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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Ondanks kou gezellige 
Koningsdag in Uitgeest
Uitgeest - Koningsdag 2016 
gaat de boeken in als een van 
de koudste koninklijke feest-
dagen van de afgelopen de-
cennia. Het kwik steeg veel-
al niet tot boven de acht gra-
den celsius en veel festivitei-
ten liepen daarom behoorlijk 
in de soep.
Maar in Uitgeest viel het 
weer na de akelige voorspel-

lingen uiteindelijk toch nog 
mee en Koningsdag ‘nieuwe 
stijl’ werd daardoor toch nog 
een succes.
Fotograaf Ger Bus maak-
te plaatjes van alle onderde-
len van de viering, die elders 
in deze Uitgeester Courant te 
vinden zijn. Hij klom zelfs in 
een hoogwerker om bijgaand 
plaatje te schieten......

Lintjes voor vier 
bijzondere plaatsgenoten

Uitgeest - Burgemeester Wendy Verkleij reikte vorige week dinsdag koninklijke onderschei-
dingen uit aan vier Uitgeesters: één dame en drie heren. Zij zijn alle benoemd tot Lid in de Or-
de van Oranje-Nassau. De plechtige bijeenkomst vond plaats in de hal van het gemeentehuis 
van Uitgeest. Meer over de decorandi vindt u elders in deze Uitgeester Courant.

Uitgeest - In de nacht van 
dinsdag 26 op woensdag 27 
april zijn 8 auto’s opengebro-
ken in de wijk De Koog.  Uit 
deze auto’s zijn de airbags in 
het stuur weggenomen. Door 
de wijkagent is een twitterbe-
richt gemaakt met een getui-
genoproep.

Acht auto’s 
opengebroken

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

 

De Familie Racedagen is een spectaculair evenement 
voor de hele familie. Met races en demonstraties op de 
baan en o.a. kinderkarts, showcars, race-simulatoren, 
een reuzenrad en een muziekpodium. En natuurlijk zijn 
er speciale demonstraties van niemand minder dan Max 
Verstappen. 

Je hebt al een gratis 
ticket bij aankoop van 
een 4-pack Red Bull of 
4 actieproducten.
Je maakt daarnaast 
ook kans om mee te 
rijden in een echte 
Formule 1-auto!

Actievoorwaarden
Looptijd actie: van woensdag 4 mei t/m dinsdag 24 mei 2016. Bij aankoop van 4 actie-
producten van hetzelfde merk of één 4-pack Red Bull ontvang je één actiecode op een 
aparte kassabon. Actiecodes kunnen verzilverd worden tot uiterlijk vrijdag 27 mei 2016. 
Eén actiecode geeft recht op één gratis ticket, maar let op: OP = OP. Zorg dus dat je je 
actiecode zo snel mogelijk verzilvert. 

Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden op:

Exclusief bij Jumbo vanaf 4 mei: 
Gratis tickets voor de Familie Racedagen
op Circuit Park Zandvoort. 

Jumbo.com/racedagen

bij aankoop van

4x1x

4x

4x

4x

4x

4x 4x

4-pack Red Bull

Calvé sauzen of 
dressings

1 liter Campina 
melk of vla

Alle doosjes Nescafé 
8-25 sachets

Conimex kroepoek 
of wok- / currypaste

Blue Band kuipen 
of vloeibaar

Alle doosjes
Pickwick thee

Unox soep in zak 
of soep in pak

Looptijd actie: van woensdag 4 mei t/m dinsdag 24 mei 2016. Bij aankoop van 4 actie-

 Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Dorpsstraat 533, Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

Sushi & Grill
Boss Restaurant

2 1/2 uur lang
onbeperkt eten/drinken

incl. Alle sooRTen BieR, fRisDRAnken, huiswijn, 
koffie/Thee (sterke drank uitgezonderd)

(legitimatie kan worden gevraagd)

Maandag t/m donderdag e 26,95  P.P.*
Vrijdag t/m zondag & feestdagen  e 28,95  P.P.*
Kinderen tussen 4 t/m 11 jaar  e 16,50 P.K.*

G E M E E N T E
U I T G E E S T

op de achter-
pagina van deze 

krant het 
gemeentenieuws

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

R   aadslid 
aan het wooRd

Leven in Vrijheid

In Nederland leven we in vrij-
heid; we kunnen zeggen wat 
we willen en we kunnen doen 
wat we willen en vooral: we 
kunnen denken wat we willen. 
Maar is dit nog zo?

Angst lijkt onze samenleving 
eerder te sturen dan het vech-
ten voor deze fundamentele 
waarden.  Turkije mag niet bij 
de EU als ze journalisten blijven 
oppakken. En dat klopt, maar is 
deze houding niet ingegeven 
vanuit angst? Waar was het 
grote overleg met Turkije toen 
de eerste Syrische vluchtelin-
gen daar over de grens kwa-
men? Dat overleg kwam pas 
toen we zelf last kregen van 
grote groepen vluchtelingen en 
nu hollen we achter de feiten 
aan, doodsbang voor wat nog 
gaat komen.

Wanneer we onze vrijheden 
en fundamentele waarden wil-
len behouden, dan moeten we 
vooral duidelijk zijn in wat we 
van iedereen verwachten: kom 
je naar Nederland toe, dan 
onderschrijf je onze normen 
en waarden. Natuurlijk zijn er 
verschillen en denken mensen 
anders, maar je respecteert el-
kaars mening. 

Ook in Uitgeest vangen we 
mensen op die dat nodig heb-
ben en van hen vragen we ook 
dat ze zich aanpassen aan ons 
dorp. Die vrijheid moeten we 
ons permitteren. Die vrijheid 
betekent ook vechten voor 
onze vrijheid, niet met wapens, 
maar met woorden en gedrag. 
Wij geven niet toe aan intole-
rantie, wij geven niet toe aan 
discriminatie want wij blijven 
vechten voor onze vrijheid!

Iets om 4 mei stil bij te staan en 
5 mei te vieren!

Kees Schouten

Uitgeest - Vanuit het 4 mei 
comité Uitgeest werden 
groepen 8 van Uitgeester ba-
sisscholen uitgenodigd mee 
te doen aan een project met 
betrekking tot de jaarlijkse 
herdenkingsdag: een fiets-
tocht langs plekken in Uit-
geest met een verhaal over 
de oorlog. Comitélid Hetty 
Franzani: “Co van Tongeren 
maakte al eerder een fiets-
route samen met de kinde-
ren. De fietstocht van nu bor-
duurt daarop voort en werd 
aangeboden aan de scholen. 
Van Emmy Ghezzi van Ver-
eniging Oud Uitgeest kre-
gen wij aardig wat aanvullen-
de informatie over plekken 
in Uitgeest waar oorlogsver-
halen aan kleefden. Dit was 
de tweede keer en het viel 

op hoe goed de leerkrachten 
ook nu weer hun leerlingen 
hadden voorbereid.” 
De tocht ging langs onder 
anderen De Kleis waar de 
Duitsers een huis in brand 
staken en waar ook het huis 
van Spijker stond dat inge-
richt werd als Rode Kruis 
hospitaal. Het angstaanja-
gende verhaal over De Twee-
de Broeker Molen bleef in 
vele kinderhoofden hangen. 
Hier zat een Joods-Duits 
echtpaar ondergedoken zon-
der de aanwezigheid van hun 
dochtertje dat elders onder-
gedoken zat omdat er in de 
molen geen plaats meer was. 
Het gezin overleefde de oor-
log, emigreerde naar Ameri-
ka maar zij brachten nog re-
gelmatig een bezoek aan Uit-

geest. Hierover schreef Bas 
van De Vrijburgschool: “Ik 
zou niet in die tijd willen le-
ven.” Mandy en Withya van 
de Binnenmeerschool leg-
den met hun werk een dui-
delijke link naar de vluchte-
lingenproblematiek van nu. 
En dat is precies waar het 
de comitéleden om te doen 
is. De jeugd van nu, die vrij-
wel geen oorlogsoverleven-
den meer spreekt, proberen 
te bereiken en in te laten zien 
dat vrijheid geen vanzelf-
sprekendheid is. Na de fiets-
tocht, tekenden de kinderen 
hun gedachten, schreven een 
verhaal of een gedicht. 
Geen snel in elkaar geflans-
te zinnetjes maar goed door-
dachte en vaak betrokken in-
zichten. 
Al deze werken zijn door het 
4 mei comité vorige week 
donderdag in het gemeente-
huis opgehangen. De groe-
pen hebben zelf een klasge-
noot aangewezen die naar 
hun idee het beste werk le-
verde. Zij mogen tijdens de 
herdenking op 4 mei het ge-
maakte voorlezen.

Op woensdag 4 mei zal de 
herdenkingsbijeenkomst 
plaatsvinden in de Dorpskerk 
aan de Castricummerweg 
van 19.00 uur tot 19.45 uur. 
Aansluitend is de stille tocht 
naar het monument waar 
twee minuten stilte wordt ge-
houden. Na de ceremonie is 
iedereen van harte welkom 
in het gemeentehuis om de 
werkstukken te komen bekij-
ken. De expositie blijft han-
gen tot en met 12 mei. (Mo-
nique Teeling)



Bad Honey maakt zaterdag 
De Bonte Vivant onveilig

Uitgeest - Op zaterdag 7 mei doet 
Bad Honey De Bonte Vivant aan. Bad 
Honey begon ooit als een eenmalig 
project, waarbij de mannen slechts 
één keer zouden optreden. Dit optre-
den was echter een doorslaand suc-
ces en ze werden nog een keer ge-
vraagd. En nog een keer. En nog een 
keer…. Al gauw waren er zoveel op-
tredens, dat de heren besloten dat er 
dan ook maar een naam moest ko-
men: Bad Honey. De leden van Bad 
Honey komen uit verschillende hoe-
ken van de muziek, van classic rock, 
metal, blues en alternatieve muziek. 
De band is steeds hechter geworden 
en ze slingeren op hun eigen manier 
de covers de zaal in. 

De mannen van Bad Honey staan 
dan ook garant voor een meeslepen-
de mix van rock en blues, variërend 
van nummers uit de jaren 60 tot nu. 
Bad Honey brengt dat met zoveel en-
thousiasme en energie, dat je nog de 
hele nacht nageniet. Bad Honey be-
staat uit: Han Veeken: zang, akoes-
tisch gitaar en mondharmonica, Nick 
Veeken: slag/lead/akoestische gitaar, 
achtergrondzang, Michael van Wijk: 
bas, achtergrondzang, Carlo Hien-
kens: drums. Bad Honey laat de eer-
ste klanken horen rond 22:00 en de 
toegang is nog steeds gratis! Zie ook 
de facebookpagina van De Bonte Vi-
vant. (let op: Niet Bonte Vivant maar 
De Bonte Vivant)

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

MOEDERDAG:
Bonbons in luxe cadeau verpakking.
AARDBEIEN sloffen Hart € 9,95
AARDBEIEN sloffen € 8,95
Speciaal voor moeder: fruit yoghurt BOLgebakjes € 1,95

Elke dag vers brood en cadetten: PIET’S POLDER, 
VIKORN, WALDKORN en GILDEKORN…..enz

Uw brood bestelling leggen wij graag voor u apart!

MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:MOEDERDAG:

PINKSTEREN:
Pinkster fruit cake                  €  4,95
Pinkster gebakstuk / slof        €  8,95
Voor de MOLENDAG: 2 pakken molenkoeken  €  5,95

Cafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest   cafedebontevivantCafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest   cafedebontevivant

ZATERDAG 7 MEI

Live muziek met
Bad Honey

TOEGANG GRATIS

”Let the lights grow dim, we’ve been ready.”

BONTE VIVANT
Vanaf woensdag 11 mei is er voortaan ook aikido  
les in Uitgeest van 20.30-21.30 uur. Aikido Uitgeest 
biedt naast dit nieuw lesuur op de woensdag ook 
standaard les aan op de vrijdagavond, van 20.00 - 
21.30 uur. Er vindt een speciale introductiecursus 
plaats voor mensen die  vrijblijvend willen kennisma-
ken met Aikido: 3 woensdagavonden voor € 15,-.

Hans Boersma (3e dan Aikido) is oprichter van Aikido  
Kennemerland en geeft les in Uitgeest. 

Hans Boersma over aikido:  
‘‘Aikido is een Japanse vecht-
sport waarbij je de kracht van 
de tegenstander gebruikt. Bij 
Aikido hebben we een open 
houding en proberen we een 
mogelijk conflict altijd te ver-
mijden. Indien een aanval on-
vermijdbaar is proberen we 
de niet agressieve ‘mindset’ 
vast te houden om de tegen-
stander te overmeesteren 
met een worp en/of klem’’.

Informatie over de introductiecursus:
• kosten: eenmalig e 15,- volwassenen, 
   voor drie woensdagen les
• locatie: Castricummerweg 13, Uitgeest

Meer inforMatie: Hans BoersMa, via e-Mail: info@
aikidokenneMerland.nl  of telefoonnuMMer 06-
57558361. Zie ook: www.aikidokenneMerland.nl

Aikido in 
Uitgeest
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 21.00 uur
zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Kollektivet

donderdag & vrijdag 18.30 uur
zaterdag 21.00 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur
Mother’s Day

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Brooklyn

vrijdag & zaterdag 15.45 uur
zondag 11.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Monsieur Chocolat
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Jungle Book - 3D
donderdag 14.00 uur

vrijdag & zaterdag 13.15 uur
zondag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur  
Jungle Book - 2D

vrijdag & zaterdag 15.45 uur
zondag 11.00 uur
Demolition

donderdag 14.00 uur
vrijdag & zaterdag 13.15 uur

zondag 13.30 uur
woensdag 14.00 uur  

Kung Fu Panda 3 (NL) 3D

Programma 05 mei t/m  11 mei 2016

Perikelen van een 
commune in Kollektivet
Castricum – Corso presen-
teert de Deens, Zweeds, Ne-
derlandse fi lm Kollektivet over 
een commune in de jaren ‘70. 
De fi lm speelt in Denemar-
ken, waar een professor in 
de architectuur Erik (Ulrich 
Thomsen) en zijn vrouw An-
na (Trine Dyrholm), een be-
kend nieuwslezeres op televi-
sie, een groot huis in Kopen-
hagen erven. Om hun huwe-
lijk wat op te krikken beslui-
ten ze enkele vrienden in hun 

huis te laten wonen en een 
commune te starten, waarin 
alles collectief wordt beslo-
ten. Als Erik verliefd wordt op 
een van zijn studenten wordt 
de balans van de commu-
ne verstoord. Freja, de doch-
ter van Erik en Anne heeft zo 
haar eigen manier om hier-
mee om te gaan. Op het fi lm-
festival van Berlijn kreeg Trine 
Dyrholm voor haar rol in Kol-
lektivet de Zilveren Beer 2016 
voor beste actrice.

