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uitgeest

Lintje voor Cor Duinmaijer
Uitgeest - Onder luid ap-
plaus nam Cor Duinmaijer 
vorige week woensdag plaats 
in de feestelijk aangeklede 
zaal van gemeentehuis Uit-
geest, waar hij een vermoe-
den moet hebben gekregen, 
en luisterde vervolgens naar 
de speech van burgemeester 
Wendy Verkleij. Zij begon de-
ze, zonder directe onthulling 
over wie het ging, met het 
overbrengen van haar welge-
meende complimenten aan 
de partner van de decoran-
dus. Want een vrijwillig in de 
weer zijnde echtgenoot heeft 
vaak een stille kracht naast 
zich die ruimte biedt datge-
ne te doen waarvoor men uit-
eindelijk het lintje krijgt. Al-
dus werd Cor Duinmaijer be-
noemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau vanwege zijn 
werk voor onder andere de 
Harmonie Uitgeest, de Nieu-
we Muziekschool, Volleybal-

vereniging Voluit Uitgeest, 
CDA afdeling Uitgeest en in-
zameling oud papier. En dat 
is nog maar een bescheiden 
greep uit de vele bezighe-
den van Cor. Ook werden ci-
taten aangehaald uit de pen-
nen van enkele ondersteu-

ners van de aanvraag zoals; 
Cor is een integer persoon, 
betrouwbaar, accuraat, heeft 
veel over voor zijn medemens 
en misschien wel de waarde-
volste: Cor Duinmaijer zorgt 
voor meer MUZIEK in Uit-
geest. (Monique Teeling)

Cor Duinmaijer, samen met de burgemeester, fractie en leden van het CDA Uitgeest

Optreden muziekgroep 
Piet en Trudy groot succes
Uitgeest - Ter afsluiting van 
het seizoen van de Stichting 
Uitgeester Senioren heeft 
de muziekgroep van Piet en 
Trudy een optreden gege-
ven voor een grote groep be-
langstellenden. Liederen zo-
als Cornelis van Uitgeest, het 
Uitgeester volkslied, de Ha-

venwals en Ons Dorp werden 
bespeeld op keyboard, uke-
lele, dwarsfl uit, harmonica of 
gitaar en vol enthousiasme 
werd er vrolijk meegezongen. 
Het was een zeer geslaag-
de en druk bezochte och-
tend. Volgend seizoen gaan 
de deelnemers weer verder. 

Uitgeest - Wilt u ook in de 
zomermaanden creatief be-
zig zijn? Dat kan tijdens het 
Open Atelier van de Stich-
ting Uitgeester Senioren. U 
kunt zelfstandig en samen 
met andere creatievelingen 
en hobbyisten handwerken, 
tekenen en schilderen, kaar-
ten maken, quilten enzovoort. 
Een aantal weken is er bege-

Open atelier op donderdag
leiding aanwezig. Ook voor 
een praatje en een kopje kof-
fi e/ thee bent u van harte 
welkom.

Het Open Atelier vindt plaats 
In de maanden mei t/m au-
gustus, wekelijks op donder-
dag van 09.30 – 11.30 uur in 
de Zwaan. Startdatum 4 mei. 
Deelname is gratis.CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

1,25
AMANDELKOEK/MOKKA EN MELK OF PURE CHOCOLADE

HEERLYKHYD DE ROSET
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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

Jan Heddes kampioen 
2017 bij Excelsior

Uitgeest - Op de dinsdag-
avonden 17 en 25 april stre-
den zes leden van biljartver-
eniging “Excelsior” voor het 
jaarlijkse kampioenschap. 
Kees Krom, hier al vele jaren 
wedstrijdleider, moest het 
stokje voor deze gelegenheid 
over geven aan John Stoops, 
omdat hij zelf een van de ma-
tadors was. De  mannen wa-
ren voor de gelegenheid 
in tenue: wit overhemd en 
zwarte pantalon. Dat gaf ex-
tra cachet aan het gebeuren.
Hoewel de gezelligheid bij 
Excelsior centraal staat, was 
beide avonden de spanning 
hier en daar toch merkbaar 
in de resultaten. Na de eer-
ste avond, waarop ieder drie 
wedstrijden speelde, waren 
er voor alle zes spelers nog 
kansen de wisselbeker thuis 
op de schoorsteen te mogen 
zetten. Maar dan moesten ze 
wel hun komende partijen 
winnen, en Jan Heddes, de 
bovenste in de stand, de zijne 
verliezen. Echter, toen deze 
zijn vierde en vijfde partij in 
winst omzette waren die kan-
sen voor zijn belagers in rook 
opgegaan. Chiel van den 
Boogaard won ook zijn beide 
laatste matches, maar kwam 
één wedstrijdpunt te kort .
Bij de prijsuitreiking bleek, 
dat de vereniging fl ink in de 

bus had geblazen: Alle spe-
lers gingen met een welge-
vulde mand naar huis.
Uiteraard werden er dank-
woorden gesproken naar hen 
die de avonden prettig liepen 
verlopen: de overige leden, 
die assisteerden bij het tel-
len en schrijven, de gelegen-
heidswedstrijdleider, de da-
me die altijd maar weer de 
hapjes en drankjes verzorgde 
en tenslotte Kees Krom voor-
zijn werk achter de computer. 
Iets over de resultaten: Kees 
Krom maakte een hoogste 
serie van 15, gevolgd door 
Jan Heddes en Chiel van den 
Bogaard (13). Kees Krom leg-
de de beste wedstrijd op het 
groene laken met een moy-
enne van 3,61. Één match 
eindigde in remise: die tus-
sen de uiteindelijke kampi-
oen en Peter van de Eng. Zou 
Peter één puntje meer heb-
ben gescoord, dan had de 
wedstrijdleider moet rekenen 
tot achter de komma.
De uitslag: 1. Jan Heddes (7 
pnt); 2. Chiel v/d Bogaard (6 
pnt); 3. Peter v.d. Eng (5 pnt); 
4. Kees Blank (4 pnt); 5. Kees 
Krom (4 pnt); 6. Piet Willemse 
(4 pnt). Hoewel de competitie 
er nu opzit, komen de mees-
te leden de komende maan-
den gewoon oefenen op hun 
dinsdagavond.

De  mannen waren voor de gelegenheid in tenue: wit overhemd 
en zwarte pantalon

Instapavonden Kanovereniging Uitgeest

Gratis kennismaken 
met de kanosport
Uitgeest - Kanovaren is pu-
re, recreatieve watersport. 
Gemakkelijk te leren, niet 
duur en heerlijk ontspan-
nend. De ideale sport voor 
ons waterrijke land en met 
een kano kom je op de mooi-
ste plekjes, ook die waar an-
dere watersporters niet kun-
nen komen.
Kanovereniging Uitgeest 
heeft ongeveer honderd le-
den en is gehuisvest in een 
historisch gebouw aan de 
Meldijk. Vanuit het clubhuis 
zit je binnen enkele minu-
ten op het mooie Uitgeester-
meer, een droomlocatie! Wil 
je meer spanning? Er is een 
groep zeekanoërs en zij gaan 

regelmatig lekker stoeien in 
de branding bij Bakkum. Bo-
vendien worden er jaarlijks 
vele tochten en tochtjes ge-
organiseerd. En je hoeft niet 
eens zelf een kano te bezitten 
want je kunt gebruik maken 
van onze uitstekende club-
boten.
Vrijblijvend meevaren?  Dat 
kan altijd, neem gewoon 
eens contact op, of meld je 
aan voor een van de instap-
avonden op 10 of 17 mei. Of 
kom langs op een woensdag-
avond.
Voor meer informatie, kijk 
op www.kanovereniging-uit-
geest.nl, op facebook, of bel 
Theo Koning: 06-46192640.

AHB Uitgeest organiseert: 
Jeugdvissen op maandag 

in de Ziendervaart
Uitgeest - Op maandag 8 
mei is de aftrap van de al-
lereerste jeugdviswedstijd in 
2017. De deelnemers gaan 
vissen aan de Ziendervaart 
in Uitgeest en verzamelen 
om 18.30 uur bij het Hutten-
weekterrein. De wedstrijden 
beginnen om 18.45 uur en 
het eindsignaal is om 20.00 
uur.    
Wat moet je zelf mee nemen? 
Een hengel, aas, schepnet, en 
een emmer van minimaal 10 
liter om de gevangen vis te 
bewaren totdat ze geteld en 
gemeten zijn. Aan de water-
kant zijn enkele ervaren vis-
coaches van de vereniging 
aanwezig om je te helpen als 

dat nodig is.
Hierna volgen nog 3 wedstrij-
den op maandagavond: 15 
mei, 22 mei en 29 mei. Voor 
jeugdleden met een Jeugd-
VISpas van AHB Uitgeest is 
deelname gratis. Indien je 
geen JeugdVISpas hebt en je 
wilt graag aan de wedstrijden 
meedoen, dan betaal je 10 
euro. Na betaling ontvang je 
van de vereniging voor aan-
vang van de wedstrijd een 
JeugdVISpas (gratis). 

Je hoeft je van te voren niet 
aan te melden. Iedereen 
heeft altijd prijs!
Informatie: Pico Pilkes 06-
12180223.
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Bloemendagen in Limmen 
nog lang niet met pensioen
Limmen – De 65ste editie 
van de Bloemendagen Lim-
men is een feit. Een mooie 
leeftijd is behaald maar er 
wordt nog lang niet gespro-
ken over met pensioen gaan. 
Van zaterdag 6 mei tot en met 
woensdag 10 mei zijn er in 
Limmen weer de schitterend-
ste mozaïeken, werkstukken, 
beunen, straatversieringen 
en vrije categorieën te be-
wonderen.
De route die door het dorp 
loopt is ongeveer 10 km lang, 
de vele bewoners zullen la-
ten zien dat het feest is in 
het dorp. De vlaggen han-
gen buiten, straatversiering 
is gemaakt en in het gehele 
dorp zijn vooral in het week-
end veel extra activiteiten ge-
organiseerd.
Op zaterdag doet de Neder-
landse Vereniging van Tradi-
tioneel Gerij het dorp aan om 
in het dorpspark (gelegen 
aan Enterij/ Middenweg) uit-
leg te geven over hun paar-
den en wagens. Iedereen is 
mooi aangekleed, de meeste 
in traditionele kledij.
Als zaterdagavond de prijs-
uitreiking is geweest is het de 
volgende dag helemaal feest 
in het dorp. De Boerenhofka-
pel de Kinkeluters brengen 
een aubade en rijden een 
groot gedeelte van de route. 
Om 11.30 uur begint de Old-
timer Fair in het dorpspark. 

Hier zijn vele oldtimers, food-
trucks, lokale cateraars, ver-
rassende standhouders en 
als hoogtepunt twee tractor-
pullers: Argos oil Whispering 
Giant en MPM Seaside Affair. 
De oldtimers zullen om 12.30 
uur een rondrit door het dorp 
doen. Aan muziek is ook ge-
dacht, er zijn meerdere op-
tredens van de Limbeats en 
de Bad Back Bones.
De Hortus Bulborum is deze 
dagen ook nog open en op 
zondag wordt er het Kunst 
en Muziek tussen de Bol-
len-evenement gehouden. 
Diverse koren en bands tre-
den op terwijl er bij de di-
verse kramen naar uiteenlo-
pende kunstvormen gekeken 
kan worden.
In de Burgerij op de Dussel-
dorperweg is er een tentoon-
stelling van 30 jaar Bloemen-
dagen in Frankrijk. De Gaas-
verwerkers maken dit jaar 
hun 50ste mozaïek en bou-
wen hun mozaïek het jaar er-
op weer op in Frankrijk. Dit 
doen ze al 30 jaar. Het evene-
ment in Frankrijk trekt jaar-
lijks tienduizenden bezoe-
kers.
Er is meer dan genoeg te 
zien, te doen, te proeven en 
te ruiken tijdens de Bloemen-
dagen. Iedereen is van harte 
welkom, de toegang is gra-
tis. Zie ook www.Bloemenda-
genlimmen.nl.