Saoirse Ronan 
in Brooklyn
Castricum – In het Brit-
se fi lmdrama Brooklyn emi-
greert Eilis Lacey (Saoir-
se Ronan), een jonge Ierse, 
in 1950 naar Brooklyn, USA. 
Ze krijgt te maken met heim-
wee, maar die verdwijnt als 

ze kennis maakt met de lief-
de. Maar dan roept Ierland 
haar terug en wordt haar ge-
luk verstoord door haar ver-
leden. Eilis moet kiezen tus-
sen twee landen en twee ver-
schillende levens. Een mee-
slepende fi lm die drie Oscars 
in de wacht sleepte, waaron-
der voor beste actrice Ronan 
en voor beste fi lm. 

Plan voor tijdelijke 
opvang statushouders

Bakkum - De beoogde nieu-
we eigenaar is van plan het 
voormalige Antonius Kinder-
tehuis in Bakkum te verhu-
ren aan het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA). 
Deze organisatie wil hier 
vluchtelingen, met name sta-
tushouders, huisvesten. Het 
gaat om een tijdelijke opvang 
voor maximaal twee jaar. 
De huidige eigenaar SKK 
(Parlan) heeft het gebouw 
al enige tijd te koop staan. 
Een potentiële koper wil in 
het gebouw een groepsac-
commodatie met zorg rea-
liseren: vakantiewoningen 
voor mensen met een zorg-
behoefte. Hiervoor moet het 
bestemmingsplan worden 
aangepast, een procedure 
die naar verwachting 1 tot 2 
jaar duurt. In de tussentijd wil 
de nieuwe eigenaar het pand 
verhuren aan het COA.
De gemeente is dan wel geen 
eigenaar van het gebouw, ze 
moet wel toestemming geven 
voor beide plannen. Voor de 
tijdelijke opvang geldt dat de 
gemeente toestemming moet 
geven voor het afwijken van 
het bestemmingsplan. Voor 
het zorghotel is het nodig dat 
de gemeente het bestem-
mingsplan hierop aanpast.
Burgemeester en wethou-
ders zullen pas een besluit 
nemen als er meer duide-
lijkheid is over het draag-
vlak voor de opvang van sta-
tushouders en over zaken als 
veiligheid, monumentale sta-
tus, milieuaspecten en par-
keren.
De opvang is voor maximaal 
160 personen, gezinnen met 
(minderjarige) kinderen, stel-

len, alleenreizende mannen, 
vrouwen en jongeren. Het 
merendeel heeft een vergun-
ning om in ons land te blij-
ven, voor een klein deel van 
de mensen loopt de proce-
dure nog. Het gaat om een 
groep die van samenstelling 
wisselt, omdat doorlopend 
mensen worden uitgeplaatst 
naar hun defi nitieve huisves-
ting. Wanneer ze precies ko-
men, hangt vooral af van het 
moment waarop de benodig-
de procedures doorlopen zijn 
en het gebouw geschikt is 
gemaakt voor hun verblijf.
De gemeente heeft aangege-
ven dat het besluit voor een 
tijdelijke afwijking van het 
bestemmingsplan pas ge-
nomen wordt, nadat de ge-
meenteraad en inwoners zijn 
geïnformeerd en er duide-
lijkheid is over het draagvlak 
voor dit besluit. Ook is er ver-
der overleg met de verschil-
lende partijen die bij Anto-
nius betrokken zijn. Als het 
plan verder is uitgewerkt ne-
men burgemeester en wet-
houder een besluit over het 
principeverzoek.
Woensdag 11 mei is er een 
inloopbijeenkomst, van  17.00 
tot 19.30 uur in restaurant 
Het Ruiterhuys, Heereweg 83 
in Bakkum. Vertegenwoor-
digers van COA, ontwikke-
laar en gemeente zijn aan-
wezig om informatie te geven 
en vragen te beantwoorden. 
Ook zijn er gemeenteraads-
leden aanwezig.

Meer informatie is te vinden 
op www.castricum.nl. Mailen 
kan naar vluchtelingen@cas-
tricum.nl.

Snoeihard tegen kanker met 
Arie Koomen en Full Count

Uitgeest - Op 11 juni is de 
kick-off van de actie Vergroot 
de Hoop door middel van een 
benefi etavond in de A9 Stu-
dio’s in Uitgeest, een avond 
die in het teken staat van 
de strijd tegen kanker. Arie 
Koomen & Friends zetten 
zich in door te zorgen voor 
hilarische stand-up come-
dy. De 10-koppige band Full 
Count zorgt voor een heerlij-
ke avond met muziek. 
Op deze kick-off avond wordt 
het startsein gegeven voor 
de actie waarbij taxussnoei-
sel wordt ingezameld voor de 
strijd tegen kanker. Het jonge 
snoeisel van de Taxusbaccata 
bevat de basisgrondstof voor 
chemotherapie met minder 

bijwerkingen. Stichting Ver-
groot de Hoop zamelt taxus-
snoeisel in om te verwerken 
tot kankerbestrijdende medi-
cijnen.
De kick-off wordt een heel 
afwisselende avond met 
stand-up comedy en live mu-
ziek en duurt van 20.00 uur 
tot in de kleine uurtjes. Tic-
kets kosten 10 euro per per-
soon en zijn verkrijgbaar via  
www.a9studios.nl/agenda/
snoeihard. Iedereen vanaf 
16 jaar is welkom. De deu-
ren gaan open om 19.30 uur. 
Stichting Vergroot de Hoop 
bedankt bij voorbaat de A9 
Studio’s, Arie Koomen, Full 
Count en alle anderen voor 
hun kosteloze inzet.

Uitgeest - Cabaretliefheb-
bers opgelet! Op vrijdag 13 
mei speelt De Cabaretpoel, 
Vier keer leuk! bij De Zwaan 
Cultureel. In De Cabaretpoel 
spelen vier nieuwe aanstor-
mende cabarettalenten elk 
een voorstelling van onge-
veer 25 minuten. U ziet fi na-
listen en prijswinnaars van 
diverse cabaretfestivals. De 
Cabaretpoel, een nieuw ini-
tiatief voor aanstormend ca-
barettalent om zich aan het 
publiek te presenteren. Het is 
een soort reizend cabaretfes-
tival, maar dan zonder com-
petitie-element.
Robert Ramaker vraagt zich 
af wat het nut is van stof-
zuigen, waarom je spruitjes 
moet eten en waarom som-
mige mensen arm zijn en an-
dere rijk. Ondertussen lost hij 
meteen de wereldproblemen 
op. Een prachtige voorstel-
ling met mooie liedjes en ra-
ke grappen. Tenminste… als 
zijn stofzuiger het doet.
Kitty Goemaat is de winnaar 

van het Leeuwarder Cabaret 
Festival 2014. Onder het mot-
to “Lang leve de Positiviteit!” 
zingt ze positieve liedjes die 
ze zelf begeleidt op ukele-
le en gitaar. Met haar ener-
gie en spontaniteit legt ze 
gemakkelijk contact met de 
zaal. Kitty is op weg naar haar 
geluk. Maar ze kan wel wat 
hulp gebruiken bij het vinden 
van de juiste balans.
Fabian Franciscus vertelt een 
verhaal over schapen, struis-
vogels en mensen met ver-
langens. Het is niet dat scha-

pen zijn uitgerust voor een 
heel breed takenpakket. 
Of quasi-interessant kun-
nen lullen over hun alsmaar 
voortschrijdende carrière. Ze 
hebben maar verstand van 
enkele specifi eke zaken, de 
rest doen ze vooral op ge-
voel. Ze zullen ook nooit in-
teressant doen over dingen 
die ze niet echt begrijpen, zo-
als ‘datasmog’, bankenlob-
by’s of een geslachtsneutrale 
opvoeding. Dat is echter ook 
het begeerlijke aan deze wit-
te wollige wezens; ze weten 
precies wat ze weten. En an-
dersom. Fabian won in 2013 
het Leeuwarder Cabaret Fes-
tival.
De vierde cabaretier blijft nog 
even een verrassing.
Meer informatie vindt u op 
www.cabaretpoel.nl.

Aanvang 20.15 uur. Reserve-
ren via http://dezwaancultu-
reel.nl of Boekhandel Schuit 
op de Middelweg in Uitgeest. 
(illustratie: TC Management)
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Anna van Renesseplein 8 • 1911 KN  Uitgeest
T: 0251-362065 • www.carent.nl

Uw scheiding, 
                onze zorg

Donderdags gratis inloopspreekuur
van 16.00 - 18.00 uur

 Check even op de site of het inloopspreekuur doorgang vindt.

Een eerste gesprek is altijd 
gratis en vrijblijvend

Ze zijn er weer 

Verse asperges
met echte beenham 

en huisgemaakte eiersaus

€ 19.95 p.p.

www.grandcafemezzaluna.nl

Mient 1
Castricum

0251-652251

Te koop:
Stuiverromannetjes 10 
stuks 1,50, per stuk 0,20. Do-
nald Duck per compleet jaar-
gang 10,-, per los num-
mer 0,20. Tel. 06-39021243
Te koop:
Mooie ronde salonta-
fel met dubbelblad van ge-
hard glas (Ikea) + wieltjes, 
prijs 55,-. Tel. 06-12573270
Te koop:
Illy Espresso apparaat type X7.1 
nieuw, gewonnen met prijs-
vraag maar wij drinken geen 
koffie. Van 160,- nu voor 
105,-.
Tel. 06-15273320
Te koop:
Ca. 250 antieke gele waal-
tjes 150,-. Tel. 0255-513884

Te koop:
Waardebon voor ‘n hele dag 
scooterrijden voor 2 perso-
nen, incl. verzekering en brand-
stof, 20,-. Tel. 072-5339053
Te koop:
Platenspeler (pick-up) splin-
ternieuw in doos (gewonnen 
prijsvraag) voor alle snelhe-
den, 65,-. Tel. 06-19016382
Gevraagd:
Artiszegels Wie heeft er nog 
een paar over? Nog 4 le-
ge vakjes heb ik. Alvast be-
dankt . Tel. 0251-670038
Te koop:
Herenfiets 28” Symplex + 
verl. 55,-. Splinternieuw 
flink kledingrek chroom 
65,-. Zit/ligstoel nieuw 
25,-. Tel. 06-22834077

Te koop:
Topmark 4-wielig verstelbaar 
baby-peuter loop-zitstoeltje als 
nieuw 25,-. Tel. 072-5052219
Te koop:
Goed werkende JVC vi-
deo recorder met 8 films 
o.a. Soldaat van Oran-
je, Speed, Titanic. Vraag-
prijs 10,-. Tel. 0251-650543
Te koop:
Digitenne tv voor op de lap-
top of computer, alleen NPO1, 
2, 3 en regionaal, in verze-
gelde verpakking. 20,-. 
Tel. 06-43424100
Gezocht:
Hoge prijs voor uw antie-
ke trein / stoommachi-
ne . Tel. 06-22885528
Te koop:
Nieuw heren body-warmer 
Tommy Hilfiger kleur rood maat 
L voor 15,-. Tel. 0251-311662
Te koop:
Boerengeeltjes 82 stuks +50 
halve stenen 100,-, tevens uit-
stekende herenfiets Gazelle 3 
versnel. 250,-. Tel. 0251-314138
Gevraagd:
Medailles van toertochten 
op de schaats. IJs- en stem-
pelkaarten. Spelden van ijs-
clubs, krulschaatsen etc. 
Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Voor hobby bandrecorder/
tapedeck met grote 26 cm ban-
den Akai, Teac, Pioneer, Re-
vox, Sony, Tandberg, Akai 
gx 77. Tel. 06-48344508
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest -Als je vanuit Uitgeest via de Lagendijk fiets naar het  fort bij Krommeniedijk/Krom-
meniedijk kun je van de fiets stappen en  evt. lopend langs een wandelpad door het natuur-
gebied gaan om de wateren van de Ham en Crommenije te aan schouwen,een heel mooie 
stukje natuur. Foto en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

De lente is een feit, mij krijg je niet gek. En hopelijk krijgen we meteen hierop een snikhe-
te zomer. Je zult mij ook nooit horen klagen over te heet, ik ben gek op lange warme dagen. 
Ik moest nog wel even, gezien mijn aanstaande vakantie, enig badgoed aanschaffen. Vorige 
keer reed ik daarvoor naar een badmodezaak in Wormerveer die in de omgeving zeer goed 
aangeschreven staat. Ik wist niet wat ik zag, wat een gigantisch assortiment. De hulp van de 
winkeljuf was uitstekend alleen de prijzen vond ik tamelijk hoog voor zo’n minuscuul stukkie 
stof. Daarom ging ik dit keer naar een minder dure winkel waar ik mijn oog liet vallen op een 
badpak en een bikini die er zoals altijd net niet meer in mijn maat waren. Maar in het com-
putersysteem zag de verkoopster nog twee exemplaren in een ander filiaal en dat wilde zij 
best over laten komen. Als ik betaalde zou ik een mailtje ontvangen wanneer de spullen ge-
arriveerd waren. Maar alles wat er kwam, geen mailtje dus na 12 dagen maar eens gebeld. Er 
ontspon zich een bijzonder telefoongesprekje.
“U heeft een mailtje gehad?’ Nee mevrouw daarom bel ik juist. “Uw naam?” Teeling.
“U heeft via de webshop besteld” Nee ik ben bij u in de winkel geweest.
“Het nummer?” Wat bedoelt u met het nummer, telefoonnummer?
“Het nummer bovenaan de bon” Snel pakte ik het bonnetje waar bovenaan een nummer 
stond. Oh u bedoelt het referentienummer, dat is 2025… “Nee bóvenaan de bon, het begint 
met een 3.” Nou sorry maar bovenaan staat maar één nummer en dat begint niet met een 
drie, maar wacht onderaan staat wel een nummer dat met een 3 begint.
“Nee dat nummer staat bovenaan mevrouw” Ik slik mijn irritatie in en lees het onderstaan-
de nummer dat met een drie begint voor. “Ja hij is binnen en u heeft daarover een mail ont-
vangen.”  Nou nee, precies daarom bel ik omdat het zo lang duurt voor ik die mail ontvang. 
“Mevrouw, als het product binnen komt, druk ik op een knop en dan krijgt u direct de mail.” 
Het bestaat in haar hoofd kennelijk niet dat die mail niet verstuurd is en de klant is bij voor-
baat stom. “Hij is er… dussss.” Oh, eh hij? Ik heb twee dingen besteld, zijn die er wel alle-
twee dan? “Ik zeg HIJ en dan bedoel ik het pakket, ja daar kunnen er twee in zitten ja.” Deze 
dame kan nog wel een paar cursusjes klantvriendelijkheid gebruiken en op mijn allervriende-
lijkst vraag ik of zij misschien even in het pakketje zou willen kijken of er meerdere goederen 
inzitten zodat ik niet apart moet heen en weren. Mokkend maakt ze het pakket open en zegt: 
“Ja twee, zoals dus in de mail stond.” 
De lente is een feit, mij krijg je niet gek!