Keramiek en bloemen 
bij Atelier Oezepoes
Limmen – Tijdens de Bloe-
mendagen exposeren cur-
sisten van atelier De Oeze-
poes hun keramische werk 
van het seizoen 2016/2017. 
Ook is eigen werk van 
Renate Haanappel te be-
kijken in de tuin achter het 
atelier. Er is weer hard ge-
werkt om een groot werk 
van keramiek en bloemen te 

realiseren. Dit werkstuk zal 
aan de weg langs de route 
staan tijdens de Bloemen-
dagen. Zaterdag 6 en zon-
dag 7 mei is er vanaf 12.00 
uur live muziek in de tuin. 
Belangstellenden zijn wel-
kom aan Kerkweg 51 in 
Limmen. Het atelier is open 
van 10.30 tot en met 17.00 
uur. 

Dubbele expositie in 
Strandvondstenmuseum
Castricum – Tot 1 juli is er in 
het Strandvondstenmuseum 
een expositie met schilderij-
en en foto’s van Truus Quax 
en tekeningen van Marion de 
Jonge. 
Quax  exposeert  haar schil-
derijen ‘Lieve kunst’.  Zij ver-
woordt de kleur en ener-
gie die zij voelt op het doek. 
Prachtige blauwe- en vrolijke 
taferelen maar ook een paar 
mooie foto’s. Foto’s onder het 
kopje ‘Lieve momenten’ van 
het strand in Wijk aan Zee. 
Haar inspiratie deed zij vaak 
wandelend op aan het strand 
aldaar.
De expositie in de tweede 
ruimte, van Marion de Jonge, 
vormt een verrassend con-
trast. De Jong laat zich in-
spireren door het leven zelf 
en  weet ze op een gevoe-
lige manier vast te leggen 
met nostalgische tekeningen. 
Marion heeft eerder in het 

Strandvondstenmuseum ge-
exposeerd  met ander werk 
onder andere met tekenin-
gen van kinderen. Nostalgie 
is ‘de weg weten in een huis 
wat er niet meer is’, dat straalt 
het streekhistorisch muse-
um met al haar verschillende 
thema’s uit: hoe passend zijn 
de taferelen van de hard wer-
kende moeders en vrouwen 
in de tekeningen van Marion.  
De afbeelding Vissersmeis-
je is van de hand van Marion.
Beide exposities zijn op af-
spraak bezichtigen  tot 1 juli 
2017 of op de zondagen tus-
sen 11.00 en 17.00 uur, in-
dien het museum niet gere-
serveerd is. 
Check hiervoor de agenda op 
de website van het Strand-
vondstenmuseum  uur via 
contact/agenda. Informatie 
en contact via http://truus-
quax.nl of g.w.quax@case-
ma.nl.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.15 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur 

woensdag 18.45 uur
Django

donderdag 20.15 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Alone in Berlin

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 16.00 uur
Voor elkaar gemaakt

donderdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
March of the Penguins

dinsdag 14.00 uur
20th Century Women

zondag 19.30 uur
Their Finest

woensdag 21.00 uur 
A United Kingdom

zaterdag 18.45 uur   zondag 19.30 uur 
Beauty and the Beast - 3D

vrijdag 16.00 uur 
Beauty and the Beast - 2D

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
maandag 20.00 uur

Lion
zondag 16.00 uur

Down to Earth
donderdag 13.30 uur  vrijdag 13.30  & 16.00 uur

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

The Boss Baby (NL) 3D
donderdag & zaterdag 16.00 uur
The Boss Baby (NL) 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 13.30 uur  woensdag 15.30 uur

De Smurfen en het verloren dorp - 2D

Programma 4 mei t/m 10 mei 2017

Django
De fi lm Django over de bril-
jante jazzitarist Django Rein-
hardt gaat deze week in pre-
mière bij Corso. In 1943 is gi-
tarist Django Reinhardt op 
het hoogtepunt van zijn roem. 
Zijn zigeunervolk wordt ech-

ter zwaar onderdrukt door de 
nazi’s. Als Django gedwon-
gen wordt om in Duitsland 
op te treden rest hem niets 
anders dan te vluchten. In 
de hoofdrollen spelen Reda 
Kateb en Cecile de France.

In deze Nederlandse spe-
len veel bekende Nederlan-
ders, waaronder Beau van Er-
ven Dorens, Eva van de Wij-
deven, Matthijs van de San-
de Bakhuysen, Loes Haver-
kort, Fabian Jansen en Roe-
land Fernhout. In de fi lm ge-

Voor elkaar 
gemaakt

niet Felix volop van zijn vrij-
gezellenbestaan. 
Maar dan eindigt een ‘one 
night stand’  door een bizar 
incident in het ziekenhuis. 
Als daar blijkt dat hij dan on-
vruchtbaar is, gaat hij naar 
een kind verlangen.
Hoe hij op jacht gaat naar 
een mogelijk kind van hem is 
te volgen in Voor elkaar ge-
maakt.





3 mei 20176

Medewerkers 
van het jaar

Castricum - Traditioneel 
worden de medewerkers van 
FC Castricum in het voorjaar 
bedankt voor hun inzet voor 
de vereniging. Dat gebeurt 
met een gezellige avond in de 
kantine en de huldiging van 
de medewerker van het jaar. 
Dit jaar werd de medewer-
ker van het jaar op de avond 
zelf gekozen door de aanwe-
zigen. Voor deze eretitel wa-
ren dit jaar Marco Femer, Rob 
& Myra Remeijnse en Pierre 
& Ingrid Vermolen genomi-
neerd. Na de stemming wer-
den Rob & Myra Remeijnse 
(zie foto) door voorzitter Wim 
Beukers gehuldigd als mede-
werkers van het jaar.

IMIX toont 
Verborgen Schoonheid

Castricum aan Zee – Bo-
venaan het strandplateau 
staat een gebouw. Jaren-
lang was hier een restau-
rant gevestigd maar na-
dat het lang leeg heeft 
gestaan is het nu al weer 
een aantal jaren als Ate-
lier voorheen Blinckers in 
gebruik. Van begin juni, 
de start is met de kunst-
fi etsroute, tot eind sep-
tember zijn hier wisselen-
de exposities te zien in het 
weekend.  Bezoekers hier-
van bewonderen naast de 
kunst ook unaniem het 
mooie uitzicht over de dui-
nen. Gedurende een korte 
tijd in het jaar valt er ech-
ter nóg meer te genieten. 
En deze ontdekking willen 
ze graag vóór het exposi-
tieseizoen met belangstel-
lenden delen. Garrie Oom-
kens, kunstenaar en vogel-
deskundige vertelt: ‘’Het is 
puur genieten als ik in het 
voorjaar hier nog laat aan 
het werk ben. Ik word er 
stil van en krijg nieuwe in-
spiratie. Het is wel belang-
rijk dat de weersomstan-
digheden goed zijn an-
ders gaat dit feest helaas 
niet door en blijft het stil.” 
IMIX, de kunstenaars-
groep die kunst en natuur 
wil verbinden,  nodigt u 

van harte uit op zaterdag 
6 mei van 17 tot 20 uur. In 
kleine groepjes van tien 
personen, in volgorde van 
aankomst, kunt u in stilte 
genieten van dit bijzonde-
re evenement. Deelname 
is gratis. Tijdens het wach-
ten kunt u de thema expo-
sitie Verborgen Schoon-
heid bezoeken, luisteren 
naar verhalenverteller Paul 
Raasveld of vragen stel-
len aan Garrie Oomkens of 
één van de andere leden 
van IMIX, Gemma Distel-
brink, Mireille Schermer of 
Marion Albers.
Locatie: Zeeweg 47 Cas-
tricum, bij aankomst bo-
venaan het strandplateau 
rechts. Bij regen wordt het 
verplaatst naar zondag 7 
mei. Zie ook www.IMIX-
kunst.nl.

Exposities Twan de Vos 
bij Galerie Streetscape

Castricum – De persona-
ges in de werken van Twan 
de Vos (Wageningen) genie-
ten van het leven en het sa-
menzijn. Twan verbeeldt in 
zijn eigen herkenbare stijl 
zijn levensmotto ‘Pluk de 
dag, Carpe Diem’. Zijn kleur-
rijke zeefdrukken en schil-
derijen zijn nu te zien in Ga-
lerie Streetscape, Dorps-
straat 7 en in de etalages 
van Dorpsstraat 63 in Cas-
tricum. (foto: Lounchen van 
Twan de Vos) Paul de Leeuw 
werd door onder meer Twan 
geportretteerd in het pro-
gramma Sterren op het 
doek.  Nog te zien tot en met 

14 mei in de opkamer as-
semblages van Ingrid Bévort 
(Bergen). In de toonkamer is 
brons te zien van Tonna Lu-
cassen (Castricum). De stil-
levens van Gerrit van Lente 
(Baarn) zijn ook zeker een 
bezoek waard.
Galerie Streetscape is ge-
opend van donderdag tot 
en met zondag van 14.00 
tot 17.30 uur en extra tijdens 
workshops en altijd op de 
woensdagochtend  van 9.30 
tot 12.00 uur tijdens het in-
loopatelier schilderen onder 
begeleiding van Mieke Ro-
zing. Zie ook: www.street-
scape.nl. 

Renovatie ‘De Koffi emolen’
Regio - Na twee jaar reno-
veren van het achtkant van 
de molen van Berkhout, in 
de volksmond ‘De Koffi emo-
len’ werd afgelopen maan-
dag de nieuwe kap van de 
molen, in delen naar het ter-
rein achter restaurant Sma-
kelijk gebracht. De komen-
de twee weken zal deze in 
elkaar worden gezet door 
de molenbouwers van de 
Firma Poland.
Voor de liefhebbers van tim-
merwerk en oud ambacht 

een absolute must om even 
te gaan kijken in Egmond 
aan den Hoef, want het zal 
niet vaak voorkomen dat je 
de details van een molen-
kap van zo dichtbij kan be-
kijken. 
Nadat alles in elkaar is ge-
zet zal hij met riet gedekt 
worden, waarna de kap eind 
mei op zijn plaats boven op 
het achtkant zal worden ge-
hesen en dan is het wach-
ten alleen nog op de wie-
ken...

Castricum - Alweer vijf 
jaar geleden openden Mary 
en Patricia samen de kap-
salon. De eigenaressen kij-
ken met trots terug op de 
afgelopen 5 jaar en blik-
ken vooruit. “We waarde-
ren enorm het vertrouwen 
wat onze lieve, trouwe en 
gezellige klanten ons heb-
ben gegeven. Mede daar-
door hebben we aan onze 

kapsalon kunnen bouwen. 
En na vijf jaar staan we nog 
steeds met heel veel plezier 
en dromen in onze salon”, 
vertelt Mary. 
Dit heugelijke feit wordt ge-
vierd! Van 2 t/m 6 mei wordt 
er bij Kapsalon Samen op 
alle producten 25% korting 
gegeven en gratis high/low 
lights bij een kleuring. Het 
gebak staat klaar! 

Jonge ijsjes
Limmen - In de broedbio-
toop in Limmen zijn de ijsjes 
nu vijf dagen oud. Er is vol-
doende vis. Man en vrouw 
ijsvogel vliegen regelmatig 
met vis naar de wand. Ook 
zijn de witte- en gele  kwik-
staart weer gearriveerd. In 
de broedbiotoop in Uitgeest 
kunnen de eitjes ook elk mo-
ment uitkomen. (foto: Peter 
van Renen)
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Alzheimer Trefpunt 
18 mei in De Zwaan

Uitgeest - “Waar naar toe als 
thuis wonen niet meer gaat?” 
Dat is het thema van het Alz-
heimer Trefpunt op don-
derdag 18 mei van 10.00 tot 
12.00 uur in De Zwaan. De 
verzorging van iemand met 
dementie wordt vaak zwaar-
der naarmate de ziekte erger 
wordt. Ondanks alle moge-
lijkheden voor ondersteuning 
in de thuissituatie kan er een 
moment komen dat uw naas-
te zoveel zorg nodig heeft en 
dat opname in een woon-
zorgcentrum de beste op-
lossing is. Dan is uw naaste 
dag en nacht verzekerd van 
de verzorging die hij of zij no-
dig heeft. Verhuizen naar een 
nieuwe voorziening is ech-
ter een ingrijpende gebeur-
tenis. Hoe bereidt u zich hier-
op voor? En welke mogelijk-
heden zijn er in de omgeving 
van Uitgeest? Gespreksleider 
Patrick Bellaart gaat hierover 
in gesprek met een deskun-
dige gastspreker.
Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, 
partners, kinderen, vrienden, 
buren. Wie er nog nooit eer-

der is geweest moet beslist 
komen kennismaken. De toe-
gang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen infor-
matie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen er-
varing spreken. Bij elk Tref-
punt worden deze geïnter-
viewd door onze vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek 
is er gelegenheid om vra-
gen, ook over andere zaken, 
te stellen. Er is een tafel met 
brochures en andere litera-
tuur om thuis eens rustig na 
te lezen. 
Wilt u op een ontspannen 
manier meer te weten komen 
over dementie? Kom dan 
naar het Alzheimer Trefpunt. 
Donderdag 18 mei van 10.00 
– 12.00 uur. Toegang is gratis. 
Informatie en opgave op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van Dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5, 1911 
EA Uitgeest, telefonisch 31 
90 20 of via de mail: s.u.s@in-
ter.nl.net. Zie ook de website: 
www.uitgeestersenioren.nl.

Zo gaat dat in Uitgeest

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Uitgeest - In het bedrijfsleven neemt een directeur of per-
soneelschef nooit een weggestuurde werknemer aan. Zo 
gaat dat, maar in Uitgeest kan een wethouder weer worden 
beëdigd en aangesteld! In december 2015 weg, in janua-
ri 2017 terug. Poppenkast! Wat is zijn eed waard? Waarom? 
Om zijn stemgedrag natuurlijk. Hij was vóór het megaproject 
in ons oude centrum. De nieuw te bouwen mega-school. 
Een oude rot in het bestuur, die pas aangestelde jonkies kan 
manipuleren, indoctrineren en naar zijn pijpen laten dansen. 
Want je kunt bogen op jaren van ervaring. En het bestuur 
wenst geen vertraging, dus zijn stem geeft overwicht. Het 
gemeentebestuur gaf aan dat het nog voor de zomervakan-
tie moet zijn geregeld. Dat duldt geen verdere tegenspraak. 
Dit blijkt uit de samenstelling van de denktank die is aange-
steld om dit alles te bespoedigen. Er werden 2 burgers ge-
doogd om mee te denken. Onder groot protest en met veel 
gedram werd de burgerparticipatie uitgebreid tot 6 perso-
nen, van de ruim 13.000 inwoners. Maar het moet snel vóór 
de vakantie. Nu moet er zelfs op het laatste nippertje nog 
een extra vergadering bij gepland worden. Twee avonden 
achter elkaar in één week. Kijk naar NS met haar opstel-
terrein en naar de verbinding tussen A8 en A9. Daar wordt 
eerst gedacht dan pas gehandeld, als alle deskundige partij-
en én burgers zijn gehoord. Die krijgen géén spijt achteraf.
Deskundigen hierover aan het woord
Bedenk je nogmaals. We hoorden deskundigen aan. Zoals 
de heer Ovink, die in zijn betoog niet één maal het woord 
dorp heeft gebruikt. Welgeteld twintig keer kwam het woord 
“stad, steden”, en samenstellingen hierop, voor in zijn re-
laas. Waarom wordt deze man ingehuurd als deskundige 
voor ons dorp en door wie wordt dat betaald. Hij kan alléén 
maar “steeds” denken blijkbaar. Dus komt er naar zijn visie 
een mega-klomp aan stenen in ons rustieke dorpshart. Daar 
krijgen we spijt van.
Nog een deskundige de heer Thissen ging het beter af. Ook 
geteld, had hij (ongelofelijk maar waar) twintig keer het 
woord dorp, dorps e.a. samenstellingen hierop. Hij vond Uit-
geest een contrast met omliggende verstedelijkte gebieden 
van IJmond en Zaanstad. Houden zo en dáárop voortbor-
duren. Deze mag blijven. Hopelijk wil hij geen grote steen-
klomp in ons dorpse hart laten verrijzen. Misschien géén 
spijt?
Deskundige de heer Leeflang: ”Maar waar de nadruk ooit 
lag op stedelijke uitleg, zal de vernieuwing steeds meer van-
uit het bestaande moeten komen. Van expansie naar exploi-
tatie, van uitbreiding naar inbreiding. Nauwe samenwerking 
met de gebruikers van de ruimte, bewoners en ondernemers 
die in het ruimtelijke domein leven, zal tot stand moeten ko-
men. Betrek burgers en bedrijven, breng ze met elkaar in 
contact, steun en inspireer ze. Mensen verbinden, daar ligt 
een geweldige uitdaging.” Ook geen spijt.
April 2017  A. Smulders

Uitgeest - Vrijdagochtend 
om kwart over elf stonden 
twee auto’s stil voor het ze-
brapad op de Jacoba van 
Beierenlaan, om een voet-
ganger over te laten steken. 
Een achteropkomende be-
stuurder van een personen-
auto bemerkte dit te laat en 
kwam in aanrijding met het 
achterste voertuig. Een be-
stuurder liep lichte nekklach-
ten op.

Aanrijding

Uitgeest - Bij een snelheids-
controle zaterdag op de Pro-
vincialeweg werden acht 
overtredingen geconsta-
teerd. De hoogste snelheid 
betrof 133 kilometer per uur.

Snelheids-
controle

Uitgeest - Vrijdag werd weer 
een fiets gestolen vanaf het 
Stationsplein. Het betreft een  
damesfiets, merk Batavus Di-
va, kleur paars.

Fiets gestolen

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

TV de Dog eerste 
groene sportvereniging

Uitgeest - Met de installatie 
van 62 zonnepanelen op het 
dak van het clubhuis heeft TV 
de Dog dit voorjaar een be-
langrijke stap gezet naar het 
predicaat ‘duurzame’ sport-
vereniging. Met de aanschaf 

van een energiezuinige koe-
ling en de plaatsing van de 
zonnepanelen wordt er flink 
bezuinigd op de stroomreke-
ning. 

Door het stroomgebruik van 

de lichtmasten in de avond-
uren is er nog geen sprake 
van een volledig energieneu-
trale vereniging. De investe-
ring in zonnepanelen werd 
unaniem goedgekeurd door 
de ledenvergadering die in 
februari werd gehouden. In 
maart zijn de zonnepanelen 
geïnstalleerd en inmiddels is 
de eerste zonne-energie te-
rug geleverd aan het elektra-
net.

Vogelbeurs in Heemskerk
Heemskerk - Bij vogelver-
eniging Tropica wordt zon-
dag 7 mei alweer de laat-
ste vogelbeurs van dit sei-
zoen gehouden. Het gebouw 
aan de Const. Huijgensstraat 

99 in Heemskerk is open van 
10.00 tot 13.00 uur. Een groot 
aantal vogels zullen te koop 
aangeboden worden, evenals 
alle benodigdheden. De toe-
gang is gratis.
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FC Uitgeest: ‘We zijn er bijna’
Uitgeest - De karavaan ver-
trok op zondag 4 september 
2016 in Alkmaar bij Kolping 
Boys op weg naar een mooie 
bestemming. Onderweg werd 
de stoet een paar keer opge-
houden door pech en was er 
soms matig stuurwerk waar-
door wat averij werd opgelo-
pen, maar nooit werd de kop 
van de karavaan verlaten. 
Zondag 7 mei kan bij winst 
tegen Stormvogels in IJmui-
den de eindbestemming wor-
den bereikt. Het kampioen-
schap in de tweede klasse A. 
Gevolg van de volkomen ver-
diende 0-2 overwinning op 
directe concurrent West Fri-
sia dat wel lastig was maar 
geluk en kwaliteit ontbeer-
de om FC Uitgeest echt pijn 
te doen. Met nog twee wed-
strijden te gaan is het gat vijf 
punten. Er lijkt dus niet veel 
meer mis te kunnen gaan.
Dat het vandaag een echte 
topper betrof was duidelijk te 
zien aan de publieke belang-
stelling. Ruim duizend toe-
schouwers omzoomden het 
aan het IJsselmeer gelegen 

veld van de club uit Enkhui-
zen waarvan overigens ver-
heugend genoeg een flink 
deel afkomstig was uit Uit-
geest. 
FC Uitgeest startte zonder 
de nog steeds geblesseerde 
Emiel Sinnige. Voor hem in 
de plaats speelde Tinus Put-
ter die dat overigens vandaag 
weer prima invulde.
Al vanaf de eerste minuten 
was het duidelijk dat er voor 
beide ploegen veel op het 
spel stond. Zenuwachtig en 
nerveus werd er gevoetbald 
met veel balverlies en onno-
dig gedraai als gevolg waar-
door het niveau vooral in de 
eerste twintig minuten niet 
koploperwaardig was. FC 
Uitgeest had vooral oog voor 
West Frisia topscorer Sonny 
Pronk die beurtelings werd 
opgepakt door ofwel Stan 
Vrouwe of Paul Groen ter-
wijl aan de andere kant Les-
ter Half het leven, door een 
stevige aanpak, werd zuur 
gemaakt . Toch wist hij nog 
wel een paar keer de weg 
naar het doel te vinden maar 

schoten gingen naast of over. 
Het venijn zat in de staart 
van de eerste helft toen eerst 
doelman Sven Koning in de 
fout ging waardoor Groote-
man een vrij doel voor zich 
had. Gelukkig was daar ech-
ter nog Paul Groen die voor 
opluchting zorgde door de 
bal op de lijn tegen te hou-
den. Een minuut later leekt 
het toch nog fout te gaan 
voor FCU maar de kopbal van 
van Rhijn vloog net naast het 
doel.
In de tweede helft pakte FC 
Uitgeest op instructie van 
coach Florian Wolf de za-
ken energieker aan. Er werd 
meer naar voren gespeeld 
waardoor de linies wat dich-
ter op elkaar kwamen. Het 
spel golfde op en neer omdat 
West Frisia er alles aan deed 
om de benodigde winst bin-
nen te slepen en FC Uitgeest 
ging voor de volle drie pun-
ten. Het werd daardoor een 
echte wedstrijd met kansen 
over en weer. Eerst was daar 
Kick Smit die een spetterend 
schot zag afgeketst op de 
dwarsligger en daarna was 
het Sonny Pronk van West 
Frisia die tot twee keer aan 
toe doelman Sven Koning op 
zijn weg vond.
Toch leek het allemaal op een 
gelijk spel af te stevenen tot-
dat Florian Wolf in de 72e mi-
nuut besloot om Jordy Duijn 
binnen de lijnen te brengen. 
Dat bleek een regelrechte 
gamechanger. Een slijtende 
pass van Lester Half bracht 
hem alleen voor keeper Kok 
die niets anders kon doen 
dan hem neer te leggen. 
Strafschop. Koele kikker Mike 
Olgers maakte geen fout en 
schoot de bal beheerst bin-
nen. 0-1. Twee minuten la-
ter volgde de beslissing. Een 
prachtige run van de ingeval-
len Romario Aroma werd be-
sloten met een puike voor-
zet op Jordy Duijn die keeper 
Kok kansloos liet. 0-2. West 
Frisia probeerde het daarna 
nog wel maar was kapot ge-
peeld en mocht eigenlijk nog 
van geluk spreken dat het 
niet een afstraffing werd. Zo 
was er na het laatste fluitsig-
naal de dolle vreugde bij alles 
wat groen en geel was in de 
wetenschap dat het bijna niet 
meer fout kan gaan. De cara-
vans hoeven alleen nog maar 
heel thuis gebracht te wor-
den. “We zijn er bijna”. (De 
Afvallende Bal)
FC Uitgeest: Koning, de 
Jong, Vrouwe, Groen, Mar-
chena, Olgers, Smit (69e 
Aroma), Putter, Augustin 
(72e Duijn), Half, Brouwer 
(81e Idema).