Monique Teeling

Badmode

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

AU!
Uitgeest - Hij laat zich niet 
kennen, deze boom op recre-
atieterrein Groot Dorrestein. 
Hij staat nog fier rechtop, 
maar een blikseminslag vori-
ge week donderdagochtend 
vroeg kostte hem wel een 

enorm stuk bast. De kracht 
was zo groot dat de gehe-
le schors er aan een kant to-
taal afgerukt is en de top is 
weggeslagen  en een kleine 
20cm diep in de grond sloeg 
(zie voortak). (foto: Ger Bus)

Aanleg rioolpersleiding
Uitgeest - Hoogheemraad-
schap Hollands Noorder-
kwartier verlegt de veertig 
jaar oude persleiding die on-
der de kruising van de pro-
vinciale weg N203 en het NS-
station Uitgeest ligt. De lei-
ding is verouderd en kwets-
baar. Een breuk zou grote ge-
volgen hebben voor het trein-
verkeer en is door de ligging 
moeilijk te repareren. Van-
daar dat de persleiding wordt 
verlegd.
Ten westen van de dorpskern 
van Uitgeest ligt al een leidin-
genstrook waarin verschil-
lende leidingen in de grond 
liggen, zoals grote gasleidin-
gen. De nieuwe persleiding 
wordt hieraan toegevoegd. 
De nieuwe persleiding loopt 
van rioolgemaal Uitgeest, na-
bij woonstraat de Kuil, tot aan 
de bestaande leiding nabij de 
Koogdijk.
 

Mogelijke hinder
Mogelijk ontstaat hinder door 
het bouwverkeer dat materi-
eel en materialen aan- en af-
voert. De aan- en afvoerrou-
tes zijn:
· Geesterweg-Pr. Beatrixlaan- 
de Kuil- Zienlaan.
· Kleis- Tolweg- Weeg- Koog-
dijk.
Een deel van het parkeer-
terrein van de voetbalvelden 
aan de Zienlaan wordt afge-
sloten voor het uitvoeren van 
de boring onder de provin-
ciale weg en het spoor. Het 
voetpad bij de visvijver “de 
Kuil” wordt afgesloten.
 
Planning werkzaamheden
De werkzaamheden vinden 
plaats van 2 mei tot en met 
15 juli. Voor meer informatie 
over dit project kunt u terecht 
op de website hhnk.nl (werk 
in de buurt, zie Uitgeest).
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Volop prachtige eenjarigen,  

kruidenplanten,  

hangmanden & potterie
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GeraniummarktGeraniummarktGeraniummarkt
vrijdag 6 t/m 14 mei
Een week lang!

AKTIE DCM POTGROND 
UNIVERSEEL
Kwaliteitspotgrond met  
3 maanden voeding  
3 zak 40 ltr

Slechts € 10,-

LAVENDEL “HIDCOTE”
Prachtige planten
Per stuk € 2.49

5 voor € 11,-  

PRACHTIGE  
HANGING BASKETS
Mooi  gevuld !
Slechts 

€ 12.95 

VOLOP KRUIDENPLANTEN
Flinke potmaat
Per stuk € 2.49

5 stuks voor € 11,-   

hangmanden & potterie

Bij aanschaf van een  

Weber-briketten-bbq,  

GRATIS zak Weberbriketten  

10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )

Bij aanschaf van een Bij aanschaf van een 

Weber-briketten-bbq, Weber-briketten-bbq, 

GRATIS GRATIS 
10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )

LAVENDEL “HIDCOTE”

10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )

BBQ - demonstraties  

op zaterdag 7 mei.

è

GeraniummarktGeraniummarktGeraniummarkt
Deze dagen:

10 geraniums
slechts

€ 10,-



Uitvaartverzorging

U kunt mij 
dag en nacht 

bereiken
072-5055740

0f 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Yvonne van Ophuizen

persoonlijke 
 met stijl en respect

Yvonne van Ophuizen
Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging

Stetlaantje 1  –  1906 AN Limmen

info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

* U kunt ons dag en nacht bereiken.
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon: 072-5053009

Uitvaartverzorging

Groot

As my ship has sailed...

Na een rijk en gelukkig leven hebben wij  
afscheid moeten nemen van onze allerliefste  
man en vader, onze fantastische opa, broer  
en oom

Max Rodrigues Garcia
Oprichter en directeur 

van Swank Shot Studio Spui 1978 - 2000

* Amsterdam,  † Castricum, 
14 november 1937  28 april 2016

 Truus

 Elles
 Max, Thom, Joris
 Marion en Marc
 Bas, Merel

 Suze en Theo

 Karin en Frank
 Hannah, Simon
 Talia

Correspondentieadres:
G.C.J. Rodrigues Garcia - Lamme
Koningin Wilhelminalaan 17
1901 DM Castricum

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

•  Wij bieden u een complete uitvaart vanaf € 2.995,–.
•  Inclusief cremati ekosten, kist, rouwauto, dragers,

rouwcirculaires en persoonlijke nazorg.
• Ongeacht lidmaatschap of waar u verzekerd bent.

Wilt u meer informati e en/of een duidelijk kosten  -
overzicht? Kijk op www.uitvaartverzorgingeeken.nl of 
bel met 0251-231262. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Eeken Uitvaartverzorging 
Laan van Meerestein 10  1945 TA Beverwijk

“  Wij zijn 
bekwaam, 
betrokken & 
betaalbaar” Ivo Eeken, Ingeborg Eeken 

& Madeleine La Croix

  c i m Accubedrijf
accu’s - zonne-energie

Ruiterweg 53, 1901 BJ Castricum
Telefoon 0251-654740

www.acimaccubedrijf.nl
maandag en dinsdag gesloten
Indien gesloten kunt u terecht bij:
Tankstation Welp 0251-232241

Rijksstraatweg 22, Heemskerk
Garage de Lijnbaan 0251-654917

Stetweg 66, Bakkum

Kleding te krap?
Verantwoord

afvallen onder
begeleiding

www.biamed.nl

Castricummerwerf 11, Castricum
tel. 0251-67 42 99, fax 0251 67 41 21

AUTOSCHADE, SPUITEN VAN MEUBELS, 
KEUKENS, DEUREN, CV’s etc

HUIS GEZIEN 
TIJDENS DE 

OPENHUIZENDAG?

STAT IONSW EG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

OOK VOOR UW
A A N K O O P

STAT IONSW EG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

u w
b o u w k u n d i g
m a k e l a a r

Autoschade DeVri
Voor al uw autoschadeherstel, 

spuitwerk, onderhoud en reparaties
Voor inl.: www.autoschade-devri.vpweb.nl

of 0251-670989 
Stetweg 68a Castricum (Bakkum)

Onderhouds 
timmerbedrijf 

G. Duin
Voor het leveren en

plaatsen van glas, ramen, 
deuren, kozijnen, interieur-

werk en verbouwingen

tel. 06-53302440
www.timmerbedrijfduin.nl

Etage te huur (Castricum)
Geschikt voor 2 personen (80 m2)

Eigen keuken en badkamer
Volledig gemeubileerd
Per direct beschikbaar

Contact: 06 - 26755551

Ongedierte bestrijding 
Zandvliet

Voor al uw ongedierteoverlast o.a. spinnen, 
zilver-papiervisjes, bedwantsen, vliegen, wespen, 

muizen, ratten etc. etc.
Bel 0251-242233 / 06-12756257

(ook voor tuinonderhoud) www.jaapzandvliet.nl

Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor 
mijn hobby verzameling geen in 
en verkoop. Tel. 0255-751256
Te koop:
Metalen etagere driehoe-
kig met drie etages voor op 
het terras. Tel. 0255-517732
Te koop:
Golf 2 onderdelen dueren + 
achterdeur + div. achterlam-
pen prijs 100,-. Tel. 0255-515124

Te koop:
Koga Myata heren fi ets 
14 versnellingen in pri-
ma staat frame 52 195,-
, i.z.g.st. Tel. 0251-671274
Te koop:
Fietsendrager voor 2 fi et-
sen. Geen trekhaak nodig 35,- 
i.z.g.st. Tel. 0251-671274
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De Familie Racedagen is een spectaculair evenement 
voor de hele familie. Met races en demonstraties op de 
baan en o.a. kinderkarts, showcars, race-simulatoren, 
een reuzenrad en een muziekpodium. En natuurlijk zijn 
er speciale demonstraties van niemand minder dan Max 
Verstappen. 

Je hebt al een gratis 
ticket bij aankoop van 
een 4-pack Red Bull of 
4 actieproducten.
Je maakt daarnaast 
ook kans om mee te 
rijden in een echte 
Formule 1-auto!

Actievoorwaarden
Looptijd actie: van woensdag 4 mei t/m dinsdag 24 mei 2016. Bij aankoop van 4 actie-
producten van hetzelfde merk of één 4-pack Red Bull ontvang je één actiecode op een 
aparte kassabon. Actiecodes kunnen verzilverd worden tot uiterlijk vrijdag 27 mei 2016. 
Eén actiecode geeft recht op één gratis ticket, maar let op: OP = OP. Zorg dus dat je je 
actiecode zo snel mogelijk verzilvert. 

Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden op:

Exclusief bij Jumbo vanaf 4 mei: 
Gratis tickets voor de Familie Racedagen
op Circuit Park Zandvoort. 

Jumbo.com/racedagen

bij aankoop van

4x1x

4x

4x

4x

4x

4x 4x

4-pack Red Bull

Calvé sauzen of 
dressings

1 liter Campina 
melk of vla

Alle doosjes Nescafé 
8-25 sachets

Conimex kroepoek 
of wok- / currypaste

Blue Band kuipen 
of vloeibaar

Alle doosjes
Pickwick thee

Unox soep in zak 
of soep in pak
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365 dagen per jaar open!
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 10.00-18.00 uur.

  facebook.com/jumbosupermarkten
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Vier Uitgeesters koninklijk onderscheiden 
Uitgeest - Burgemeester 
Wendy Verkleij reikte vori-
ge week dinsdag koninklij-
ke onderscheidingen uit aan 
vier Uitgeesters: één dame 
en drie heren. Zij zijn alle be-
noemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De plechti-
ge bijeenkomst vond plaats 
in de hal van het gemeente-
huis van Uitgeest. De onder-
scheidingen werden uitge-
reikt aan: 

Mevrouw Grietje Trijntje 
Plaisier-Wartenhorst 
Zij is al 35 jaar actief als vrij-
williger in Uitgeest. Zij was 
voorzitter van de afdeling Uit-
geest van ‘Vrouwen van Nu’ 
van 1980-1986.

In 1995 werd zij penning-
meester van de historische 
Vereniging Oud Uitgeest, een 
functie die zij nog altijd be-
kleedt. Van 2008 tot 2010 
nam zij tegelijk het secreta-
riaat van de vereniging voor 
haar rekening.
In 2009 werd zij coördinator 
van de Voedselbank in Uit-
geest en ook die functie ver-
vult zij tot op de dag van van-
daag.

De heer Johannes Corne-
lis Maria Krom
Hij werd in 1990 materiaal-

EHBO-post op het recreatie-
terrein Dorregeest. Een jaar 
later kwam daar ook recrea-
tieterrein Zwaansmeer bij. 

De heer Petrus Willebror-
dus Koning 
De heer Koning heeft van 
1985 tot 2010 zeillessen ge-
geven aan de jeugd van ze-
ven tot tien jaar in jachthaven 
Zwaansmeerpolder en orga-
niseerde daarnaast allerlei 

beheerder van de EHBO Ver-
eniging Uitgeest. In 1994 
werd hij bovendien voorzitter 
van deze vereniging. Sinds 
1993 zet hij zich in als Lo-
tusslachtoffer voor de Lotus-

kring Castricum, vrijwilligers-
werk waarmee een inzet van 
50 uur per maand gemoeid 
is. Deze drie functies vervult 
hij nog altijd.
Van 1991 tot 2013 verzorg-
de hij de coördinatie van de 

activiteiten voor deze groep.
Van 1991 tot heden is hij zeer 
actief in de bergingsploeg 
van de Zeil- en Watersport 
Vereniging Uitgeest (ZWVU).
Daarnaast is hij sinds 1998 
op de jachthaven actief in het 
onderhoud en verricht hij alle 
voorkomende technische en 
praktische werkzaamheden.

De heer Alfred Reijer Ba-
rella 
De heer Barella begon als 
geboren Amsterdammer in 
1972 met vrijwilligerswerk bij 
de Hervormde Prinsessekerk 
in de Van Hallstraat. Hij ver-
richtte de taken van diaken, 
ouderling, kerkvoogd, hulp-
koster, tuinman en conciër-
ge en via de Wijkpost voor 
Bejaarden in de Van Boetze-
laerstraat deed hij klusjes bij 
ouderen thuis. Van 1972 tot 
1984 was hij lid van de Wijk-
raad van de Staatslieden-

buurt.
Van 1986 tot 1998 was hij di-
aken en penningmeester van 
de Hervormd Gereformeerde 
Federatie Kerk Uitgeest.
In 1990 werd hij lid van de 
initiatiefgroep Samen De-
len, die onder meer kerstac-
ties organiseerde voor Po-
len en in 1991 trad hij toe tot 
het Sociaal Platform Uitgeest 
‘Samen sta je sterker’. Beide 
functies verricht hij tot op he-
den. In 2000 meldde hij zich 
bij Filah, een eetproject voor 
dak- en thuislozen en alco-
hol- en drugsverslaafden in 
Amsterdam. Hij werd daar 
bestuurslid en ‘toezichthou-
der’ en vervult die functies 
nog altijd. 
Van 2000 tot 2004 was hij hel-
per in Dorpshuis de Zwaan in 
Uitgeest, met name voor het 
ouderencentrum. 
In 2004 werd hij contactper-
soon tussen buurt en ge-

meente voor zijn eigen woon-
omgeving Melis Stokelaan/
Vrijburglaan en dat is hij nog 
altijd.
Van 2006 tot 2015 was hij 
penningmeester van de ou-
derenbond ANBO in Uitgeest 
en van 2011 tot 2015 pen-
ningmeester van de Alge-
mene Hulpdienst in Uitgeest. 
(foto’s: Ger Bus)

Uitgeest - Van 22 tot en met 
26 augustus wordt in Uit-
geest weer de jaarlijkse Hut-
tenweek gehouden. Alle kin-
deren die in groep 5 tot en 
met 8 zitten (op het moment 
van de inschrijving) mogen 
deelnemen. Het thema van 
dit jaar wordt Circus. De ac-
tiviteiten zullen daar dan ook 
op afgestemd worden.
Omdat de organisatie nog 
steeds een beperking aan het 
aantal inschrijvingen moet 
stellen werkt men weer met 
een voorinschrijving en een 
loting. Het inschrijven mag 
nog steeds met een groep-
je. Als je nog geen groepje 
hebt mag je je natuurlijk ook 
individueel inschrijven. De 
groepjes zijn er voor bedoeld 

dat je zeker weet dat er ook 
nog andere vriendjes mee-
doen. Je mag tijdens de week 
best met een ander groep-
je mee timmeren en spelle-
tjes doen.
Net zoals vorig jaar zal de 
voorinschrijving weer via in-
ternet gaan. Op de websi-
te www.huttenweek.nl kan 
je het inschrijfgedeelte vin-
den. Op dinsdag 10 mei vanaf 
09:00 uur tot en met woens-
dag 11 mei 20:00 is de in-
schrijving geopend. Daarna 
gaan de organisatoren de in-
schrijvingen controleren en 
vervolgens gaat men loten.
Omdat ze elk jaar zien dat 
kinderen zich in meerdere 
groepen inschrijven gaan de 
organisatoren de inschrijvin-

gen extra controleren. Mocht 
je in meerdere groepjes te-
recht zijn gekomen dan word 
je uitgesloten van deelname.

Donderdag 19 mei zal de de-
fi nitieve inschrijving in het 
speeltuingebouwtje zijn. 
Daar kan je dan je inschrijf-

formulier en het inschrijfgeld 
in komen leveren.

De Huttenweek zit ernstig 
verlegen om nieuwe leiding. 
Vooral leiding die de ko-
mende jaren een stukje van 
het organiseren willen over-
nemen.  Dus ben je creatief, 
vind je het leuk om met kin-
deren om te gaan of wil je 
gewoon wel weer eens mee 
timmeren en zo de kinde-
ren helpen? Meld je dan aan 
als leiding bij de Huttenweek 
op bestuur@huttenweek.
nl. In de voorbereiding komt 
de organisatie vanaf novem-
ber ongeveer één keer in de 
twee maanden bij elkaar om 
van alles te verzinnen en te 
regelen.
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info.ijmond@rabobank.nl 
www.rabobank.nl/ijmond

facebook.com/RaboIJmond

twitter.com/RaboIJmond

Activiteiten en evenementen
9 mei Inloopspreekuur Internetbankieren (Bankwinkel Heemskerk)
18 mei Event Verzekeren (Zadelmakerstraat 150 te Velserbroek)
23 mei Workshop Internetbankieren (Bibliotheek Velsen)
5 juni Rabobank Fietsdag 2016 
6 juni Lokaal ledencafé Kracht van de IJmond (Rabobank IJmond Stadion te Velsen Zuid)
13 juni Startersarena voor oriënterende en startende ondernemers (Graaf Janstraat 6 te Beverwijk)
14 juni Lokaal ledencafé Kracht van de IJmond (Graaf Janstraat 6 te Beverwijk)
16 juni Lokaal ledencafé Kracht van de IJmond (De Jansheeren te Heemskerk) 
20 juni Lokaal ledencafé Kracht van de IJmond (Zadelmakerstraat 150 te Velserbroek) 

Iedere woensdagmorgen, donderdagavond en vrijdagmorgen Inloopspreekuur voor Ondernemers, 
kijk voor info en tijden op www.rabobank.nl/ijmond.

Praat mee over de Kracht 
van de IJmond

Verzeker alleen dat, wat er voor u toe 
doet. Maar wat is dat? Wij helpen u 
graag aan dit inzicht.

Op woensdagavond 18 mei orga-
niseren wij een event Verzekeren 
waarin we u meenemen in de risico’s 
die u als (particuliere) klant loopt. 
Dat een aantal risico’s beperkt kan 
worden zal ex-inbreker en preven-
tievoorlichter Evert Jansen (Stichting 
Veiligheid en Preventie) toelichten 
met preventietips, geheel gebaseerd 
op zijn eigen ervaringen. Tot slot zal 
er aandacht besteed worden aan 
het beoordelen van risico’s: verzeker 
alleen dat, wat er voor u toe doet. 
Uiteraard zijn onze verzekeringsad-
viseurs aanwezig op de avond om 
inhoudelijke vragen over verzekeren 
te beantwoorden. 

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.rabobank.nl/ijmond

Voorkomen is beter 
dan verzekeren

Heeft u zich al ingeschreven voor de Startersarena voor startende 
en oriënterende ondernemers?

Op maandag 13 juni 2016 organiseert Rabobank IJmond, speciaal voor u als startende en oriën-
terende ondernemer, een Startersarena. Wij brengen voor u experts bijeen, zoals een accountant, 
notaris, reclamebureau en trainingsbureau. Zij delen kennis en expertise met u. 
U ontvangt tips & trucs voor mogelijk meer succes. En er is volop gelegenheid ervaringen uit te 
wisselen met mede-starters. Daarnaast wordt u geïnformeerd wat wij als Rabobank voor u kun-
nen betekenen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.rabobank.nl/ijmond-startersarena. Meldt u zich liever telefo-
nisch aan? Bel dan naar (023) 513 36 00. Onze collega’s staan u graag te woord. Wij kijken er naar 
uit u te ontmoeten op maandag 13 juni as.

Startersarena voor oriënterende 
en startende ondernemers

De IJmond is een veelzijdige regio met veel potentie. Maar hoe zorgen we dat dit 
in 2020 nog steeds zo is? Wat zijn onze uitdagingen en waar liggen de kansen? 
Rabobank IJmond heeft het initiatief genomen om naast de economische óók de 
sociaal-maatschappelijke kracht van de regio in beeld te brengen. We willen samen 
werken aan een duidelijk toekomstperspectief.  

Het uiteindelijke resultaat is een aantal concrete projecten op het gebied van ‘De ha-
vens, de maakindustrie en het toerisme’, ‘Wonen en leefbaarheid’ en ‘Zorg en welzijn’. 
Dit ter versterking van de individuele gemeenten en de regio IJmond in z’n geheel.

Lokale ledencafés over sociaal-maatschappelijke kracht van de IJmond
Op vier plaatsen in de IJmond  organiseren we in juni een ledencafé met inwoners 
en vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties 
om te praten over de sociaal-maatschappelijke thema’s die spelen in de IJmond. De 
ideeën en ervaringen uit alle gemeenten in de regio IJmond bundelen we zodat we 
een goed beeld krijgen van de uitdagingen en kansen voor onze regio.

Kijk voor meer informatie en de wijze van aanmelden op www.rabobank.nl/ijmond



KONINGSDAG 2016 IN UITGEEST
Uitgeest - Uitgeest kreeg een geheel 
vernieuwde Koningsdag op woensdag 
27 april. Daarvoor zorgden de enthou-
siaste leden van de pas opgerichte 
Oranjestichting, in samenwerking met 
de gemeente Uitgeest.
Een van de belangrijkste veranderin-
gen is het verplaatsen van de traditi-
onele vrijmarkt. Die ging van de om-
geving van het Regthuysplein naar de 
Middelweg, om precies te zijn het ge-
deelte tussen Café Beams – schuin 
tegenover het gemeentehuis - en het 
Florijnplein. Door alle festiviteiten te 
concentreren op en langs de Mid-
delweg verwacht de organisatie meer 
sfeer in de Koningsdag te brengen.
Op Koningsdag was ook de opening 
van het zwemseizoen. Daar werd een 
feestje van gemaakt. Voor jong en oud 
is er van alles toe doen. Met mede-
werking van diverse sportverenigin-
gen waren er allerlei sport- en spelac-
tiviteiten op en rond het water.
En voor de dapperen onder ons was 
er natuurlijk de allereerste plons van 
het 2016. 

De aubade werd in een ander jasje 
gestoken, vóór de aubade werden de 
koninklijk gedecoreerden van de laat-
ste jaren getrakteerd op een ontbijt. 
Tevens gaf ‘Maxima’ acte de présen-
ce. Burgemeester Wendy Verkleij gaf 
rond 10:00 een toespraak en opende 
de feestelijke dag waarna de Uitgees-
ter harmonie het Wilhelmus inzet-
te. Aansluitendging de burgemeester 
voor in de prachtige stoet van fees-
telijk opgesierde fi etsen naar het Flo-
rijnplein. Hier werd de prijs uitgereikt 
voor de mooiste fi ets en deze eer viel 
Bram Veldhuis en Juul Reulen te beurt 
als het “bruidspaar” per fi ets. Maar el-
ke deelnemer kreeg een bonnetje om 
een ijsje te halen bij de Florijn. Ook 
waren Clown Hansie en het Theater 
Poppekus aanwezig. 
Op het gemeentehuisplein konden 
lefhebbers springen vanuit een hoog-
werker op een ‘Big airbag’, dit was een 
topper. Wegens de weersverwach-
ting was de live muziek van Fether-
lite in het Café Beams binnen, maar 
dit mocht de pret niet deren. Langs 
de route vanaf het gemeentehuis-
plein naar het Florijnplein was het erg 
gezellig en druk. Men sprak dan ook 
van een terugkeer van de “kermisrou-
te” met de vele aanbiedingen langs de 
route. (foto’s en tekst: Ger Bus)
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Jeugdscheidsrechters 
geslaagd voor BOS diploma
Uitgeest - Onlangs heb-
ben vier scheidsrechters van 
FC Uitgeest de opleiding tot 
BOS scheidsrechter afge-
rond. Drie scheidsrechters, 
Nour Bouhjar, Sander Admi-
raal en Rick Jonker hebben 
de cursus bij FC Uitgeest ge-
volgd en één scheidsrechter, 
Niek Putter bij VV Limmen. 
Ze hebben hun vaardigheden 
getoond om op een heel veld 
de wedstrijd goed te kunnen 
leiden. Deze BOS cursus is 
bedoeld voor scheidsrech-
ters vanaf 14 jaar die de stap 
willen maken naar het grote 
veld.
Naar verwachting zal ko-
mend najaar weer een BOS 
cursus starten bij FC Uitgeest 
of bij één van de regiovereni-

gingen. Mocht je nog te jong 
zijn, maar wel 12 jaar of ou-
der, dan bestaat er de moge-
lijkheid om de cursus pupil-
lenscheidsrechter tijdens de 
herfstvakantie te volgen. 
Deze duurt 1 dag en dan kan 
je beginnen met het fluiten 
van de E- en F-pupillen. 
Ook bestaat de mogelijkheid 
tot het volgen van een cur-
sus assistent-scheidsrechter. 
FC Uitgeest stelt je in de ge-
legenheid om kosteloos aan 
één van deze cursussen deel 
te nemen.
Heb je interesse in één van 
deze opleidingen of wil je wat 
meer weten, laat mij even 
weten dan ik neem contact 
met je op  R.Kempers@tel-
fort.nl

De Dog 1 wint 
lastige uitwedstrijd

Uitgeest - Vorige week zon-
dag heeft het eerste heren 
team van de Dog een be-
langrijke 2-4 overwinning 
geboekt tegen Zaansport 1. 
In bizarre weersomstandig-
heden (zelfs geregeld nat-
te sneeuw) werd aangevan-
gen met de beide dubbelspe-
len. Zowel het eerste koppel, 
Menno Kuik en Frank Klein 
als het tweede koppel, Mar-
co Zoeteman en Robin van 
Rijssel wonnen met goed en 
aanvallend spel in 2 sets. 
Eerste man Mark Bonekamp 
had een super start tegen 
een (wat oudere) zeer dege-
lijke tegenstander. Mark won 
de eerste set dan ook met 
liefst 1-6. Daarna kwam Mark 
helaas in de problemen door-
dat zijn tegenstander continu 
het net opzocht en Mark zich 
daar geen raad mee wist. De 
wedstrijd kantelde en Mark 
verloor dan de tweede en 
derde set met 5-7
Frank Klein mocht vervolgens 
de baan op als tweede man 
en speelde bijzonder goed 
tegen zijn 20 jaar jongere te-
genstander.  Mocht Frank 
het voorheen nog wel eens 
(mentaal) lastig krijgen tegen 

deze tegenstanders, hoe an-
ders is het de laatste seizoe-
nen.  Met goed en degelijk 
service-volley spel wist Frank 
zijn tegenstander alle hoeken 
in te krijgen en won dan ook 
met 3-6 2-6.
Derde man Marco Zoeteman 
speelde een prima pot te-
gen een zeer jeugdige tegen-
stander (16 jaar) en maakte 
er een snel potje van. Uitslag 
1-6 0-6  in het voordeel van 
Marco
Vierde man Robin had het 
vandaag erg lastig. Zijn te-
genstander was zo vast als 
een huis en wist echt elke 
bal keurig tegen de achter-
lijn te krijgen. Vanaf de eer-
ste bal liep Robin eigenlijk al 
letterlijk achter de feiten aan. 
Uitslag dan ook een terechte 
6-3 6-3 nederlaag.
Einduitslag een keurige 2-4 
overwinnen. Inmiddels is de 
koppositie stevig ingenomen 
en is de Dog hard op weg 
promotie af te dwingen.
Afgelopen weekend stond 
geen wedstrijd op het pro-
gramma, op 8 mei wordt de 
competitie hervat met een 
thuiswedstrijd tegen Beem-
star 1. Aanvang 11.00 uur.

Sponsorcontract 
voor KV Stormvogels

Uitgeest - Korfbal Vereni-
ging Stormvogels en Inter-
sport Veldhuis zijn een part-
nerschap overeengekomen. 
De Beverwijkse sportspeci-
aalzaak aan de Breestraat 
is nu de officiële kledingle-
verancier van de korfbalver-
eniging uit Uitgeest. Voor KV 
Stormvogels is een specia-
le teamkledinglijn samenge-
steld, die zowel in de winkel 
als op een speciale webshop 
voor clubleden te bestellen 
is. Artikelen van deze speci-
ale clublijn zijn voorzien van 
het clublogo van KV Storm-
vogels. 
‘Wij zijn trots en vereerd om 
ook deze mooie sportvereni-
ging uit Uitgeest aan te mo-
gen kleden en kijken uit naar 
een lange en vruchtbare sa-
menwerking’, aldus eigenaar 
Peter Veldhuis van Intersport 
Veldhuis uit Beverwijk.
Het eerste team van K.V. 
Stormvogels, evenals de ove-
rige leden,  zijn verheugd met 

de nieuwe trainingspakken 
en sporttassen en de daar-
mee gepaard gaande homo-
gene uitstraling die de ver-
eniging nu niet alleen intern 
maar ook extern heeft.
Zondag 8 mei speelt Storm-
vogels de belangrijke thuis-
wedstrijd tegen Zaandam 
Zuid. Met nog drie wedstrij-
den te gaan voeren zij mo-
menteel de ranglijst aan. Bij 
winst kan de koppositie wor-
den verstevigd. Alle support 
is welkom, aanvang 14.30 
uur.
Op de foto het eerste team 
van Stormvogels. Boven van 
links naar rechts Ward Bet-
jes, Jord Betjes, Gerard Val-
kering, Sebastiaan van den 
Bosch, Danny Haije, Jeroen 
Kuijk en trainer/coach Ton 
van Duijn
Onder van links naar rechts 
Eveline Nootebos, Lisa Ha-
ije, Jonna Cupido, Demi Er-
kelens, Maartje Vermij en Jo-
se Heijne.