Zaterdag 06 mei
Jongens:
FC Uitgeest JO17:1Fortuna W’veerJO17-2 14:30
Castricum JO17-2 FC Uitgeest JO17:2 14:30
FC Uitgeest JO17:4 Sporting Krommenie JO17-1 12:45
FC Uitgeest JO16:1 SVA JO16-1 13:00
FC Uitgeest JO16:2 Spaarnwoude JO16-1 14:30
FC Uitgeest JO15:1 WSV 30 JO15-1 12:30
FC Uitgeest JO15:4 Koedijk JO15-5 14:45
Kolping Boys JO14-4 FC Uitgeest JO14:1 13:15
FC Uitgeest JO13:1 HSV JO13-1 10:00
FC Uitgeest JO13:2 Jong Holland JO13-2 11:30
FC Uitgeest JO13:3 RKEDO JO13-1 11:30
Jong Holland JO13-4 FC Uitgeest JO13:4 08:45
Koedijk JO13-4 FC Uitgeest JO13:5 11:45
FC Uitgeest JO12:2 Purmersteijn JO12-4 10:00
FC Uitgeest JO11:1Onze GezellenJO11-1 13:00
Victoria O JO11-1 FC Uitgeest JO11:2 09:30
Zeevogels JO11-1 FC Uitgeest JO11:3 10:30
FC Uitgeest JO11:4 Vitesse 22 JO11-4 11:30
FC Uitgeest JO11:6 Meervogels 31JO11-2 11:30
HSV JO11-3 FC Uitgeest JO11:7 09:00
Kolping Boys JO10-1 FC Uitgeest JO10:1 09:00
FC Uitgeest JO10:4 Sporting Krommenie JO10-5 09:00
Jong Holland JO9-2 FC Uitgeest JO9:2 09:00
FC Uitgeest JO9:3 Castricum JO9-2 10:15
FC Uitgeest JO9:4 Jong Holland JO9-4 09:00
Kolping Boys JO9-7 FC Uitgeest JO9:5 09:00
FC Uitgeest JO8:2 SVA JO8-1 09:00
FC Uitgeest JO8:3 LSVV JO8-3 09:00
Sporting Krommenie JO8-5 FC Uitgeest JO8:4 10:00
FC Uitgeest JO7:1 WK Minivoetbal 08:45
FC Uitgeest KB1 Trainingsgroep 09:00

Meisjes:

FC Uitgeest MO17:1 AFC 34 MO17-1 14:30
FC Uitgeest MO17:2 Vitesse 22 MO17-1 11:30
Kolping Boys MO15-1 FC Uitgeest MO15:1 11:30
LSVV MO15-1 FC Uitgeest MO15:2 14:45
Jong Holland MO13-1 FC Uitgeest MO13:1 10:30
FC Uitgeest MO13:2 Foresters de 09:00
MO13-2 Jong Holland MO11-2 
FC Uitgeest MO11:2 08:45
G-team:
WSV 30 G1 (zat) FC Uitgeest G1 14:45

Zondag 07 mei
Senioren:
Stormvogels 1 FC Uitgeest 1 14:00
JOS/W’graafsmeer 2 FC Uitgeest 2 11:30
Sporting Krommenie 2 FC Uitgeest 3 11:30
DEM 3 FC Uitgeest 4 11:30
FC Uitgeest 5 DSS 6 10:30
FC Uitgeest 6 DSS 8 13:30
Monnickendam 2 FC Uitgeest 7 14:00
Castricum 2 FC Uitgeest 8 11:00
FC Uitgeest 9 RKEDO 4 12:45
Sporting Krommenie 4 FC Uitgeest 10 12:00
Sporting Krommenie 5 FC Uitgeest 11 11:30
FC Uitgeest 12 HSV 6 10:30
FC Uitgeest 13 Purmerland 4 13:00

Dames:
JSV Nieuwegein VR1 FC Uitgeest VR1 11:30

Junioren:
Sint Boys JO19-1 FC Uitgeest JO19:2 13:00
KSV JO19-3 FC Uitgeest JO19:3 11:30
Hoofddorp s.v. JO19-3 FC Uitgeest JO19:4 11:00
FC Uitgeest JO19:1 Kon. HFC JO19-1 10:00

Vrouwen FC Uitgeest 
verliezen streekderby

Uitgeest - Na twee voetbal-
vrije zondagen mochten de 
vrouwen van Uitgeest het 
zondag thuis opnemen tegen 
Meervogels VR1, de loka-
le derby. Uitgeest moest het 
doen zonder de technische 
voetbalsters Anouk de Goede 
en Roxanne Kortekaas, sa-
men goed voor 14 doelpun-
ten. Daarentegen kon Uit-
geest wel weer een beroep 
doen op Sanne Kaandorp. 
Een vervelende knieblessure 
hield haar twee jaar lang aan 
de kant. Ook de teen van top-
scorer, Daniëlle Kortekaas, 
was inmiddels weer goed ge-
noeg geheeld om te kunnen 
voetballen.  
Meervogels begon de wed-
strijd met de wind in de rug, 
wat gepaard ging met een 
voortvarende start. Het eer-
ste afstandschot was meteen 
raak,0-1. Uitgeest had iets 
langer nodig, maar kwam al 
snel op gelijke hoogte. In de 
12e minuut werd een mooie 
aanval van Uitgeest, op voor-
geven van Bo Smit, afgerond 
door Eva Schavemaker, 1-1. 
Twee minuten later was het 
een ongelukkige terugspeel-

bal met veel effect die Meer-
vogels weer op voorsprong 
zette, 1-2. Nog voor rust wist 
Meervogels verder uit te lo-
pen door opnieuw een af-
standschot, 1-3. 
De tweede helft probeerde 
Uitgeest zich terug te knok-
ken in de wedstrijd, maar 
zondag leek een dag van ‘net 
niet’. Toch werd het nog wel 
spannend toen aanvoerder 
Kelly Selvius in de 70e minuut 
de hoekschop van Tanja Lan-
gendijk wist binnen te schie-
ten, 2-3. Verwoede pogingen 
op de gelijkmaker mochten 
helaas niet baten en Uitgeest 
moest genoegen nemen met 
de 2-3 eindstand.  
Naast het verlies van de 
wedstrijd, verloor Uitgeest 
ook een vaste waarde uit het 
team. Anouk Vrouwe brak 
haar pols tijdens de wed-
strijd. 
Woman of the Match: Ivana 
Zeeuw. Klein van stuk, maar 
ontzettend sterk. Waar ze ook 
staat, ze is een nachtmerrie 
voor haar directe tegenstan-
der. Niemand komt haar zo-
maar voorbij, dus ook deze 
wedstrijd niet. 

povdewindmolen@kpnmail.nl
Tel.: 06-1899 7423

Start een nieuwe groep
op vrijdagochtend.

Er zijn nog enkele plaatsen.
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Uitgeest - Winterjas aan, 
oorwarmers op en gewoon 
vrolijk meedoen. Dat lukte ie-
dereen heel best op Konings-
dag. Om 10.00 uur stond het 
gemeentehuisplein vol met 
mensen die samen met de 
burgemeester, de Harmonie 
en een surrogaat konings-
paar het Wilhelmus aan-
hieven. Daarna samen met 
de versierde fietsjes in op-
tocht naar het Florijnplein 
waar de Scouting voor wat 
warmte zorgde, de draaimo-
len, het treintje en het podi-
um voor aanvullende gezel-
ligheid. De fietsen werden 
gejureerd door Koning Wil-
lem Alexander, Koning Maxi-
ma, burgemeester Wendy 

Verkleij en Juliette de By van 
de Oranje Stichting. Er waren 
mooie prijzen en alle deelne-
mers kregen een ijsje van ijs-
salon De Florijn. Verder ston-
den er leuke attracties, er re-
den paardjes van De Meije-
rij, de scouting stond met een 
leuk programma en DJ Iwan 
zorgde voor een vrolijke noot. 
Dansstudio Just Dance gaf 
twee spetterende optredens 
en de kinderen werden ge-
schminkt.
Aan de Middelweg werd 
druk gehandeld op de vrij-
markt en ook zwembad De 
Zien had weer een prima 
programma. Bij Geesterheem 
heeft toneelvereniging Von-
del 2 éénakters gepeeld voor 

de ouderen. Dit is zeer goed 
ontvangen en zal zeker vol-
gend jaar weer op de agen-
da staan.
De mini Max Verstappens 
leefden zich flink uit in de 
loods aan de Lagedijk en de 
kans zit er in dat dit een te-
rugkerend evenement wordt 
op Koningsdag.
Vinden jullie het leuk om dit 
feest de komende jaren te 
continueren en uit te brei-
den? Wordt “een vriend-
je voor een tientje” per jaar. 
Zie hiervoor de facebookpa-
gina van Oranje Stichting Uit-
geest.
Foto’s: Monique Teeling, Ger 
Bus en Oranje Stichting Uit-
geest
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Speeltuin Uitgeest sluit zich aan bij initiatief Rookvrije generatie

Niet meer roken in speeltuin
Uitgeest - Wie onlangs op 
bezoek is geweest bij speel-
tuinvereniging “Kinder-
vreugd” in Uitgeest heeft ze 
vast al zien hangen. De bord-
jes met “rookvrij”. Hiermee 
vraagt het bestuur ieder-
een die de speeltuin bezoekt 
het terrein voortaan rook-
vrij te houden en zo het goe-
de voorbeeld te geven. Hier-
mee wil men kinderen be-
schermen tegen de verlei-
ding van roken en het scha-
delijke meeroken. 
Iedereen wil dat kinderen 
kunnen spelen in een gezon-
de en veilige omgeving. Als 
vereniging zorgt men er bij-
voorbeeld voor dat alle speel-
toestellen regelmatig worden 
gecontroleerd op gebreken. 
Ook een rookvrije speeltuin 
hoort bij het creëren van een 
veilige speelomgeving. Geen 

gevaar van brandwonden of 
kinderen die peuken oppak-
ken en in hun mond stop-
pen. Daarnaast blijkt uit on-
derzoek dat het zien roken 
van anderen, kinderen aan-
zet om later zelf te gaan ro-
ken. Kinderen kopiëren na-
melijk gedrag van anderen. 
Hoewel gelukkig bijna geen 
enkel kind jonger dan 12 jaar 
rookt, is het wel belangrijk 
dat ze een gezonde sociale 
norm leren. Een rookvrije om-
geving maakt kinderen weer-
baarder om later zelf niet te 
gaan roken.

Wat verandert er?
Iedereen is en blijft welkom 
bij de vereniging. Dat geldt 
natuurlijk ook voor rokers. 
Wel is de hele speeltuin vanaf 
nu rookvrij en zullen er geen 
voorzieningen meer zijn zoals 

asbakken. Het bestuur vraagt 
rokers hiermee rekening te 
houden en niet te roken op 
het terrein.

De rookvrije generatie is 
een initiatief van het Long-
fonds, de hartstichting en 
KWF Kankerbestrijding. De-
ze beweging werkt toe naar 
een samenleving waarin op-
groeiende kinderen worden 
beschermd tegen tabaksrook 
en de verleiding om te gaan 
roken. Daarvoor is het no-
dig dat we samen het goede 
voorbeeld geven en de om-
gevingen waar kinderen veel 
komen rookvrij te maken.

Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.speeltuinuit-
geest.nl, www.longfonds.nl/
speeltuin en www.rookvrije-
generatie.nl.