Coureurs geteisterd door 
blessures en winterse buien
Uitgeest - Door zijn valpar-
tij in de eerste wedstrijd van 
het seizoen had de motor-
coureur Eric Ott uit Uitgeest 
vorige weekeinde tijdens het 
rijden veel last van zijn bles-
sures waardoor hij niet opti-
maal kon presteren, deson-
danks heeft Eric wel gereden 
en wist hij op de elfde positie 
te eindigen.
De trainingen van Eric en 
teamgenoot Rob Juwett wer-
den verstoord door neerslag, 
de wedstrijd van Rob moest 
zelfs worden uitgesteld door 
een plaatselijke hagelbui, wat 
Rob niet deerde hij eindigde 
op een vijftiende positie.
Al met al na een bewogen 
weekend, tevreden met de 
behaalde resultaten. De vide-

overslagen van deze wedstrij-
den staan weer op de OWcup 
site. De volgende wedstrijd is 
op 14 mei, wederom op het 
circuit van Assen, toegang 
gratis! (Karin Ott)

Eric in gevecht met Thijs Pee-
ters en Jeremy Hofstra (foto: 
Kees Siroo)

Uitgeest - Zaterdagnacht, 
bij het uitgaan van de hore-
ca, heeft een zware mishan-
deling plaats gevonden op de 
Middelweg ter hoogte van de 
Dekamarkt. Het slachtoffer, 
een jongen uit Beverwijk die 
die dag net 18 was gewor-
den, is vervoerd naar het zie-
kenhuis met zwaar gezicht-
letsel, een gebroken kaak en 
beschadiging aan het hoorn-
vlies en zwellingen. Hij is niet 
opgenomen. Er zijn twee ver-
dachten aangehouden.

Zware 
mishandeling

Uitgeest - Woensdag 27 
april, rond 13.00 uur is de 
bliksem ingeslagen in een 
woning aan De Hoop. Hier-
door was er een grote ravage 
op de zolder van die woning. 
Meerdere huishoudens in de 
buurt hadden stroomstoring 
als gevolg van de inslag.

Blikseminslag 
in woning

Uitgeest - In de nacht van 
woensdag 27 op donderdag 
28 april is een buitenboord-
motor gestolen vanaf een 
boot die lag in de Jachthaven 
Uitgeest. Er zijn beelden van 
de jachthaven ter beschik-
king gesteld aan de politie, 
die hier verder onderzoek 
naar doet.

Motor van 
boot gestolen

Uitgeest - Zondagochtend 
omstreeks 07.00 uur, heeft 
een aanrijding plaats gevon-
den op de Provincialeweg. 
De bestuurder die achterop 
zijn voorganger was gereden 
bleek te hebben gedronken. 
Hij kreeg een proces-verbaal.

Aanrijding 
onder invloed

Uitgeest - Zondag tussen 
14.10 en 14.30 uur, hebben 
2 personen geprobeerd om 
een boot of buitenboord-
motor van deze boot weg 
te nemen in de jachthaven 
Zwaansmeerpolder. De man-
nen werden waarschijnlijk 
gestoord door andere bootei-
genaren. Er zijn beelden van 
de jachthaven ter beschik-
king gesteld aan de politie.

Poging tot 
diefstal



Kampioenschap voor 
tweede van FC Uitgeest
Uitgeest -Het is het lot van 
hen die in het “tweede” spe-
len. Zij staan niet in de be-
langstelling maar hun trai-
ningsmaatjes die opgesteld 
staan in het eerste wel. Toch 
zijn ze van onschatbaar be-
lang voor het eerste en daar-
mee ook voor de club. Een 
kwalitatief goed tweede elftal 
bestaande uit spelers die niet 
zeuren en gewoon week in 

week uit hun stinkende best 
doen zorgt voor stabiliteit en 
is een vangnet bij schorsin-
gen en blessures van, jawel 
daar gaan we weer, het eer-
ste. Ik heb daarom de groot-
ste bewondering voor coach 
Richard Grapendaal en elf-
talleider Ton Kossen dat ze 
er het hele seizoen in zijn ge-
slaagd om “die” jongens van 
het tweede, bij wie teleurstel-

ling altijd op de loer ligt, ge-
motiveerd en scherp te hou-
den. Dat deden ze zo goed 
dat het team zondag tegen 
Kolping Boys 2 zelfs kampi-
oen kon worden.
Vanaf de eerste minuut zocht 
FC Uitgeest fanatiek het doel 
van de Alkmaarders want de 
missie van vandaag was dui-
delijk, winnen. Daar lieten de 
heren in het groen en geel 
geen gras over groeien. Al in 
de 7e minuut was het raak. 
Een mooie loopactie van 
Kruijff, een daverend schot 
vanaf de rand zestien en een 
keeper die iets voorbij hoorde 
suizen. 1-0. Vijf minuten later 
stond dezelfde Kruijff  hele-
maal vrij en wederom aarzel-
de hij niet. 2-0. Daarmee was 
de wedstrijd wel zo’n beetje 
gespeeld. Kolping Boys wil-
de misschien nog wel maar 
kon niet en FCU hield onder 
leiding van de broers Idema 
de boel achterin hermetisch 
dicht.
Zelfs werd het in de 51e mi-
nuut nog 3-0 door Bruijns. 
Daarna was het alleen nog 
een kwestie van de wedstrijd 
uitspelen, het maximaal aan-
tal wissels gebruiken zodat 
zoveel mogelijk spelers hun 
speelminuten konden ma-
ken en wachten op het laat-
ste fluitsignaal dat tevens 
de start betekende van on-
gekende vreugdetaferelen. 
Kampioen worden doe je nu 
eenmaal niet elk jaar. Maar 
nu lekker wel. Het bleef op 
deze mooie zonnige zondag 
nog lang onrustig in Uitgeest.
De Afvallende Bal feliciteert 
spelers en staf van het twee-
de elftal met een prachtig 
kampioenschap.

FC Uitgeest: David-
son, Zwarthoed, Putter, 
F.Idema, M.Idema, Schilp, 
Groen, Hoekstra, Kruijff, 
W. Uit den Boogaard. In-
vallers: Post, van Rossum, 
Smit, Laurie, Zwitser.

Ook kampioenstitel 
voor FC Uitgeest MC1
Uitgeest - Eigenlijk waren 
de meisjes van FC Uitgeest 
C1 al kampioen, maar ze von-
den het leuker het dit week-
end ste vieren tijdens en na 
een thuiswedstrijd. Die wed-
strijd was tegen concurrent 
Winkel en de meiden waren 
erop gebrand deze wedstrijd 
toch ook nog te winnen.
FC Uitgeest speelde goed 
in de eerste helft, ze kregen 
veel kansen wat uiteindelijk 
resulteerde in een heel apar-
te goal van Dawn Spoor, 1-0.
Winkel bleef een lastige te-
genstander en ze kwamen 
terug op 1-1, dat was de rust-
stand.
In de tweede helft kreeg FC 
Uitgeest de grote kansen al-
leen lukte het niet te scoren.

Maar gelukkig werd het 
uiteinbdelijk toch nog 3-1.
Het kampioenschap werd 
groots gevierd op het A-veld 
met een mooie schaal en 
roos, in de kantine ging het 
feestje nog even verder vie-
ren met patat, drinken en een 
mooie fotolijst van alle jaren 
die ze hebben gevoetbald
Op de foto staand van links 
naar rechts Shari Breetveld, 
Dana Half, Julie van der Geer, 
Sanne Bakker, Janouk Schol-
ten, Laliv Runneboom, Sanne 
Jonker, Jara Verschoor, Peter 
Spoor en Dawn Spoor. Voor-
aan: Denice Westenborg, 
Daphne Mostert, Monica van 
Assema, Elisa de Wolff, Sop-
hie Walsmit, Babet Bakkum 
en Gaby Duijnmaijer 

Nieuwe sponsors op 
nieuwe shirt MHCU

Uitgeest - Komend hockey-
seizoen dragen alle teams 
van Mixed Hockey Club Uit-
geest (MHCU) een nieuw 
wedstrijdshirt. Vorige week 
werd het nieuwe shirt ge-
presenteerd in aanwezig-
heid van de nieuwe sponsors 
die met hun logo het MH-
CU-shirt zullen sieren. Al-
le sponsors tekenden bij die 
gelegenheid het contract met 
MHCU.

Rabobank hoofdsponsor
Het spits werd afgebeten 
door hoofdsponsor Rabo-
bank. Directievoorzitter Ja-
kob Klompien tekende na-
mens Rabobank IJmond de 
overeenkomst. Over de spon-
soring van de hockeysport in 
het algemeen en MHCU in 
het bijzonder, zegt Klompien: 
“Rabobank en hockey zijn 
onlosmakelijk verbonden. 
Wij hebben met 75% van al-
le hockeyverenigingen in Ne-
derland een (sponsor)relatie.  
In de regio IJmond zijn wij 
van alle vier de hockeyver-
enigingen hoofdsponsor. Vo-
rig jaar hebben we met deze 
clubs IJmond Hockey opge-
zet. Een samenwerkingsver-
band waarbij we een aandeel 

in elkaar nemen om kennis 
te delen, samen evenemen-
ten te organiseren, ruimte te 
geven aan talentontwikke-
ling en maatschappelijke ini-
tiatieven te ontplooien. Dat is 
waar de Rabobank voor staat. 
Mixed Hockey Club Uitgeest 
is daar onderdeel van en een 
voorbeeld voor het vereni-
gingsleven, een ambitieu-
ze club die de komende ja-
ren mooie mijlpalen gaat be-
reiken. Wij willen daar graag 
partner van zijn.”

Drie nieuwe sponsors en 
één verlenging
Na Rabobank bekrachtig-
den ook drie andere bedrij-
ven hun overeenkomst als 
nieuwe sponsor van MHCU: 
ControlSolutions Internatio-
nal, vertegenwoordigd door 
partner Arjan Hassing; zij 
zullen de achterkant van het 
shirt sieren. Verder Marcel 
Sport (Marcel Hartzmann) 
uit Heemskerk, zij worden 
tevens leverancier van het 
nieuwe shirt en JG Sports 
(Jort Gaartman). Namens 
Marginpar (reeds zichtbaar 
op het huidige shirt) verleng-
de Winke Wagner de over-
eenkomst met MHCU.

De vijf sponsors geflankeerd door voorzitter Jaap Bos en pen-
ningmeester Ronald van Dijck

Hartstichting haalt 5500 
euro op in Uitgeest

Uitgeest - In de week van 18 
tot en met 23 april is er niet 
tevergeefs een beroep ge-
daan op de Uitgeester bevol-
king om te laten zien dat hun 
hart op de goede plaats zit. 
Maar liefst 82 collectanten 
zijn bijna alle huizen langs 
gegaan en hebben het fan-
tastische bedrag van 5.508,18 
euro opgehaald. 
Dit jaar werd er in het kader 
van de collecteweek weer 
een spinmarathon gehouden 
in SportPlan aan de Populie-

renlaan. Gedurende drie uren 
trapten vele spinners het 
zweet uit hun lijf en haalden 
het prachtige bedrag van 346 
euro uit de door hen gespon-
sorde fietsen op. Een initiatief 
dat vervolg verdient.
Volgend jaar hoopt men de 
magische grens van 6000 te 
zullen doorbreken. Het co-
mité Vrienden van de Neder-
landse Hartstichting Uitgeest 
dankt alle gulle gevers en de 
collectanten in het bijzonder 
heel heel hartelijk.

FC Uitgeest: Dave Davidson, Bart Zwarthoed, Tinus Putter, Finn Idema, Mats Idema, Wessel 
Schilp, Thomas Groen, Jur Hoekstra, Danny de Kruijf, Andy Bruins, Wouter Uit den Boogaard. In-
vallers: Bruce Post, Gerben van Rossum, Kick Smit, Rashad Laiouni en Tim Zwitser.
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White Stones D1 
Nederlands kampioen zaalvoetbal

Regio - 30 april is een me-
morabele dag geworden voor 
zaalvoetbalvereniging White 
Stones uit Egmond aan Zee. 
De D1 pupillen hebben voor 
het eerst in het 40-jarig be-
staan een Nederlandse titel 
gewonnen.
In het Sportcentrum Galgen-
waard in Utrecht werd ge-
streden om het Nederlands 
kampioenschap zaalvoet-
bal op topklasse niveau. Al-
le poule-wedstrijden wer-
den door de ploeg van coach 
Herald Kornblum gewon-
nen, 3-0, 3-1 en 4-1. Norma-
liter zou dit resultaat garant 
staan voor een Nederland-
se titel, maar sinds vorig jaar 

heeft de KNVB de regels ge-
wijzigd. Na de poulewedstrij-
den speelden de teams ver-
volgens de halve fi nale. In de 
halve fi nale tegen SV Lake 
Valley D1, hadden de jongens 
van White Stones D1 het niet 
makkelijk. De vermoeidheid 
begon toe te slaan en na een 
1-0 achterstand werd het 
roer omgegooid om vervol-
gens de wedstrijd te eindi-
gen met een 3-1 winst. Deze 
winst betekende een plaats 
in de fi nale.
De fi nale tegen FC Eindhoven 
D1, die hun halve fi nale met 
2-1 hadden gewonnen, was 
er één van een buitencate-
gorie. FC Eindhoven, die met 

een brede selectie aanwezig 
was, wilde net als White Sto-
nes maar één ding. De Ne-
derlandse titel. Zonder in te 
houden door beide teams 
werd er vol voor de winst ge-
speeld. Toch was het White 
Stones die aan het langste 
eind trok.
Ongeslagen in de competitie 
met slechts één gelijk spel, 
het districtskampioenschap 
overtuigend winnen tegen 
Het Veerhuys D1 en op 30-4-
2016 FC Eindhoven met 3-0 
verslaan in de fi nale voor het 
Nederlands kampioenschap 
zorgde ervoor dat de spelers 
van White Stones D1 voor 
het eerst in 40 jaar een Ne-
derlandse titel mee naar huis 
namen.     
In de Withe Stones D1 komen 
vier spelers en de coach uit 
Castricum en drie spelers uit 
Uitgeest.
De nieuwe Nederlandse 
kampioenen worden vrijdag 
6 mei gehuldigd. Dat gebeurt 
om 20.30 uur, voor de be-
langrijke nacompetitiewed-
strijd van WS1, in de thuis-
hal De Watertoren in Eg-
mond aan Zee. Daarna start 
de wedstrijd White Stones te-
gen Volendam. Inzet is een 
plaaats in de halve fi nale voor 
promotie naar de eredivisie.

Bijna 3 ton naar 
projecten Muttathara

Castricum - Op 20 april 
vond de jaarlijkse medewer-
kersavond van de Stichting 
Castricum helpt Muttatha-
ra plaats. Er werd teruggeke-
ken op het afgelopen jaar en 
het jaarverslag werd gepre-
senteerd.
Dankzij weer een goed jaar 
van de kringloopwinkel werd 
het afgelopen jaar maar liefst 
282.694 euro gedoneerd aan 
projecten in ontwikkelings-
landen. Deze projecten zijn 
gericht op het steunen van 
arme vrouwen en kinderen, 
met name op het gebied van 
gezondheidszorg, onderwijs 
en ontwikkeling van econo-
mische zelfstandigheid. De 
gesteunde projecten zijn in 
beginsel tijdelijk, maar er zijn 
uitzonderingen. 
Tijdens het bezoek van de vo-
rige voorzitter van Muttatha-
ra, Karin Mulder, en de Bur-
germeester Toon Mans vorig 
jaar aan India bleek ook weer 
dat het geld daar echt terecht 
komt bij degenen die dit het 

meeste nodig hebben.  Ook 
zijn er vorig jaar weer pro-
jecten gestart en gesteund 
door inwoners van Castricum 
en omgeving. Denk daarbij 
aan de Stichting Kicoba van 
de Heemskerkse Corrie Baas, 
die zich onder andere be-
zig houdt met de opvang van 
kinderen in Zuid-Afrika.  Me-
de dankzij de donaties van de 
de Stichting Castricum steunt 
Muttathara hebben school-
kinderen nu les in een mobiel 
klaslokaal.
Gezien de goede doelen die 
worden gesteund met de op-
brengst van de kringloopwin-
kel is het wrang dat winkel-
diefstal ook in de kringloop-
winkel een probleem is. Op 
de medewerkersavond heeft 
wijkagant Marco Glorie uit-
gelegd hoe winkeldiefstal 
kan worden voorkomen en 
hoe de medewerkers van de 
winkel kunnen handelen als 
dit toch gebeurd. De avond 
werd afgesloten met een ge-
zellig hapje en drankje.

Mag het 2 miljoen 
minder zijn?

Dat de voetbalverenigingen 
op deze locatie willen zitten 
is inmiddels iedereen wel dui-
delijk. Maar waarom eigenlijk. 
Als argumenten worden ge-
noemd de goede bereikbaar-
heid, de centrale ligging en 
de veilige bereikbaarheid voor 
de jeugd. 
Zou dit de werkelijke reden 
zijn? Als je de stukken goed 
leest blijkt dat met name Eg-
mondia grote bezwaren heeft 
tegen de locatie aan de Ho-
gedijk. De reden is dat zij dan 
de grote evenementen als 
de halve marathon, de wan-

delmarathon en de Egmond-
Pier-Egmond strandrace niet 
meer kunnen faciliteren. Het 
klinkt nobel dat de voetbal-
clubs daar graag een bijdra-
ge aan wil leveren. Maar waar 
gaat het eigenlijk om? Aan 
het faciliteren van deze eve-
nementen worden enkele 10 
duizenden euro’s per jaar ver-
diend. Met andere woorden, 
de gemeentelijke belasting-
betaler moet maar 2 miljoen 
meer op tafel leggen dan no-
dig is om de fusieclub geld te 
laten verdienen met het ver-
huren van een terrein dat net 

eens hun eigendom is. En dat 
ook nog eens ten koste van 
de bollenteelt en het woon-
genot van velen.
Waarom niet gekozen voor 
het volgende alternatief: de 
jeugd van de fusieclub gaat 
voetballen op het Egmondia 
terrein en de senioren aan de 
Hogedijk. De voordelen zijn 
duidelijk. De fusieclub houdt 
zijn inkomsten uit de evene-
menten, de jeugd kan vei-
lig haar voetbalvelden be-
reiken, de bollenteelt wordt 
geen schade toegebracht 
en de betreffende bewoners 
worden niet geschaad in hun 
woongenot. En daar bovenop 
scheelt het de gemeenschap 
ook nog eens 2 miljoen!
Ik denk dat menig lid van een 
van de voetbalverenigingen 
zich kapot schaamt voor hun 
bestuur dat ze zulke eisen op 
tafel legt. Als je als voetbal-
vereniging in het hart van de 
samenleving wil staan, zoals 
de KNVB propageert kun je je 
beter wat bescheidener op-
stellen. 
Onderteken de petitie op 
www.geenballenmaarbol-
len.nl.

Werkgroep GeenBallenMaar-
Bollen

Richard de Leth geeft lezing
OERsterk Experience

Akersloot - Geluk en ge-
zondheid hangen nauw met 
elkaar samen. Veel mensen 
willen gezond en gelukkig 
oud worden, maar hebben 
geen concreet plan. De hui-
dige mens wordt steeds ver-
moeider, dikker en zieker. 
Hoe kunnen we onszelf met 
een gezonde leefstijl ver-
sterken? 
De rol van voeding, bewe-
ging en ontspanning wordt 
vanuit nieuwe invalshoeken 
belicht. Aan het einde van 
de lezing van drs Richard de 

Leth volgen praktische tips 
om in uw eigen leven te in-
tegreren: het resultaat is een 
OERsterk leven! Richard de 
Leth opent de avond met 
een laagdrempelige quiz. 
Iedere bezoeker krijgt te-
vens een OERsterke goodie-
bag. Er wordt ook veel ge-
lachen! Benieuwd? Kom op 
vrijdag 27 mei of vrijdag 24 
juni naar de OERsterk Ex-
perience-lezing in Hotel van 
der Valk, Geesterweg 1A in 
Akersloot. Zie ook www.oer-
sterk.nu/agenda.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl



ZONDAG 10 MEI MOEDERDAG

Velours strandlakens
Miami en Orlando
100 x 200
39,95 €29,95

Zomerse wafelkimono
Biarritz (100% katoen)
S, M, L, XL 
69,95 €49,95

SPECIAAL 
VOOR 

MOEDERDAG

‘S-GRAVELANDSEWEG 12 B/C
1211 BS HILVERSUM
TEL 035 - 629 56 00
VANDYCKSHOP.NL

Uw Vandyck store:

Kerkweg 1 / Rijksweg 108
1906 AT Limmen, 072-505 14 54

www.slaapkennerlute.nl

Moederdagaanbieding:

WORKSHOP 
EHBO BABY & KIND 

10 % KORTING
U kunt de datum van de cursus naar keuze

inplannen en vanuit Schalkoort Training & Advies 
doen we er nog een gezellig boeketje bij.

Wilt u meer weten, bel of mail mij: 
Louise Schalkoort

06-29437224 of louise@schalkoort.net

Moederdagaanbieding:

plak tot

korting op een artikel 
naar keuze

20%

plak je korting op lingerie, nachtmode en badmode!

hartjes

plakken
A5 stickervel VJ16_VK_def.indd   1 12-04-16   09:36
Livera Heiloo, ‘t Loo 6 en Livera Heemskerk, Kerkweg 27

Voordelig geprijsd direct van Kwekerij
- Dak- en Leibomen -  Fruitbomen - Heesters - Coniferen - Vaste planten - Perkgoed

Open ma. t/m za. 9.00 tot 17.00 uur. 
Krochtweg 6A   Heemskerk. Tel 06-53172110

Kwekerij
Hoveniersbedrijf
Gerard dam

Bel voor vrijblijvende prijsopgave 06 - 531 721 10



Van hotel op de Veluwe naar restaurant in Bakkum

Heerlijkheid van Bakkum is aanwinst 
voor Castricum

Bakkum – Wat wil een echtpaar na 35 jaar keihard werken  
in een hotel op de Veluwe, dat nog te jong is om stil te zitten  
en dat alle spaarzame vrije dagen doorbrengt aan de kust?  
Zo’n echtpaar gaat op zoek naar een kleinschalig restaurant  
nabij de duinen en de zee om het over te nemen. Arnold en Jeanet-
te Nijen Twilhaar verloren hun hart aan ’t Mirakel van Bakkum, dat 
verder gaat als Eethuis Heerlijkheid van Bakkum.

Sinds 1 april zijn zij de eigenaars en vanaf die tijd is er schoongemaakt, 
geschilderd en heringericht. Het geheel toont fris, verzorgd en gezellig. 
Zoon Nick (18) is kok in opleiding en staat met Arnold in de keuken. De 
vijftienjarige Bas helpt in het weekend met de afwas en Jeanette verzorgt 
op gastvrije wijze de bediening.
,,We hebben een hotel gehad in Nunspeet met 86 kamers en zeventig 
man personeel”, vertelt Arnold. ,,Dag en nacht waren wij in touw en on-
ze kinderen zijn in het hotel opgegroeid. Vijf jaar geleden hebben we 
 het hotel verkocht en na een rustperiode werd ik gevraagd de leiding 
op mij te nemen in andere hotels in de omgeving. Maar Jeanette en 
ik wilden graag verhuizen naar de kust. We waren al veel te vinden in  
Egmond aan Zee en reden dan langs ’t Mirakel van Bakkum. Dus toen ik 
zag dat het te koop stond, wist ik meteen om welk restaurant het ging.” 

De evenwichtige menukaart laat zien dat deze met kennis van zaken is 
samengesteld. Kies als voorgerecht bijvoorbeeld een bonbon van zalm, 
waarin een frisse aardappelsalade en verschillende slasoorten zijn ver-
werkt. Er is natuurlijk carpaccio, maar ook gefrituurde mosselen met 
knoflooksaus. De hoofdgerechten laten, naast klassiekers zoals varkens-
haas en schnitzel, hamburgers en saté zien, en stoofpotjes, ook voor 
vegetariërs. Crêpes Suzette flensjes met sinaasappelsaus, vanille-ijs en 
slagroom is een van de heerlijk toetjes die wordt aangeboden. Na een 

www.kwekerijsap.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij: 9:00 t/m 18:00 uur
zat: 8:00 t/m 17:00 uur

Noorddorperweg 12b, Heemskerk, 0251 - 234 984

MOEDERDAGKADO?  
Natuurlijk slaagt u bij ons voor een prachtige opgemaakte
pot of mand, hanging basket of kadobon!

aanpassing in de keuken komen er ook nog pannenkoeken op de kaart te 
staan en de naastgelegen ijssalon krijgt een breder assortiment met lekkere 
specialiteiten. En dan tot slot; er kan hier lekker geluncht worden en het res-
taurant beschikt over een terras. Een aanwinst dus voor alle inwoners en toe-
risten in de gemeente Castricum! 

Het adres is Heereweg 36 in Bakkum-Noord. 

Te koop:
Waardebon voor een he-
le dag scooterrijden voor 2 
pers. incl. brandstof + verzeke-
ring - 20,-. Tel. 072-5339053

Aangeboden:
Het boek, Hart van Kenne-
merland geven wij (ruilen) 
voor een Hoogoven bonbon-
schaaltje. Tel. 0251-241593

Te koop:
Mooie amberkleurige sta op 
stoel- elektrisch Fitform met re-
laxfunctie 375,-, kan worden 
bezorgd.  Tel. 06-86447840



Food & Drinks

Westerwerf 1 • Uitgeest • T: 0251 315 150 • www.bobs.nl

Verwen Menu Mei € 23,50
Kip piri piri met knoflookbrood

Lamsrack met honing-tijmsaus

Crème brûlée met vanille-ijs en slagroom

NIEUW! BOBS ZOMERKNALLERS OP WWW.BOBS.NL
Maak de zomer onvergetelijk met de zomerdeals van Bobs

Mei menu
Lamsham met een salade van asperges

****
Vis van de dag

of
Brochette van gegrilde runder biefstuk 

met Stroganoff saus
****

Soesjes met roomijs, advocaat en chocoladesaus

De Eetkamer van Uitgeest
Hogeweg 107, 1911 GD Uitgeest

Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

Voor uw diner à la carte 
of ons maandmenu

€27,50

LAGELAAN  8     1851     PC   HEILOO             
WWW.BRASSERIE-INTGROEN.NL

TELEFOON    072 - 5051423

  

 

 

  

Super Tuesday
iedere dinsdag 

4-gangen menu 
€19,95

LAGELAAN  8     1851     PC   HEILOO             
WWW.BRASSERIE-INTGROEN.NL

TELEFOON    072 - 5051423

  

 

 

  

3-gangen 
weekmenu

€ 27,50

Leuk voor een 
zomers event…

Huur onze pizzaoven 
en ijscokar!

Moeder-
dag!

Verras je 
moeder met 

een diner of een 
cadeaubon!

Voor alle 
moeders een 

presentje! 
Egmonderstraatweg 34 - Egmond a/d Hoef
Geopend: woensdag t/m zondag
Reserveren: Tel. 072 506 16 75

 Restaurantsmakelijk www.restaurantsmakelijk.nl

Iedere woensdag- en donderdagavond: 

3 gangen verrassingsmenu 19,95

         Zondag 8 mei Moederdag 

Heereweg 36  .  Bakkum       
    Tel: 0251—67 13 53   

      Verwen moeders met een heerlijk  
avondje uit in de Heerlijkheid van Bakkum.  

    Speciaal 3-gangen diner voor slechts  
     € 21,50 per persoon. 

 
A la carte uiteraard ook mogelijk. 

 
Reserveren kan via onderstaand nummer. 



in de regioOp zoek naar werk jobin de regioOp zoek naar werk job
GEZOCHT: Medewerkers

Werkplaatsmedewerkers kunststof kozijnen
Wegens groei in onze kunststof kozijnen fabriek in Akersloot, zijn wij per direct op zoek naar twee full-�me collega´s! 
Heb jij affi niteit met de bouw en ben je op zoek naar een leuke baan, dan zijn wij op zoek naar jou!

Produc�emedewerker kunststof kozijnen

Over deze func�e
Je func�e bestaat uit verschillende werkzaamheden in de werkplaats voor het vervaardigen van een 
kunststof kozijn. Hierbij moet je denken aan diverse hand- en machinale bewerkingen. Je komt werken 
in een klein team waar je zelf aan de slag kunt gaan.

Func�e eisen:
Je hebt een bouw gerelateerde opleiding gevolgd
Je bent bekend met het gebruik van gereedschappen 
Je bent enthousiast en leergierig
Je hebt technisch inzicht 

Wat wij bieden
Een marktconform salaris volgens de bouw cao
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheid om te ontwikkelen en te groeien

Ervaren produc�emedewerker kunststof kozijnen

Over deze func�e
In je func�e ben je zelfstandig bezig met het vervaardigen van kozijnen. Buiten je eigen 
werkzaamheden stuur je andere werknemers aan.

Func�e eisen:
Ervaring in de produc�e van kozijnen (kunststof, aluminium en hout)
Leidinggevende capaciteiten
Gedreven om aan te pakken  en ini�a�ef te nemen
Klantgericht werken 

Wat wij bieden
Een marktconform salaris volgens de bouw cao

Beloning naar capaciteit
Deels verantwoordelijk voor de produc�e

Mail je CV naar: mieke@luten-kozijnen.nl   
luten-kozijnen.nl - Molenlei 8 1921CZ Akersloot - 072 534 10 05 

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

medewerkers 
voor de keuken en de bediening.

Ben je fl exibel inzetbaar en heb 
je enige ervaring in de horeca, 

reageer dan direct!

Stuur je sollicitatiebrief en cv naar 
heerlijkheidvanbakkum@gmail.com 

t.a.v. Arnold Nijen Twilhaar en we 
nemen direct contact met je op.

medewerkers
WIJ ZOEKEN 

Wij zijn pas klaar, als u tevreden bent.

Hoitinga diensten

ALLROUND KLUSSER 
HEEFT NOG TIJD OVER

06 - 244 36 815 
hoitingadiensten@gmail.com

✓Eerlijk uurtarief
✓Voor al uw klussen 
 in en om het huis 

Wij zijn pas klaar als u tevreden bent

OP ZOEK  NAAR LEUKE
BIJVERDIENSTE?

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 55+ van harte welkom

VERSPREIDNET



in de regioOp zoek naar werk jobin de regioOp zoek naar werk job

Iedere dag is weer anders, geen een dag is hetzelfde!

PERSONEEL GEVRAAGD

Specialistisch reinigen van

- tapijt
- linoleum
- natuursteen
- meubilair

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een jonge 
uitvoerend medewerker voor 20 à 30 uur per week.