Herdenkingsfietstocht 
1940-1945 Uitgeest

Uitgeest - Onder auspiciën 
van het 4 mei Comité Uitgeest 
is een herdenkingsfietstocht 
samengesteld langs plekken 
die een rol hebben gespeeld in 
de Tweede Wereldoorlog. . Het 
is geen georganiseerde fiets-
tocht, de herdenkingsfiets-
tocht 1940-1945 in Uitgeest 
want iedereen die het wil kan 
hier elk moment aan deelne-
men. Co van Tongeren en Ver-
eniging Oud Uitgeest hadden 
hierin hun aandeel en Het-
ty Franzani deed al fietstoch-
ten met de groepen 8 van al-
le Uitgeester scholen met be-
trekking tot de jaarlijkse her-
denkingsdag. Nu is van alle 
spots een heldere compilatie 
gemaakt onder auspiciën van 
het 4 mei Comité Uitgeest. 
Ons dorp kent vele huizen 
waar bijzondere oorlogsver-
halen aan kleven en verha-
len op tastbare plekken aan-
gehoord, blijven nou eenmaal 
beter hangen en maken meer 
indruk dan droge teksten uit 
een boek. 
Zo voert de tocht langs Mid-
delweg 176 waar de fami-
lie Tromp woonde. Een van de 
jongens, Jacob, hielp mee met 
het verspreiden van illegale 
blaadjes.  Hoogstwaarschijnlijk 
door verraad werden zes leden 
van de verzetsgroep eind 1940 
van hun bed gelicht en uit-
eindelijk afgevoerd naar con-
centratiekampen in Duitsland. 
Twee mensen overleefden het. 
Ondanks dat hij een jongen 
van 16 jaar oud was, werd ook 
Jacob Tromp gevangen geno-
men. Hij overleed uiteindelijk 
in Duitsland in augustus 1943, 
18 jaar jong. 
Of het verhaal van het huis ‘de 
Witte Olifant’ aan de Hoge-
weg achter de speeltuin. Hier 
had famililie van der Eng een 
fabriekje waar munitie, explo-
sieven en wapens lagen op-
geslagen. Jan van der Eng zat 

in het verzet, kreeg veel aan-
loop en dat wekte argwaan. 
Toen de Grüne Polizei een inval 
deed kon hij zich nog maar net 
verbergen in een ruimte ach-
ter een wand in de voorkamer 
op de eerste verdieping. Daar 
zat hij ruim vier uur verbor-
gen terwijl zijn vrouw beneden 
was met hun zoontje en zon-
der een spier te vertrekken de 
Duitsers te woord stond. Uit-
eindelijk kon zij hem vertellen 
dat de kust veilig was. Al die 
tijd had hij een handgranaat in 
zijn hand gehad die hij tot ont-
ploffing zou hebben gebracht 
als de Duitsers hem hadden 
ontdekt. Hij wist teveel. 

Het papier met elf van dit soort 
verhalen is gratis te verkrij-
gen bij Lees Lokaal Uitgeest 
Dr. Brugmanstraat 11. Ook dit 
keer weer een tentoonstelling 
in de hal van het gemeente-
huis, samengesteld door leer-
lingen. (Monique Teeling)

Fabo ontwerpt molentje 
voor De Oude Knegt 
Uitgeest - Medewerkers van 
de hobbyvereniging voor jon-
geren Fabo uit Uitgeest heb-
ben een houten molentje 
ontworpen en daarvan een 
bouwpakket gemaakt, dat als 
cadeauartikel aan het assor-
timent van het winkeltje bij 
De Oude Knegt wordt toege-
voegd. Vanaf 13/14 mei, met 
de Nationale Molendagen, is 
het te koop.
Het idee voor de samenwer-
king is vorig jaar ontstaan 
tijdens de winterfair in het 
zwembad De Zien, waar zo-
wel de Fabo als De Oude 
Knegt waren vertegenwoor-
digd. Het molentje wordt als 
bouwpakket verkocht. Kinde-
ren kunnen het thuis zelf ver-
der in elkaar zetten. De ver-

koopprijs is 6 euro. De op-
brengst uit de verkoop wordt 
verdeeld onder de knutsel-
club en de molen. Beide or-
ganisaties werken louter met 
vrijwilligers.
De Fabo Hobbyvereniging 
verzorgt van september tot 
en met eind mei verschillen-
de hobbyclubs voor kinderen 
van 7 t/m 15 jaar. Zo is er een 
modelbouwclub, een model-
spoorclub, een elektroclub, 
meerdere meiden- en tim-
merclubs. Dit gebeurt alle-
maal op de bovenverdieping 
van het Zienhouse aan de 
Zienlaan 10 in Uitgeest. 
De begeleiders van de Fa-
bo vinden het leuk vin-
den om jongeren werkstuk-
ken in elkaar te laten zetten 

en zo kennis te maken met 
verschillende technieken en 
materialen. Bovendien leren 
ze dan omgaan met gereed-
schappen.
De Fabo is altijd op zoek naar 
enthousiaste leden en vrij-
willigers! Wie meer wil we-
ten kijkt op de website www.
fabouitgeest.nl of belt met 
Mandy van Grootheest: 06-
51867712.

Voor 60-plussers
Gratis fittest en 8 weken 

sporten voor 10 euro
Uitgeest - de buurtsport-
coach Uitgeest organiseert 
op woensdag 10 mei een 
gratis fittest voor 60-plussers 
in Sporthal De Zien. De fittest 
is geschikt voor ieder niveau, 
of u nu wel of niet sport. Ver-
volgens kunt u deelnemen 
aan het project ‘Fit & Votaal 
60+’. 
Gedurende acht weken sport 

u twee keer per week onder 
begeleiding van deskundige 
trainers. 
Het sportprogramma start 
op18 mei.

Aanmelden is noodzake-
lijk. Bel of mail Buurtsport-
coach Astris van Baar, 06-
52306786/buurtsportcoach@
uitgeest.nl.
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Uitgeest - Vrijdag 12 mei zal 
de film I, Daniel Blake ver-
toond worden in De Zwaan. 
Het laat de beperkingen van 
de hedendaagse verzor-
gingsstaat zien met een per-
fecte mix van drama, humor 
en tragiek. 
De 59-jarige Daniel Blake 
verdient zijn brood als tim-
merman in het noordoos-
ten van Engeland. Tot hij een 

hartaanval krijgt en voor het 
eerst van zijn leven een be-
roep moet doen op de staat. 
Hij probeert zich een weg te 
banen door het onpersoonlij-
ke en bureaucratische uitke-
ringssysteem. Zijn arts geeft 
aan dat hij niet meer mag 
werken. Zijn Arbo-arts denkt 
daar echter anders over en 
Blake wordt verplicht te sol-
liciteren. Hij heeft zijn he-

le leven echter nog nooit 
een computer aangeraakt en 
heeft moeite mee te komen 
in de mallemolen. Het ge-
volg is dat hij niet alleen zijn 
arbeidsongeschiktheidsuit-
kering kwijtraakt, maar ook 
zijn gewone uitkering. Daniel 
Blake is echter niet het ty-
pe dat dat geruisloos voorbij 
laat gaan. Tijdens het proces 
ontmoet hij de alleenstaande 
moeder Katie en haar twee 
kinderen. Ze steunen elkaar 
en vinden samen hun waar-
digheid terug. 
Regisseur Ken Loach maakt 
al vijftig jaar films over hoe 
de onderklasse moet vech-
ten om overeind te blijven. I, 
Daniel Blake past goed in dit 
oeuvre en leverde Loach voor 
de tweede maal de Gouden 
Palm op. Humor, warmte en 
wanhoop gaan hand in hand 
en maken van I, Daniel Blake 
een oprechte, emotionele en 
uiterst innemende film. Loach 
maakt van de mensen die het 
systeem tot nummers heeft 
weggecijferd, weer mensen.
Kaarten zijn vooraf verkrijg-
baar bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 in Uitgeest. 
De zaal is open vanaf 19:45 
en de film begint om 20:15. 
Toegang 6 euro (“vrienden” 5 
euro) inclusief een kopje kof-
fie/thee voorafgaand aan de 
film. 

De column van Monique.....

Veertien was ik toen de film Jesus Christ Superstar in 1973 uitkwam. De succesvolle rock-
opera van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice werd een ware hit. Ik geloof dat ik ‘m twee 
keer in de bioscoop zag en daarna nog een paar keer op televisie. Ik herinner mij dat ik 
enorm onder de indruk was van de zangprestaties maar ook het moderne jasje waarin het 
verhaal werd gestoken, vond ik helemaal te gek. Een klasgenootje, met zeer gelovige ouders, 
mocht er niet naar toe want er was ook kritiek van enkele religieuze groeperingen. Mijn ou-
ders waren van gereformeerde huize maar stonden open voor andere ideeën. Zo bezochten 
wij net zo makkelijk de beatmis van kapelaan Jan Ruiter die Ekseption en de Bintangs liet op-
treden in de Heemskerks-Beverwijkse Sint Jozef parochie kerk en er zo een tof feestje van 
maakte. Daarna vielen alle reguliere diensten behoorlijk tegen wat resulteerde in een defini-
tief einde van mijn kerkbezoeken. Dus de film was een soort religieus oppeppertje met dank 
aan Ted Neeley die de rol van Jezus zeer geloofwaardig neerzette. Hij leek er ook zo ontzet-
tend op. Nou ja dat denk ik dan want ik bestond 2000 jaar geleden nog niet. Maar als je de 
afbeeldingen bekijkt op iconen of schilderijen dan begrijp je dat de producer in hem de per-
fecte verlosser zag. Stiekem was ik ook behoorlijk gecharmeerd van Ted alias Jezus. Ted 
deed overigens eerst auditie voor de rol van Judas maar werd meteen gevraagd ‘the other 
guy’ te spelen. Hij hield er zijn vrouw, een danseres die hij op de Israëlische set ontmoette, 
en twee Golden Globe nominaties aan over. Een veelzijdig man want naast acteur is hij song-
writer, vocaal arrangeur en producent voor wereldberoemde artiesten als Tina Turner en Ray 
Charles. De rol van Jezus heeft hij inmiddels meer dan vijfduizend keer vertolkt en daar leek 
maar geen einde aan te komen. Bij de kapper sloeg ik een damesblad open waar een pagi-
nagrote advertentie aankondigde dat Ahoy begin mei The Grand Final organiseert en dat je 
snel moest bestellen, wilde je er bij zijn. Voor een kaartje betaal je 89,00 Euro, beslist geen 
christelijke prijs. Op de site wordt gewaarschuwd dat de producenten van Jesus Christ Su-
perstar de rolbezetting door een bepaalde artiest nooit kunnen garanderen omdat dit altijd 
onderhevig kan zijn aan ziekte, in zo’n geval krijg je dan ook niet je geld terug. De kans dat 
je, de intussen zwaar gerimpelde, Ted in levende lijve gaat zien is minder groot dan je denkt 
(een griepje heb je zo) want de beste man is inmiddels 72. Dat vind ik persoonlijk wat be-
jaard voor de vertolking van iemand die niet ouder werd dan pak ‘m beet 33 jaar. Oh ja en 
mocht je in een rolstoel de voorstelling willen bezoeken dan moet je weten dat er maar een 
beperkt aantal rolstoelplaatsen beschikbaar zijn. Ook weer niet heel christelijk. 

Monique Teeling

Superstar

Loting ICGT bekend
FC Uitgeest opent 
tegen Real Madrid

Uitgeest - De loting van mis-
schien wel het sterkste ICGT 
ooit is bekend. FC Uitgeest 
opent het toernooi op zater-
dag 3 juni tegen niemand 
minder dan dé publiekstrek-
ker van dit jaar, Real Madrid.

Voor het eerst vond de loting 
in een live-uitzending plaats 
op de Facebook-pagina van 
het ICGT. De loting werd ge-
presenteerd door Finn Idema 
en Wouter Vader, twee pre-
sentatoren van ICGT TV. Ze 
werden bij de loting geas-
sisteerd door Jur Hoekstra, 
Sven Koning, Tjebbe van 
Leeuwen en Mike Olgers van 
FC Uitgeest en Ferdy Druijf 
van AZ.
De loting resulteerde in drie 
ijzersterke, gevarieerde pou-
les:

Poule A: FC Uitgeest, Real 
Madrid, ADO Den Haag, RC 
Lens.
Poule B: FC Volendam, Ben-
fica, Ajax, Hajduk Split.
Poule C: AZ Alkmaar, Torino 
FC, Vitesse, Ajax Cape Town.

Het gehele Pinksterweekend 
is het één groot voetbalfeest 
op het terrein van FC Uit-
geest. Het begint al met het 
Bedrijventoernooi op vrijdag. 
Zaterdag begint het ICGT en 
die dag wordt ’s avonds afge-
sloten met het Arie Bonken-
burg Toernooi. Dit is het ge-
zelligste toernooi van Neder-
land en wordt ook de gehe-
le zondag gehouden. Maan-
dag zijn de finalerondes op 
het ICGT en wordt bekend 
wie de kampioen van deze 
supersterke editie wordt.

Wie verdient volgens 
jou een Groen Lintje?
Regio - Op 5 juni is het We-
reldmilieudag. Bij uitstek een 
goed moment om de meest 
duurzame en groene initiatie-
ven in de gemeenten Heems-
kerk, Uitgeest, Beverwijk of 
Wijk aan Zee in het zonne-
tje te zetten. Daarom orga-
niseren GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest en 
Beverwijk weer 
gezamenlijk de 
uitreiking van 
de Groene Lint-
jes. GroenLinks 
wil met de uitrei-
king van groene 
lintjes de onder-
werpen milieu en 
duurzaamheid op 
een positieve ma-
nier in het nieuws 
brengen. De uit-
reiking is dit jaar 
op zaterdag 10 juni.

Blijk van waardering
Het Groene Lintje is een blijk 
van waardering voor inwo-
ners, organisaties en (klei-
ne) bedrijven die actief bij-
dragen aan een duurzaam 
en groen Heemskerk, Uit-
geest, Beverwijk of Wijk aan 
Zee.  Het Groene Lintje werd 
al eerder in 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
en 2016 uitgereikt. In 2016 
ontvingen o.a. de vrijwilli-
gers van de kasteeltuin As-
sumburg, Beek als Bron en 
St. Vergroot de hoop het be-
faamde Groene Lintje. 

Dit jaar reikt men deze alweer 
voor de tiende maal uit! En 
daarom wil GroenLinks spe-
ciaal voor dit feit een Groen 
Superlintje uitreiken, naast 
de gewone. Dat moet iemand 
zijn die zich de afgelopen ja-
ren meer dan buitengewoon 
heeft ingezet voor milieu en 

duurzaamheid . 
Dus wie verdient 
er zo een Super-
lintje volgens jou?   
 
Nomineer duur-
zame en groen 
initiatieven
Iedereen kan 
duurzame en 
groene initiatie-
ven nomineren 
voor een Groen 
Lintje en het 
Groene Super-

lintje. Dit kan door uiterlijk 22 
mei een mail met een korte 
motivatie te sturen naar gl-
heemskerk@hotmail.com of 
info@groenlinksbeverwijk.nl.

Op zaterdag 10 juni worden 
onder de aangemelde initia-
tieven de Groene Lintjes uit-
gereikt. De inzendingen wor-
den beoordeeld op diver-
se criteria. Ondermeer op de 
vraag of het initiatief vernieu-
wend is voor Heemskerk, Uit-
geest en/of Beverwijk en of 
het anderen inspireert om 
mee te doen aan een duur-
zaam en groen Heemskerk, 
Uitgeest en Beverwijk.
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Brandweer actief
op Koningsdag
Bakkum – De brandweer 
werd zeer goed bezocht door 
het publiek tijdens de ko-
ningsmarkt in Bakkum waar 
de spuitgasten stonden. Er 
werd druk gespoten met wa-
ter om de brandweerpoppe-
tjes om te krijgen en om het 
brandweerhuisje te blussen.
Ook trok Smokey de brand-
weerhond een hoop be-
kijks evenals de brandweer-
jeep. De grote trekpleis-
ter was toch wel het nieuwe 
duinbrandvoertuig. Iedereen 
mocht daar een kijkje in ne-
men. Het voertuig was goed 

te horen door de toeters en 
bellen die af en toe aangezet 
werden, en het water spoot 
vrolijk alle kanten op door de 
stralen vanaf het dak en het 
waterkanon voorop de bum-
per. Voor het publiek gewel-
dig om te zien. Tijdens de-
ze dag werd er ook aandacht 
besteed aan het werven van 
nieuw brandweerpersoneel. 
Geïnteresseerden konden in-
formatie krijgen bij de spuit-
gasten. 
De brandweer kan terugkij-
ken op een zeer geslaagde 
dag.

Bakkum – De beroemde 
prinses Elsa uit de Disney-
film Frozen bezocht op Ko-
ningsdag Bakkum en deed 
daar goede zaken. Aange-
zien zij zich op een verheven 
positie bevond liet zij met een 
grappig bordje weten: ‘Geef 
een centje voor dit zweefmo-
mentje’. Het creatieve geheel 
werd gemaakt door Danny en 
Jessica Hes (inclusief doch-
ter Loes). Burgemeester Toon 
Mans waardeerde de creati-
viteit van de familie Hes met 
een donatie. (foto: Bon Been-
tjes)

Jeroen en Ella
in Kunstbende
Regio - Op zondag 14 mei 
vindt de regiofinale van 
Kunstbende Noord-Holland 
plaats en Castricum doet 
mee. Jeroen van Arkel heeft 
een comedy act in de catego-
rie Theater, net zoals Ella van 
Gils die meedoet in de groep 
Strontvlieg, samen met Sara 
Nijhuis en Marielle Kuijn. In 
de Amsterdamse Meervaart 
treden zo¹n vijftig acts op in 
acht categorieën. Een jury 
wijst in elke categorie win-
naars aan die onze provin-
cie vertegenwoordigen op de 
landelijke finale. Voorafgaand 
aan de regiofinale vonden 
twintig voorselectierondes 
plaats.Er waren workshops, 
ontmoetingen en coaching 
sessies. Aansluitend vonden 
presentaties plaats waar de 
jury per categorie de beste 
acts door liet gaan naar de 
regiofinale. Voorafgaand aan 
de regiofinale vonden twintig 
voorselectierondes plaats.Er 
waren workshops, ontmoe-
tingen en coachingsessies. 
Aansluitend vonden presen-
taties plaats waar de jury per 
categorie de beste acts door 
liet gaan naar de regiofinale. 

Castricum – De komende 
maanden vindt er een gro-
te verandering plaats voor 
wat betreft de maandelijk-
se tentoonstellingen van de 
Werkgroep Oud-Castricum, 
die doorgaans op de eerste 
zondag van de maand in De 
Duynkant aan de Geversweg 
worden gehouden.
In het kader van haar 50-jarig 
jubileum houdt de werkgroep 
twee exposities in de Dorps-
straat. In de eerste plaats is dat 
vanaf 7 mei ‘Vervaagd Agra-
risch Verleden’ in de boerde-
rij van Twisk. Deze tentoon-
stelling laat zie hoe de boe-
ren en tuinders uit Castricum 
en Bakkum in de tweede helft 
van de 20ste eeuw verdwenen 
en Castricum van een agra-
risch dorp een forensendorp 
werd. Dat betekende dat veel 
boerderijen werden gesloopt 
en weilanden veranderden in 
woonwijken.
Ook geeft de tentoonstelling 
een indruk van het zware boe-
renleven en het leven op de 
tuinderijen. Dat varieert van 
koeien die met de hand ge-
molken werden tot handkarren 

volgeladen met aardbeien op 
weg naar de veiling. ‘Vervaagd 
Agrarisch Verleden’ wordt ge-
houden in de boerderij aan 
Dorpsstraat 11, waar in de dors 
ook een verzameling oude ge-
reedschappen te zien is die ei-
genaar Twisk verzamelde.
De openingstijden zijn vanaf 
zondag 7 mei elke zaterdag- 
en zondagmiddag van 14.00 
tot 17.00 uur gedurende de 
maanden mei, juni, juli en au-
gustus. De entree is gratis.
Op 20 mei start in het pand 
Dorpsstraat 7, waar Galerie 
Streetscape is gevestigd, een 
tweede expositie onder de 
naam ‘Castricumse Streken’, 
waarover tijdig informatie volgt 
via de media en de website 
www.oudcastricum.com. 
In verband met deze tentoon-
stellingen vervallen de open 
dagen van Oud-Castricum 
vanaf 7 mei tot en met 6 au-
gustus in De Duynkant en 
zijn er daar tot september ook 
geen exposities te bezichtigen. 
Het gebouw van de werkgroep 
is wel open op de gebruikelijke 
maandag- en woensdagavon-
den van 19.30 tot 21.30 uur.

Lezing Castricum
en St. Pancratius

Castricum – Donderdag 11 
mei om 20.00 uur houdt pro-
fessor dr.  Hans van Weenen 
een lezing overSint Pancrati-
us en de oorsprong van Cas-
tricum.
Castricum is een heel oud 
dorp. De oorspronkelijke St. 
Pancratiuskerk stond in het 
dorpscentrum. Als tufstenen 

Romaanse kerk werd hij ge-
bouwd in de elfde eeuw. De 
kerktoren is er eeuwen la-
ter, in de 16de eeuw, tegen-
aan gebouwd. Over het ont-
staan van Castricum in de 
tijd daarvoor, de vroege mid-
deleeuwen (500 tot 1000 na 
Christus) is niet veel bekend.  
Waarom koos men Sint Pan-
cratius als patroon? Vra-
gen te over, terwijl er eigen-
lijk maar drie bronnen als ba-
sis kunnen dienen voor het 
formuleren van een begin 
van een antwoord. Dat zijn 
de schenkingsakte die wijst 
naar de tiende eeuw; het tuf-
stenen schip van de kerk; en 
de patroonheilige St. Pancra-
tius. Met die bronnen als uit-
gangspunt deed Hans van 
Weenen in de afgelopen vijf 
jaar onderzoek, om meer in-
zicht te krijgen in het ont-
staan van het dorp: de oor-
sprong van Castricum.  
Het literaire concert Het Ro-
zeneiland van Sanne Terlouw 
& het Orion Ensemble op 
dinsdag 2 mei in de Dorps-
kerk niet door wegens het 
overlijden van de pianist. Het 
Orion Ensemble is inmiddels 
opgeheven.

De oorlog en 
onze postduiven
Castricum – In Londen staat 
het Animals in War Memorial, 
een monument ter nagedach-
tenis aan dieren die in oor-
logstijd zijn ingezet door de 
geallieerden. Zoals postdui-
ven. Tijdens WO II werd dui-
ven houden direct verboden 
door de bezetters, die met-
een de beste duiven inpikten 
voor de Wehrmacht. Ameri-
kaanse legereenheden had-
den tijdens WO II liefst 54.000 
zwaar getrainde postduiven 
in verplaatsbare duivenhok-
ken. Vliegtuigen, onderzeeërs 
en parachutisten kregen dui-
ven mee. De Amerikaanse duif 
G.I. Joe redde in 1943 in Ita-
lië het leven van de bewoners 
van Calvi Risorda en zo’n dui-
zend Britse militairen. Hij ont-
ving na de oorlog samen met 
drie paarden, 26 honden, 31 
andere duiven en een kat de 
Dickins Medaille. Na afloop 
van de oorlog moest de Wehr-
macht alle duiven weer af-
staan. Dat zijn deels de voor-
ouders van ons huidige dui-
venbestand. Sindsdien zijn 
er weer gewoon wedstrij-
den. Onze eigen Gouden Wie-
ken deed afgelopen weekend 
mee vanaf Quievrain. De win-
naars waren Gerhard Tromp, 
Arie en Rie Hageman en An-
ton Tromp.
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Kermisloop Uitgeest 
wordt een knaller!