Als je houdt van afwisseling en je hebt geen negen tot vijf mentaliteit,
dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wij zoeken iemand die:
1. Graag wil aanpakken
2. Secuur kan werken
3. Zelfstandig kan werken
4. Bereid is om veel te leren
5. Interesse heeft in specialistisch werk
6. Flexibel is als het gaat om werktijden
7. In het bezit is van Rijbewijs B
8. Fysiek sterk is
9. Affiniteit heeft met techniek

Wij bieden:
10. Een prima salaris
11. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 
12. Leuke collegae
13.  Een goede werksfeer
14.  Leuk afwisselend werk

Wil je meer weten over de werkzaamheden? 
Op onze website www.schonevloeren.nl vind je foto’s en informatie.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV op naar info@schonevloeren.nl 
of bel met ons kantoor om een afspraak te maken.

SchoneVloeren.nl 
Molenwerf 21-k 
1911 DB Uitgeest 
0251-320040

Iedere dag is weer anders, geen een dag is hetzelfde!

PERSONEEL GEVRAAGD

Specialistisch reinigen van

- tapijt
- linoleum
- natuursteen
- meubilair

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een jonge 
uitvoerend medewerker voor 40 uur per week.

Als je houdt van afwisseling en je hebt geen negen tot vijf mentaliteit, 
dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wij zoeken iemand die:
1.  Graag wil aanpakken
2.  Secuur kan werken
3.  Zelfstandig kan werken
4.  Bereid is om veel te leren
5.  Interesse heeft in specialistisch werk
6.  Flexibel is als het gaat om werktijden
7.  In het bezit is van Rijbewijs B
8.  Fysiek sterk is
9.  Affiniteit heeft met techniek

Wij bieden:
10.  Een prima salaris
11.  Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
12.  Leuke collegae
13.  Een goede werksfeer
14.  Leuk afwisselend werk

Wil je meer weten over de werkzaamheden? 
Op onze website www.schonevloeren.nl vind je foto’s en informatie.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV op naar info@schonevloeren.nl 
of bel met ons kantoor om een afspraak te maken.

SchoneVloeren.nl
Molenwerf 21-k
1911 DB Uitgeest
0251-320040

Gevraagd:
Betrouwbare hobby-
ist op zoek naar defec-
te laptops en notebooks.  
Tel. 06-84613045
Te koop:
Bijna nieuw Quinny Spee-
dy combi wagen van ba-
by tot kleuter. Kleur lime met 
zwart. Super mooi en mo-
dern. 125,-. Tel. 06-84526073
Gezocht:
Hoogovens bonbon schaal-
tjes zoeken wij ter uitbreiding 
van de verzameling staal/email-
le 14x22 cm 06-15213947.  
Tel. 06-15213947

Te koop:
Massief eikenhouten aanrecht-
blad 60 x 225 cm, hart spoel-
bak op 150 cm van links in-
cl. Grohe keukenkraan 20,-
. Gebruikte koelkast 175 li-
ter tafelmodel, geen vries-
vak 25,-. Tel. 0251-822486
Aangeboden:
Roadmaster family extra, al-
tijd binnen gestaan. Met veel 
extra’s, disselbak voortent. 
Prijs 250,-. Tel. 0251-316360
Gevraagd:
Accordeon oud of defect 
haal ik gratis bij u op voor on-
ze hobby. Tel 0235639828.

* Te koop:
Tennisracket voor kinderen, 
nieuw met hoes, merk Slazen-
ger, 27 inch, gripmaat 2, su-
per goed racket, nog in ver-
pakking. Voor kinderen van-
af ongeveer 12 jaar.  Prijs 8 
euro. Tel: 06-53912085
* Kofferbakmarkt
Zondag 8 mei van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpswei-
de van Wijk aan Zee. www.kof-
ferbakmarktwijkaanzee.nl
Te koop:
Honda VT500, rood, 500cc, old-
timer shopper met tassen, 500,-. 
Tel: 06-17454715/0251-658693

Te koop:
Voor Vmbo examenleerlin-
gen: examenbundels en sa-
menvattingsboeken van Bio-
logie en Duits: 5,- per boek. 
Grammaticawijzer Engels: al-
le regels overzichtelijk bij el-
kaar: 5,-.Tel. 072-5055782
Te koop:
Ouderwetse handnaai-
machine met houten kap, 
10,-. Tel. 0251-248955
Te koop:
Kleuren t.v., met kast, 
doet het prima, met af-
standbediening, 20,-. 
Tel. 0251-248955

Gevraagd:
Alles uit de Tweede Wereld-
oorlog, zoals helmen, me-
dailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoe-
ding). Tel. 06-25384205
Te koop:
Terras zonnescherm uit-
val 2.20 meter breedte 3.20 
meter bed. Elektrisch vr.pr. 
500,-. Frisse kleuren.
 Tel. 0251-655232
Te koop:
Blank eiken uitsch. bare eettafel 
met 4 warm rode stoelen lang 
1.74 mtr. ingekl. rond 1.20 mtr. 
vr.pr.125,-. Tel. 0251-655232

Te koop:
Z.g.a.n. rvs chroom vernik-
keld douche mengkraan ther-
mostatich 75,- + nw: op-
hang beugel + douche sproei-
er 25,-. Tel. 06-21921738
Te koop:
Te koop Artis toegangskaar-
ten 13,- per stuk 2 voor 
25,-  . 
Tel. 0251-825832
Gevraagd:
Wie heeft er nog koffertjes/
mapjes met 45 toeren gram-
mofoonplaatje van pop en 
beat van de jaren ‘50 /‘60 
staan. Tel. 06-12946730
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FC Uitgeest walst over 
De Kennemers heen

Uitgeest - Met een klinken-
de 4-1 overwinning op De 
Kennemers zet FC Uitgeest 
zijn opmars van de laatste 
weken voort. Een prachtige 
tweede plaats op de ranglijst 
is het gevolg. Jammer alleen 
dat concurrent vv. Assendelft 
met nog twee wedstrijden te 
gaan op een voorsprong van 
vijf punten blijft staan. Daar-
mee lijkt het gat onoverbrug-
baar. Alleen een wonder kan 
FCU nog de titel bezorgen. 
Daartoe moet volgende week 
thuis dan wel gewonnen 
worden van vv Assendelft , 
dient ook de laatste wedstrijd 
tegen Spirit in winst omgezet 
te worden en moet Assen-
delft de laatste wedstrijd ver-
liezen. Zelfs is bij een gelijk-
spel van de Assendelvers in 
de laatste wedstrijd een be-
slissingswedstrijd nog moge-
lijk. Kortom een hoop “mit-
sen en maren” bij dat klei-
ne sprankje hoop. Assendelft 
daarentegen kan bij een ge-
lijkspel of overwinning tegen 
FC Uitgeest het kampioen-
schap vieren.
Bijzonder vandaag was dat 
de wedstrijd op zaterdag om 
17.00 uur werd gespeeld en 
niet op de gebruikelijke zon-
dag. Iets wat je de laatste tijd 
bij amateurclubs wel vaker 
ziet en dat naar alle waar-
schijnlijkheid bedoeld is om 
de publieke belangstelling te 
vergroten. Dat lukte FC Uit-

geest vrij aardig want de op-
komst was goed te noemen. 
FC Uitgeest startte net als 
vorige week met routinier 
Michael Kristel in de basis 
en zonder de geblesseer-
de Joost de Jong. De thuis-
club wist, wilde het nog enige 
kans maken, dat er vandaag 
absoluut gewonnen moest 
worden. Misschien wel daar-
om schoten de gastheren als 
Max Verstappen in een for-
mule 1 bolide uit de startrij 
vandaan. Al na drie minuten 
waren er even zoveel kan-
sen te tellen. Een mooi geno-
men vrije trap van Lester Half 
in de 9e minuut brak de ban. 
1-0. Het zou de opmaat wor-
den voor een “Lester Half pa-
rade”. In de 18e minuut werd 
hij in stelling gebracht door 
Jorn Brouwer. Wederom aar-
zelde de topscorer niet. 2-0.
Het arme De Kennemers kon 
er aanvankelijk weinig tegen-
over zetten. Pas in de 23e mi-
nuut was het de beste man 
aan de kant van de Bever-
wijkers namelijk Commis-
saris, die doelman Sven Ko-
ning op de proef stelde. Die 
weet daar tegenwoordig 
wel raad mee en redde be-
kwaam. Vlak voor rust kwam 
De Kennemers toch tot een 
aansluitingstreffer zij het dat 
scheidsrechter van Damme 
daarbij liet zien dat de cur-
sus “Buitenspel in al zijn fa-
cetten” aan hem voorbij was 

gegaan. 2-1.
Het verontruste de thuis-
club geenszins. Na rust ging 
men gewoon verder waar het 
team gebleven was namelijk 
goed voetballen en scoren. In 
de 58e minuut werd de wed-
strijd definitief in het slot ge-
gooid door wie anders dan 
Lester Half. Een mooie voor-
zet van Jordy Duijn werd net-
jes binnen gewerkt. 3-1
In de 90e minuut bracht Les-
ter Half zijn totaal vandaag 
op vier. Op aangeven van we-
derom Jorn Brouwer scoor-
de hij de 4-1. Daarmee werd 
hij uiteraard de man van de 
wedstrijd en kon interim-
coach René van Marsbergen 
tevreden terugblikken op wat 
hij afloop zei “vooral een he-
le goede eerste helft” en een 
puike teamprestatie van FC 
Uitgeest. (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, Uit 
den Boogaard, Vrouwe, E, 
Sinnige, Kristel (88e Zwart-
hoed), de Wit, Brouwer, 
Olgers (41e Hoekstra), 
Duijn, Smit (81e T. Sinni-
ge), Half

Voor de jury was er zondag 
geen twijfel mogelijk. Hoe-
wel er meerdere spelers 
waren die een prima dag 
hadden stak Lester Half 
met zijn vier doelpunten 
boven alles uit. Daarnaast 
lijkt hij zich iedere week 
te verbeteren want het is 
niet alleen het neusje voor 
de goal die hem gevaar-
lijk maakt maar vooral ook 
het slimme lopen en het 
vermogen om de bal goed 
te kaatsen. Kortom Lester 
Half een complete voetbal-
ler. Van harte gefeliciteerd.

Bakkum en 
Krookspeler

Uitje voor FC Uitgeest- 
jeugdscheidsrechters
Uitgeest - Nu het seizoen er 
bijna opzit, is het tijd voor een 
uitje met de jeugdscheids-
rechters. Deze keer zijn ze 
naar AZ - PEC Zwolle ge-
weest. De groep bestond uit 
jeugdscheidsrechters van FC 
Uitgeest en een aantal bege-
leiders, deze konden meteen 
als taxi dienen.
In totaal zijn ze met 25 
scheidsrechters en begelei-
ders vanaf sporthal de Zien 
vertrokken, niet wetende dat 

het een waar doelpuntenfes-
tijn zou worden. De uitslag is 
uiteindelijk 5 – 1 geworden.
In de rust heeft de sponsor 
van de jeugdscheidsrechters, 
Peter de Groot van de De 
Groot Verzekeringen en Re-
gio Bank, de Uitgeesters  ge-
trakteerd op een natje en een 
droogje. Dit was een ware lo-
gistieke opgave want voor 25 
personen drinken en brood-
jes worst meenemen is geen 
sinecure!

FC Uitgeest vrouwen 1 
pakt koppositie weer
Uitgeest - Zondag stond er 
weer een spannende wed-
strijd op de planning van het 
eerste vrouwenteam van FC 
Uitgeest. Ze moesten win-
nen van HSV om de kopposi-
tie weer over te nemen.
Na een mooi feestje za-
terdag bij de club moes-
ten ze zondag flink aan de 
bak zonder de coach die 
lekker op vakantie was.                                                                                              
De eerste helft waren de mei-
den nog een beetje zoekend, 
veel balverlies, gaten op het 
middenveld, vaak lukte het 
net niet.
Maar toch kwam er in 30e 
minuut een doelpunt voor 
Uitgeest 1-0 door Daniëlle 
Kortekaas. Door knullig bal-

verlies in het midden kwam 
er een tegendoelpunt, 1-1, 
dat was dan ook de rust-
stand.
Na een goede preek ging 
vrouwen 1 volop aan de bak 
in de tweede helft. FC Uit-
geest was de baas, de mei-
den kregen veel kansen en 
uiteindelijk  kwam er  een 
corner in de 69e minuut die 
werd genomen door Anouk 
de Goede waarna Danielle 
Kortekaas de bal in de krui-
sing kopte. De vrouwen ble-
ven bikkelen en knokken, er 
was dan ook grote ontlading 
na het fluitsignaal
Met nog drie wedstrijden te 
gaan komt het kampioen-
schap steeds dichterbij.

Woensdag  4 mei 
Junioren:
ODIN 59 B2-FC Uitgeest B3 20:15

Donderdag 5 mei 
Pupillen:
FC Uitgeest DE1-Limmen DE1 19:00

Zaterdag 7 mei 
Junioren:
FC Uitgeest B1-Hoofddorp s.v. B2 14:30
FC Uitgeest B5-Kennemers B2 14:30
FC Uitgeest C1-Wherevogels De C1 12:30
FC Uitgeest C3-Kennemers C2 10:15
FC Uitgeest C4-Castricum C3 12:30
OFC C2-FC Uitgeest C6 12:00
Meisjes:
Koedijk MB2-FC Uitgeest MB2 10:45
Limmen ME1-FC Uitgeest ME2 09:00
Pupillen:
Rijp (de) D1-FC Uitgeest D1 12:00
Hercules Zaandam sc D3-
FC Uitgeest D6 10:15
Bergen D2-FC Uitgeest D7 09:30
FC Uitgeest E3-Alcmaria Victrix E4 10:15
Zeevogels E3-FC Uitgeest E5 10:30
FC Uitgeest E6-
Sporting Krommenie E3 09:00

Volendam (rkav) F2-FC Uitgeest F1 10:30
FC Uitgeest F4-Wijk aan Zee F1 10:15
FC Uitgeest F6-Wherevogels De F11 09:00
Egmondia F1-FC Uitgeest F7 09:30
DEM F11-FC Uitgeest F8 08:30
FC Uitgeest F10-Bloemendaal F12 09:00
FC Uitgeest MP1 WK Mini Pupillen 09:00

Zondag 8 mei
Senioren:
FC Uitgeest 1-Assendelft 1  14:00
FC Uitgeest 2-VVIJ 2  11:00
ADO ‘20 5-FC Uitgeest 3 12:15
Vitesse 22 4-FC Uitgeest 4 11:00
FC Uitgeest 5-Egmondia 2  13:00
FC Uitgeest 6-Vitesse 22 6  13:00
FC Uitgeest 7-Flamingo s 64 (de) 3 10:30
FC Uitgeest 8-Kon. HFC 6 10:30
Alkmaarsche Boys 5-FC Uitgeest 9 11:00
Castricum 3-FC Uitgeest 10  11:00
Vogelenzang 4-FC Uitgeest 11 11:30
ADO ‘20 13-FC Uitgeest 12 14:15
ADO ‘20 12-FC Uitgeest 13 10:00
Dames:
FC Uitgeest VR1-United/DAVO VR1  11:00
A-junioren:
Ouderkerk A1-FC Uitgeest A1  14:00
KSV A2-FC Uitgeest A2  14:00



Uitgeest - Team 1 speel-
de tegen ASSV1 uit Dui-
vendrecht. Martin van Veen 
speelde de sterren van de 
hemel deze de avond en gaf 
iedere tegenstander een les-
je. Henk Spoelstra en Viktor 
Tchernov deden het Martin 
bijna na, maar verloren bei-
de een partij. Toch een mooie 
laatste winst van 8-2 in de 2e 
klasse. Komend seizoen gaan 
ze gezellig verder in de der-
de klasse.
Team 4 moest het opnemen 
tegen Rapidity 13 uit Bever-
wijk. Huib van Leeuwen en 
Erik van Breukelen begonnen 
zwak maar eindigden sterk. 
Huib won zijn laatste par-
tij en Erik won er twee met 
zijn toch wel indrukwekken-
de spinballen. Roger Schud-
deboom begon sterk, maar 
kon dit helaas niet vast hou-
den. De eindstand werd 4-6 
voor Rapidity 13.