Uitgeest - Vroeger had je 
de bekende 5 mei loop waar 
sportief Uitgeest voor uitliep 
en als het aan een aantal ge-
dreven dorpelingen ligt, gaat 
de Kermisloop Uitgeest min-
stens zo bekend worden. In 
de ruime hal van sportschool 
Liefting Fit vertellen Suze van 
Beuningen en Arjan Zon-
neveld hoe het team met dit 
idee naar de gemeente stap-
te waar het plan met enthou-
siasme werd ontvangen. Toch 
ging men niet over één nacht 
ijs want het hele plan moest 
wel aan strenge veiligheids-
eisen voldoen. Arjan: “Veilig-
heid staat voorop, er zijn se-
rieuze gesprekken gevoerd 
met politie en brandweer. Als 

‘t slaagt dan hopen wij dat dit 
een terugkerend evenement 
wordt.” 
Hoe gaat het er uitzien? Ar-
jan geamuseerd: “Apekooien 
2.0 zou je het kunnen noe-
men met zestien obstakels en 
je moet niet bang zijn vies te 
worden. Het wordt een par-
cours van 2,5 kilometer dat 
ongeveer 20 minuten duurt. 
Start en finish zijn bij restau-
rant Klaas.” 
Suze vult aan: “Die obstakels 
worden door ondernemers 
uit de regio gebouwd die de 
veiligheid waarborgen door 
bij hun bouwsels aanwezig 
te blijven tijdens de run. Zij 
hadden overigens heel leu-
ke ideëen. En wij gaan uiter-

Suze van Beuningen en Arjan Zonneveld

aard zelf het parcours uitge-
breid testen.” Het behelst ve-
le hindernissen van een blub-
berbad tot een door de Scou-
ting gebouwde klimpiramide. 
De route voert langs Gees-
terheem waar bewoners uit-
genodigd zullen worden op 
een actief, ludieke doch aan-
gepaste manier aan te moe-
digen. 
Uit vele hoeken werden dien-
sten aangeboden. Arjan: “De 
Meijerij Uitgeest meldde zich 
dus wellicht laten wij ieder-
een over pony’s springen…. 
nee hoor geintje maar voor 
het randgebeuren kan een 
ponyritje naast de spring-
kussens en live muziek voor 
de juiste gezelligheid zor-
gen. Het kijken naar de deel-
nemers zal minstens zo leuk 
zijn als het deelnemen aan.” 
Dat aan alles is gedacht blijkt 
uit het feit dan men zich 
kan omkleden en douchen 
in Sportzaal De Meet en te-
vens is er toezicht op de tas-
sen. Suze: “Vanaf nu kan men 
zich inschrijven via www.ker-
misloopuitgeest.nl. Dit kan 
individueel (vanaf 16 jaar) 
of in groepsverband. Je ont-
vangt een tegoedbon voor 
een broodje verzorgd door 
restaurant Klaas. Wees er 
snel bij want er is een limiet 
van 350 deelnemers. Wil je 
helpen? Wij kunnen nog ze-
ker 50 vrijwilligers gebrui-
ken, aanmelden graag via de 
website.” 
Sportief Uitgeest kennende 
wordt dit een prachtig en bo-
venal uitdagend begin van de 
kermis. (Monique Teeling)

Uitgeest - Ondanks het kou-
de weer en een regenbui-
tje kwamen er toch mensen 
kijken en les nemen op Ko-
ningsdag bij Boule Plaisir 
Uitgeest. Zelfs toonden en-
kele bezoekers interesse om 
lid te worden van de vereni-
ging. Ook de burgermees-
ter Wendy Verkleij, wethou-
ders Anke de Vink-Hartog en 
Jack Zwarthoed en hun part-
ners kwamen de boulers een 
bezoek brengen. Na de kof-
fie  gingen ze samen met een 
aantal leden Jeu de Boulen. 
In april zijn de Daglichttoer-
nooien weer begonnen. Deze 
duren tot en met september 
en vinden plaats iedere twee-
de dinsdag van de maand. Al 
meer dat 10 jaar organiseert 
Boule Plaisir deze toernooien 
met veel plezier. De deelne-
mende teams uit Noord-Hol-
land werden dan ook als ou-
de bekenden begroet. Deze 
keer deden er 22 teams mee 
en om 10:30 uur werd het 
startsein gegeven, het eer-

ste daglichttoernooi van 2017 
werd daarmee een feit.
De uitslagen van Daglicht-
toernooi april zijn: 1. Gian-
ni Ghezzi en Marco Eveleens 
van Elza Boules, 2. Jan Been-
tjes en Henk de Jong van 
Boule Plaisir en 3. Peter de 
Wijn en Bert Bleeker van de 
Gouden Gooi. Na de laatste 
daglichttoernooi in septem-
ber zullen alle punten geteld 
worden. 
Voor diegenen die op Ko-
ningsdag niet in de gelegen-
heid waren maar toch een 
keer een kijkje willen nemen 
bij Boule Plaisir (naast de ijs-
baan): de openingstijden in 
het zomersiezoen (tot 1 ok-
tober): dinsdagmiddag van 
14:00 tot 17:00 uur, woens-
dagavond van 19:00 tot 23:00 
uur, zaterdagmiddag van 
14:00 tot 17:00 uur en zon-
dagavond van 19:00 tot 23:00 
uur.
Verdere informatie kunt u 
vinden op www.bouleplaisir.
nl.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Ook al voelen de temperaturen nog niet echt zo aan, de lente is er weer. Ook de 
natuur verandert: de kale bomen krijgen weer blad en bloesem, zoals deze Japanse kers op 
het buurtschap Groot Dorregeest. Foto en tekst: Ger Bus

Vieringen in O.L.Vrouwe 
Geboorte

Uitgeest - In de Onze Lieve Vrouwe Geboorte aan de Lange-
buurt zijn de volgende vieringen de komende dagen gepland:
Woensdag 3 mei: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 5 mei: 19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem. 
Zaterdag 6 mei: geen viering.
Zondag 7 mei: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. de Can-
torij en kinderkerk. Koffiedrinken in de Klop.
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Dog 1 strijdend ten onder
Uitgeest - Het eerste heren 
team van de Dog heeft afge-
lopen zondag net niet voor 
een stunt kunnen zorgen te-
gen koploper De Tulp (Oud-
karspel).
De Tulp had tot nu toe zelfs 
geen set verlies geleden, dus 
was het aan de mannen van 
de Dog om hier verandering 
aan te brengen.
Eerste man Frank Klein 
speelde een hele degelij-
ke wedstrijd, kwam van een 
grote achterstand terug in de 
wedstrijd, maar verloor uit-
eindelijk met minimaal ver-
schil. 3-6 7-5 5-7
Voor tweede man Mark Bo-
nekamp gold eigenlijk het-
zelfde verhaal, ook Mark was 
op de belangrijke momenten 
net niet scherp genoeg, en 
ook deze wedstrijd werd net 
aan verloren. 3-6 6-1 5-7
Derde man Robin van Rijssel 
had een hele goede tegen-
stander en werd helaas van 
hoek naar hoek gestuurd. 
Robin kwam er niet aan te 

pas. Uitslag een 2-6 0-6 ne-
derlaag.
Gelukkig hield vierder man 
Menno Kuik de eer hoog in 
de enkelspelen en won ver-
assend zijn enkel tegen een, 
op papier, sterkere tegen-
stander. Uitslag een keurige 
6-4 7-6 overwinning.

Marco Zoeteman en Robin 
verloren in de dubbel onno-
dig in twee sets. Vooral Mar-
co was slordig in zijn spel en 
maakte te veel fouten.  Er 
werd dan ook in twee sets 
verloren: 4-6 5-7.
Menno en Frank speelden 
daarentegen een prima dub-
bel en haalden dan ook het 
dik verdiende tweede punt 
voor de Dog binnen. Uitslag 
6-3 6-1
Einduitslag een 2-4 neder-
laag, maar een gelijkspel had 
er zeker ingezeten.

Volgende week de lastige uit-
wedstrijd tegen de Gieteling 
(Velsen-Noord).

Uitgeest - Op zaterdagmor-
gen 19 april stonden duiven 
op de geplande losplaats in 
Belgische Quiévrain op 245 
kilometer. We hadden de 
vierde Vitesse vlucht op het 
programma van Postduiven-
vereniging  “de Vliegende 
Vleugels”  in Uitgeest.  Met 
uitstekend weer in de och-
tenduren konden de duiven 
dan ook al om 9.30 uur  van 
start gaan voor de terugreis 
van 245 km naar de hokken. 
Met een bijna schone lucht 
vertrokken zij dan ook met ‘n 
licht zuidelijke wind (2 beau-
fort) achter de staart. Wie zal 
er deze week de  hiërarchie 
van Dirk de Bruin kunnen 
doorbreken was de vraag, of 
zou hij doorstomen met z’n 
serie’s. Op deze vlucht waren 
er 10 deelnemers met 161 in-
gekorfde duiven. De eerste 
duif werd gemeld door Wim 
Rodenburg op 12.13.49 uur, 
maar Peter Schellevis die op 
‘n 1400 mtr verdere afstand 
12.14.28 uur noteerde, vloog 
over deze afstand ‘n hoge-
re gemiddelde snelheid met 
1504,261 meter per minuut 
(ruim 90 km per uur) Dat de-
ze overwinning eraan zat te 
komen blijkt wel uit de uit-

slagen van de laatste we-
ken van Peter. De eerste duif 
van Peter Schellevuis uit Uit-
geest, betekende tevens zijn 
eerste overwinning van dit 
seizoen. De uitslag van de-
ze 4e wedvlucht oude duiven 
Vitesse op zaterdag 29 april 
luidt als volgt: 1-7-9-10-13e 
Peter Schellevis, 2-3-11-21-
25e Wim Rodenburg, 4-5-16-
17-24e Dirk de Bruin, 6-8-12-
18-32e Frank Rodenburg en 
14-19-28e Henk Brondijk. De 
taartbon van deze vlucht voor 
de 50e duif in de uitslag gaat 
deze week naar Henk Bron-
dijk. De attractie prijs ge-
schonken door Wim Roden-
burg gaat naar Dirk de Bruin 
met ‘n duif op de 4e plaats. 
Twee van de 10 deelnemers 
vielen deze lastige vlucht met 
hun duiven buiten de prijzen. 
De eerste duif van de Peter 
Schellevis uit Uitgeest was 
tevens goed voor een 17e 
plaats in het CC 3/A tegen 65 
deelnemers met 1610 duiven 
en ‘n 42e plaats in de gehe-
le Kring 3, tegen 127 deelne-
mers met 2994 duiven. Vol-
gende week de 5e Vitesse 
vlucht vanuit het Belgische 
Menen op plm. 220 km. (Hein 
Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Peter Schellevis pakt zijn eerste seizoenzege vanuit Quiévrain

Stedentocht S.U.S. naar 
Sittard op 17 mei
Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert woensdag 17 mei een 
stedentocht naar Sittard. 
Wie de binnenstad van Sit-
tard bezoekt, proeft de sfeer 
van het historische verleden. 
De stad, die over het alge-
meen bekend staat als een 
vriendelijke stad met een ge-
zellig winkelcentrum, heeft 
echter voor cultureel geïn-
teresseerde bezoekers meer 
te bieden. De bezoeker van 
de binnenstad , die niet al-
leen komt om er te winke-
len, maar ook een blik werpt 
op de vaak oude gevels bo-
ven de etalages, ontdekt hoe 
in Sittard historie en moderne 
ontwikkeling hand in hand 

gaan. De deelnemers gaan 
een uitgebreide stadswan-
deling door het oude cen-
trum doen om die een beet-
je te leren kennen. Daarnaast 
komen ze misschien ook nog 
wel zaken tegen die herinne-
ren aan Toon Hermans die we 
allemaal nog kennen en een 
belangrijke bewoner van Sit-
tard was.
Woensdag 17 mei, vertrek 
vanaf station Uitgeest om 
09.03 uur. Kosten 2 euro. 
Reiskosten zijn voor eigen re-
kening. Eigen lunch meene-
men. Gids: Wim de Wit. Op-
geven bij de S.U.S., telefoon-
nummer 319020. Maximaal 
20 deelnemers.

Uitgeest - Vorige week dins-
dagmiddag rond twee uur 
kreeg de politie een melding, 
dat een drietal jongens had 
geprobeerd een tuinpoort 
open te maken op de Pr. 
Bernhardstraat. Er was geen 
schade ontstaan. Met meer-
dere politievoertuigen heeft 
de politie een onderzoek in 
de omgeving ingesteld. Op 
aanwijzing van een getuige 
werden korte tijd later drie 
jongens op de fiets aange-
troffen. Na enig aandringen 
erkenden de jongeren, dat zij 
in de steeg stiekem een siga-
ret/joint hadden willen roken.

Stiekem roken

Uitgeest - Zaterdagochtend 
om half tien kwam bij de po-
litie een melding binnen van 
een autobrand op de Burg. 
Van Roosmalenstraat. Het 
bleek echter te gaan om een 
oververhitte motor van een 
personenauto. De brandweer 
constateerde een lekkage in 
het koelreservoir, waardoor 
de vloeistof was weggelopen 
en oververhitting was ont-
staan.