Team 2 die al vroegtijdig kam-
pioen geworden zijn hebben 
nu ook hun laatste partij van 
de voorjaarscompetitie tegen 

Het Nootwheer 14 in Purme-
rend gespeeld. Patrick Rasch 
rondde het perfect af, hij won 
zijn drie enkels en de dubbel 
samen met Billy Fatels. Bil-
ly en René van Buren lieten 
beide één puntje liggen. 2-8 
de eindstand voor Uitgeest. 
Team 2 eindigde met 17 pun-
ten verschil op de tweede in 
de poule.

Team 3 eindigt dit seizoen in 
Hillegom om nog een keer 
tegen Sporting SDO 2 aan 
te treden. Uitgeest zou in de 
derde klasse kunnen blijven 
als ze met 8-2 winnen. Na 
drie partijen gespeeld werd 
duidelijk dat ze weer terug 
gaan naar de vijfde klas-
se. Alléén Dennis Janssen 
wist twee keer te overtuigen. 
Thom van Son won er ook 
bijna een, maar de tegen-
stander pakte dit puntje af 
in de beslissende game. Ni-
co Baltus heeft weer véél ge-
leerd en zal volgende seizoen 
de vijfde klassers een lesje 
leren. De einduitslag 8-2 voor 
Sporting SDO 2.

     Tafeltennisnieuws

Uitgeest - Op zaterdagmor-
gen 30 april stonden dui-
ven op de geplande los-
plaats in Belgische Quievráin 
op (245km) Het was de vier-
de vitessevlucht van het pro-
gramma van Postduivenver-
eniging  “de Vliegende Vleu-
gels” in Uitgeest.  Met re-
delijk weer in de ochtend-
uren maar de duiven van de 

als eerste lossende afdeling 
5 hadden geen goed vertrek 
van de losplaats, dus werd er 
gewacht tot de tweede groep 
van dezelfde afdeling 5 wel 
een goed vertrek zou heb-
ben. Dit duurde tot half een 
in de middag voor de lucht 
schoon was en de duiven van 
Afdeling 6. N-H konden ver-
trekken met een matige wes-

       Zo vlogen 
       de duiven 

Winnaar Dirk de Bruin met kleinzoon Joep

telijke naar noordwest draai-
ende wind. Op deze vlucht 
waren 7 deelnemers met 121 
ingekorfde duiven. De snel-
ste duif werd gemeld door 
Dirk de Bruin op 15.49.36 
uur en vloog over deze af-
stand een gemiddelde snel-
heid van 1228,666 meter per 
minuut (ruim 73 km per uur)  
Deze eerste duif van Dirk de 
Bruin uit Uitgeest, betekende 
tevens zijn eerste overwin-
ning van dit seizoen. De uit-
slag van deze 4e wedvlucht 
oude duiven Vitesse op za-
terdag 30 april luidt als volgt: 
1-7-8-11-23e Dirk de Bruin, 
2-8-20-30e Peter Schellevis, 
3-4-18-25e Comb. Kerssens-
Krom uit Akersloot, 5-6-15-
17-21e Frank Rodenburg, 10-
12-13-14-16e Hein Berkhout, 
29-31e Wim van Tol, 39e 
Henk Brondijk. De taartbon 
van deze vlucht voor de 41e 
duif in de uitslag gaat de-
ze week naar de Combinatie 
Kerssens-Krom in Akersloot. 
De attractie prijs geschon-
ken door Henk Brondijk gaat 
naar Dirk de Bruin. Géén 
van de deelnemers viel deze 
vlucht met zijn duiven buiten 
de prijzen. 
De eerste duif van de Dirk de 
Bruin uit Uitgeest was tevens 
goed voor een 9e  plaats in 
het Rayon B. tegen 114 deel-
nemers met 2696 duiven.  
Volgende week wederom 
een vlucht vanuit Quievráin 
met een afstand van 245 km. 
(Hein Berkhout)

Buitenvolleybaltoernooi
Regio - Het Krovo Buiten-
volleybal Toernooi organi-
seert op zaterdag 21 mei  al-
weer voor de 22ste keer het 
grootste buitenvolleybal-
toernooi van de Zaanstreek. 
In samenwerking met on-
ze hoofdsponsor Buyten Pro-
ducts heeft de enthousiaste 
organisatie er alles aan ge-
daan om er een geslaagde 
dag van te maken. Voor lief-
hebbers van volleybal en ge-
zelligheid is dit een aanrader. 
We zien je graag op 21 mei 
2016!

Tijdens het toernooi strijden 
naar verwachting zo’n 50 
teams voor de podiumplaats 

en leuke prijzen. Voor vrijwel 
iedere leeftijd en speelsterkte 
is er plaats. Zo doen er ieder 
jaar een groot aantal recrean-
ten 6 tegen 6 mee van bedrij-
ven en gelegenheidsteams, 
maar ook op het hoogste ni-
veau 3 tegen 3 dames en he-
ren. Ook dit jaar is er de mo-
gelijkheid in te schrijven in de  
geoefende categorie 6 tegen 
6 voor teams uit de 4e t/m 1e 
klasse. 
Op www.buitenvolleybal.nl is 
alle informatie te vinden en 
kan worden ingeschreven. 
De uiterste inschrijfdatum is 
18 mei. Check ook de face-
bookpagina voor veel leuke 
foto’s en de laatste updates. 

Excelsior sluit seizoen 
af met kampioenschap
Uitgeest - Een feestelijke 
avond was het, dinsdag 26 
april, daar boven in dorps-
huis De Zwaan. De seizoens-
kampioen van onze plaatse-
lijke biljartvereniging werd 
gehuldigd. Iedereen, die me-
de had gezorgd, dat het kam-
pioenschap perfect verliep 
werd uitbundig bedankt, er 
werd langdurig nagepraat 
over mooie wedstrijden en 
voorvallen, er waren bloe-
men, er was voor mooie prij-
zen gezorgd, de glazen wer-
den nog eens gevuld, kortom, 
echt een feestavond. 
Een week eerder was het al 
begonnen: Acht geplaats-
te spelers hadden een zwa-
re avond, want ze dienden 
maar liefst vier libre-partijen 
te spelen. Weliswaar waren 
de moyennes teruggerekend 
naar vijfentwintig beurten, 
maar ga er maar aan staan.  
Aan de stilte kon men mer-
ken, dat er spanning was. En 
het was warm. Op de club-
avonden is er altijd muziek op 
de achtergrond, maar daar 

was nu geen behoefte aan. 
Na die eerste avond kon-
den de wedstrijdleiders John 
Stoops en Arie Berkhout be-
kend maken, dat drie spelers 
bovenaan  stonden met drie 
gewonnen partijen.
Opvallend deze avond was 
het optreden van Loek Laar-
hoven. Hij speelde het klaar 
om tegen Cees Rozeme-
ijer zijn dertig caramboles in 
slechts acht beurten bij el-
kaar te spelen. Ook twee an-
dere partijen zette hij gemak-
kelijk om in winst. Kandidaat 
voor de titel dus.
En nu de tweede avond. De 
mannen vochten echt om elk 
puntje. Vóór de laatste wed-
strijden begonnen bleken er 
nog vier spelers over die de 
wisselbeker zouden kunnen 
bemachtigen: Loek Laarho-
ven, Peter van der Eng, Kees 
Krom en Frans Zwanikken. 
Laarhoven en van der Eng 
speelden remise waardoor 
ze op negen matchpunten 
kwamen. Krom en Zwanik-
ken wonnen beide hun laat-

ste partij, waardoor ze op tien 
matchpunten kwamen. 
Het was rekenen geblazen 
voor Arie en John. Ze kwa-
men uit op de volgende uit-
slag. Kees Krom 79,9 % van 
zijn te maken caramboles 
en Frans Zwanikken 82,2 % 
, waardoor de laatste tot zijn 
verbazing tot kampioen werd 
uitgeroepen. Chiel van den 
Boogaard overhandigde de 
wisseltrofee. Vooral sprak hij 
zijn dank uit naar de tellers 
en schrijvers, zonder wie zo’n 
kampioenschap niet mogelijk 
zou zijn. Annie Molenaar, die 
lange tijd op de clubavonden 
aanwezig was om de spe-
lers van hapjes en drankjes 
te voorzien, nam deze avond 
afscheid, en werd in het zon-
netje gezet voor haar belan-
geloze hulp. Gelukkig wordt 
haar plaats volgend seizoen 
weer bezet. Hoewel het sei-
zoen er op zit kunnen ze het 
niet laten: veel leden komen 
op dinsdagavond  toch hun 
partijtje spelen.
Uitslag : 1. Frans Zwanikken 
(10), 2. Kees Krom (10), 3. 
Loek Laarhoven (9), 4. Peter 
van der Eng (9), 5. Piet Wil-
lemse (6), 6. Kees Blank (6), 
7. Piet Haaker (4), 8. Cees Ro-
zemeijer (2). 
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Gemeente Uitgeest op Twitter

Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? 
Ruim 2.700 volgers gingen jou voor om het laatste nieuws 
op te pikken over Uitgeest en omgeving op @gem_Uitgeest.nl

4 mei 2016

Vakantiemagazine zet 
Uitgeest op de kaart 
Wethouder Judie Kloosterman, onder meer portefeuillehou-
der Sport, Recreatie en Toerisme, ziet genoeg kansen voor Uit-
geest om de mogelijkheden voor recreatie breder onder de aan-
dacht te brengen. De initiatiefneemsters van Watgaanwedoen.nl  
ondersteunen dit streven met een evenementenkalender op hun 
website en met een vakantiemagazine dat via tal van punten in 
de regio wordt verspreid.

Vakantiemagazine en website schenken ruim aandacht aan de aan-
trekkelijke kanten van Uitgeest. ‘Watgaanwedoen.nl’ – gratis maar toch  
glossy – vertelt dagjesmensen, vakantiegangers én inwoners wat er te 
beleven is, waar je fijn kunt recreëren en overnachten en waar het goed 
eten en drinken is. Naast Uitgeest komen ook de gemeenten Castricum, 
Heiloo en Bergen in het tijdschrift aan bod.

Judie Kloosterman: ‘Uitgeest ligt aan het randje van de Randstad, met 
goede verbindingen via weg en spoor. Tegelijk hebben we een authen-
tiek dorpscentrum, met historische woonhuizen en boerderijen. Niet  
te vergeten onze vier werkende molens. Dan is er het buitengebied  
waar wandelaars, fietsers en kanoërs hun hart kunnen ophalen en de  
oeverparken en het Uitgeestermeer met zijn uitstekende faciliteiten voor 
zwemmen, zeilen en andere vormen van watersport. Dat alles en wat 
Uitgeest nog meer te bieden heeft is nog onvoldoende bekend in de  
regio en daarbuiten en dat is eigenlijk zonde.’

Dagjesmensen
Met het vakantiemagazine hoopt Uitgeest meer dagjesmensen aan te 
trekken. Wethouder Kloosterman: ‘Het magazine ligt ook in Bergen,  
Castricum en de Egmonden. De teksten zijn  Nederlands én Duits. Wij 
hopen dat toeristen zo ook Uitgeest gaan ontdekken en kunnen genieten 
van al het moois dat ons dorp en omgeving te bieden hebben.’ 

Wethouder toerisme Judie Kloosterman (midden) geflankeerd door  
de ‘Bladenmaaksters’ Ellen van Kaam (links) en Doreen Dekker (foto:  
gemeente Uitgeest).

Ophaaldata restafval
In week 19 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 9 mei
De Kleis en Waldijk:  woensdag 11 mei
De Koog:  donderdag 12 mei
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 13 mei

BURGeRlIJKe STanD
GeBORen
Pip Boogaard, dochter van J. 
Boogaard en a.C. nanne

HUWelIJK
J.J. Schmidt en l.J.M. van Mill
R. Bloemers en a.V. Pronicheva

Alle bomen die moesten sneuvelen zijn gekapt, alleen de boom rechts 
achteraan op de foto moest er nog aan geloven (foto: gemeente Uitgeest).

Bomenkap op De Juffer 
en De Dadelboom
Op De Juffer en De Dadelboom stonden grote bomen, die voor 
overlast zorgden door groeiende wortels. Hierdoor werden de 
trottoirtegels omhoog gedrukt en de fundering van woningen 
aangetast. In overleg met de bewoners zijn de bomen gekapt.

In het najaar worden er nieuwe bomen geplant, die qua groei beter pas-
sen op deze locatie. Ook worden de plantvakken opnieuw ingericht. 
Hierop vooruitlopend worden de wegen en trottoirs opnieuw bestraat 
met zowel bestaande als nieuwe materialen. Op groeiplaatsen onder 
de wegen en trottoirs wordt gebruik gemaakt van speciaal bomenzand 
waardoor er geen wortelopdruk meer plaats kan vinden. In de planten-
vakken komt bomengrond en teelaarde. Dit zorgt ervoor dat er altijd vol-
doende voeding voor de bomen beschikbaar is.

Herdenking bij vliegtuigmonument
Het Comité 4 mei Uitgeest werkt aan een uitbreiding van de jaar-
lijkse dodenherdenking. Het voornemen is om met ingang van 
volgend jaar op 10 februari een herdenkingsplechtigheid te hou-
den bij het vliegtuigmonument aan de Communicatieweg. 

Op die datum in het jaar 1944 stortte ter plekke een B17-bommenwer-
per van de Amerikaanse luchtmacht neer. Daarbij kwamen vier van de 
tien bemanningsleden om het leven.
Het monument aan de Communicatieweg (nabij de Hoogedijk) lijkt zich 
in buurgemeente Heemskerk te bevinden, maar onderzoek door het co-
mité wees uit dat het wel degelijk in Uitgeest ligt. Het vliegtuig is des-
tijds ook op Uitgeester grondgebied verongelukt. Reden genoeg dus om 
bij het monument jaarlijks een aparte herdenking te houden.

Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en maandag 16 mei (Tweede  
Pinksterdag) zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten en 
ook telefonisch niet bereikbaar.