Oververhitte 
motor

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 
7 mei plaats in de kerk in 
Akersloot, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is de heer J.W. 
van der Straten.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Woensdagmid-
dag tegen tweeën werd in 
een supermarkt op de Mid-
delweg de portemonnee van 
een oudere dame uit haar tas 
ontvreemd.

Portemonnee 
gestolen

Jaquet & De Groot is al 23 jaar specialist in de hotel 
schoonmaak. Niet de grootste in de branche, maar wel 
steeds op zoek naar snelle, en vooral goede oplossingen.
De tevredenheid van de klant is de drijfveer van de orga-
nisatie. Tot haar klanten behoren dan ook enkele van de 
meest gerenommeerde 5* hotels van Nederland.

Voor een viersterren
HOTEL TE AKERSLOOT

Zoeken wij enthousiaste en gemotiveerde 
kamerdames/-heren

Voor de weekenden/vakantie periode 

Tevens bestaat de mogelijkheid om door te groeien naar 
de functie van Supervisor/meewerkend voorman/-vrouw

Als kamerdame of -heer ben je verantwoordelijk voor 
de schoonmaak van de hotelkamers. Je werkt snel en 
nauwkeurig en weet je fl exibel op te stellen.
Wij bieden afwisselend werk in een leuk team en een vast 
contract met een salaris conform de schoonmaak CAO.

Interesse? Dan kun je per brief, e-mail  solliciteren bij:
Jaquet & De Groot Schoonmaakbedrijven B.V.
T.a.v. P. Stolk - Huizinga
Keenstraat 25
3044 CD Rotterdam
E-mail: patricia@jaquetendegroot.nl
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Regio - Jaarlijks organiseren 
Castricum en Uitgeest een 
regionale veteranendag. De-
ze dag is bedoeld om vetera-
nen te waarderen voor hun 
inzet, die zij vaak met gevaar 
voor eigen leven leverden.Ve-
teranen zijn (ex) militairen, 
die zich in oorlogssituaties of 
vredesmissies in het buiten-
land hebben ingezet voor vre-
de en veiligheid. Op zaterdag 
17 juni wordt weer een vete-
ranendag georganiseerdmet 
een rondrit van circa 25 mili-
taire oldtimers door Uitgeest, 
Akersloot, Limmen en Castri-
cum. In Uitgeest vindt boven-
dien een optocht plaats met 
muzikale begeleiding van 
de harmonie door de Mid-
delweg die start bij het ge-

meentehuis om 8.45 uur. Ook 
in Castricum zal een optocht 
plaatsvinden met muziek van 
Emergo om 10.15 uur van-
af Het Oude Raadhuis. Van-
af 12.00 uur worden vetera-
nen in het gemeentehuis van 
Castricum ontvangen door 
burgemeester Toon Mans en 
burgemeester Wendy Verkle-
ij van Uitgeest. Ton de Groot 
verzorgt een lezing over het 
verhaal achter het monument 
van de Tweede Wereldoorlog 
in Castricum.
Voor het publiek is er ook ac-
tie; vanaf 12.00 uur is er de 
mogelijkheid om een rond-
rit te maken met een militaire 
oldtimer. Start vanaf de C.F. 
Smeetslaan bij het gemeen-
tehuis Castricum.

Rob Stet beste biljarter
Castricum - Afgelopen 
woensdagavond heeft het 
jaarlijkse biljartkampioen-
schap van het dorp plaats-
gevonden in Biljartcentrum 
Castricum. 
Dit kampioenschap, waar-
aan in de voorrondes door 
48 biljarters werd deelgeno-
men, werd dit jaar georgani-
seerd door Biljartertvereni-
ging ¹t Steegie. Acht spelers 

gingen voor de finaleplaats. 
Na de spannende eindronde 
kon Rob Stet zich kampioen 
van Castricum noemen door 
met een klein verschil te win-
nen van Jan Sprenkeling, de 
derde plaats ging naar Mar-
tin Klaver. Op de foto v.l.n.r.: 
Martin Klaver, Rob Stet, Jan 
Sprenkeling en spelleider 
Hans Oudejans. Foto: Giel de 
Reus.

Castricum - Foto’s delen op 
Instagram, waarom is het zo 
populair? Tijdens deze work-
shop maken de deelnemers 
een account en leren zij de 
basis van Instagram. Uiter-
aard komen ook de priva-
cy-instellingen aan bod. De-
ze workshop is op dinsdag 
30 mei en duurt van 14.00 tot 
16.00 uur in de bibliotheek in 
Castricum. Aanmelden via de 
agenda op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de 
klantenservice van de bibli-
otheek.

Workshop 
Instagram

Castricum - Op donderdag 
11 mei is de plantenmarkt 
van 9.30 tot 15.00 uur op 
het Clusius College Castri-
cum. De leerlingen verkopen 
dan hun zelfgekweekte plan-
ten die de door hen georga-
niseerde dag. Wel zelf tas of 
doosje meenemen. Er is een 
mooie selectie van plantjes te 
koop. De organisatie en ver-
koop is in handen van klas 
1K1.

Plantenmarkt

Castricum - Zin in lekker 
dansen op zondagmiddag? 
Ga op 7 mei naar ‘Bio Dans 
& Appeltaart’. Om 15.00 uur 
staat er thee, koffie en een 
biologische appeltaart klaar. 
Daarna start de Biodan-
za workshop, deze keer ge-
geven door Petra Boverhoff. 
Nog niet bekend met bio-
danza? Dan is het mogelijk 
de eerste twee keer met een 
flinke korting meedansen. 
Van 15.00 tot 17.30 uur, Juli-
ana van Stolbergschool, Cas-
tricum. Aanmelding: Jürgen 
Rodemeier, 06-47951370.

Biodanza

Lentefeest Vrije School
Castricum - Op zondag 7 
mei van 12.00 tot 16.00 uur 
organiseren de ouders van 
het ouderinitiatief Vrijeschool 
Castricum een lentefeest. Ou-
ders kunnen met hun kinde-
ren aan allerlei activiteiten 
meedoen; goudklompjes gra-
ven, grabbelen bij de grab-
belfee, popcorn maken, een 
eigen broodje bakken, blik-
gooien en meer. Poppenthea-
ter Belletje Sterk speelt twee 
keer haar voorstelling ‘Ca-
deautjesalarm’ en Fiora Beu-
ger komt de dag muzikaal 

omlijsten met een accordeon. 
Ook zijn er een aantal stand-
houders aanwezig met mooie, 
veelal zelfgemaakte produc-
ten, verantwoorde kinderkle-
ding en biologisch lekkers. 
Toegang is gratis. 
Kinderen kunnen deelnemen 
aan de activiteiten met een 
strippenkaart. De opbrengst 
gaat naar de vergroening 
van het schoolplein van Vrije-
school Castricum die aanko-
mende september van start 
gaat. Locatie: De Springplank, 
Dorpsstraat 109, Castricum.

Kennemer Wonen hanteert 
gematigde huurverhoging
Regio - Gemiddeld worden de 
huren per 1 juli verhoogd met 
0,6%. De huren van ruim 2.300 
huishoudens worden zelfs he-
lemaal niet verhoogd. De hu-
ren van ruim 6.800 woningen 
worden verhoogd met 1%. Met 
deze huurverhoging geeft Ken-
nemer Wonen verder invulling 
aan haar streven om de huren 
betaalbaar te houden. Het ge-
middelde percentage van 0,6% 
valt ruimschoots onder het 
wettelijke maximum van 1,3%.
Een uitzondering wordt ge-
maakt voor huishoudens die 
een gezamenlijk huishoudin-
komen hebben van meer dan 
40.349 euro. De huren van de-
ze huishoudens worden met 
2,9% verhoogd. Daarmee blijft 
de huurverhoging ook voor de-
ze groep huishoudens ruim 
onder het maximaal wettelijk 
toegestane percentage van 
4,3% wat voor deze huishou-
dens van toepassing is.  
Dick Tromp, directeur-bestuur-

der van Kennemer Wonen: ,,De 
gemiddelde stijging van de 
huren zal per 1 juli ongeveer 
0,6% zijn en daarmee blijven 
we binnen het wettelijk gestel-
de maximum. Op het vermin-
deren van de woonlasten zet-
ten wij nadrukkelijk in. Dit zit 
niet alleen in een gematigde 
huurverhoging. Betaalbaarheid 
zit vooral ook in de verduurza-
ming van de woningen. Dit jaar 
plaatsen wij op ruim 1.000 wo-
ningen zonnepanelen wat jaar-
lijks een geschatte netto be-
sparing op de energiekosten 
oplevert van 360 euro per wo-
ning. Deze besparing komt ge-
heel ten goede aan de huur-
ders omdat zij geen huurver-
hoging betalen voor deze zon-
nepanelen. Ook kunnen huur-
ders op verzoek hun woning 
laten isoleren. Ook voor deze 
ingreep vragen wij geen huur-
verhoging zodat de energie-
besparing volledig ten goede 
komt aan de huurders.”

Celeste spreekt met nieuwe 
Kamerleden over armoede

Castricum - Celeste Ver-
voort uit Castricum heeft vo-
rige week actief in de Twee-
de Kamer gesproken met de 
recent verkozen Kamerle-
den. Als Jeugdambassadeur 
voor de campagneorganisa-
tie ONE, die zich inzet voor 
het beëindigen van extre-
me armoede en voorkombare 
ziekten, heeft zij gesproken 
met de SP, GroenLinks en de 
VVD. Celeste: ,,Samen be-
spraken wij hoe extreme ar-
moede wereldwijd het best 
kan worden aangepakt. Het 
waren heel inspirerende ge-
sprekken. Er is nu een nieu-
we Tweede Kamer, dus nu is 
het moment om een definitief 
einde te maken aan extreme 
armoede.”
De Tweede Kamer heeft on-
langs vijftien miljoen euro ex-

tra vrij gemaakt voor nood-
hulp. In totaal zijn veertig jon-
geren vanuit heel Nederland 
geselecteerd die mee doen 
met het Jeugdambassadeur-
sprogramma dat loopt tot het 
einde van het jaar. Zij gaan 
als vrijwilliger publieke eve-
nementen organiseren, lob-
byen bij politici en hun suc-
cessen delen via social me-
dia. Samen met driehonderd
andere Europese ONE 
jeugdambassadeurs, waar-
onder uit België, Frankrijk en 
Ierland, zetten zij zich in voor 
het beëindigen van extreme 
armoede. Vanaf januari zijn 
de Jeugdambassadeurs al 
druk in de weer met de ver-
kiezingen. 
Lees meer over hun activitei-
ten tot nu toe op one.org/on-
evotenl.

Celeste (links) met enkele andere jeugdambassadeurs.
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Kranslegging bij spoorlijn
De Dodenherdenking in Uitgeest begint donderdag 4 
mei 2017 om 16.00 uur met een kranslegging door 
burgemeester Wendy Verkleij en leden van het colle-
ge. Dat gebeurt bij het monument aan de spoorlijn, ge-
legen achter het Kooghuis aan de provinciale weg. 
Het monument met de namen van drie gefusilleerde gevan-
genen is onlangs gerestaureerd. Bij gelegenheid van de her-
denking is de plek (particulier bezit van de familie Terra) 
openbaar toegankelijk.

Ophaaldata gft-afval
In week 19 wordt het gft-afval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 8 mei; wijk 2, dinsdag 9 mei; wijk 3, woensdag 10 mei; 
wijk 4, donderdag 11 mei; wijk 5, vrijdag 12 mei.

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
M. Frieser, 70 jaar

GEBOREN 
Ivanchello de Graaff, zoon van 
P.R. de Graaff

Het gedenkteken bij de spoorlijn is door de gemeente onlangs opge-
knapt. De letters zijn beter leesbaar gemaakt en het is op een sokkel 
geplaatst (foto: gemeente Uitgeest).

Dodenherdenking Uitgeest 2017: 
toespraken, muziek en poëzie
Het avondprogramma van de Dodenherdenking op donderdag 4 
mei begint om 19.00 uur  met een plechtige herdenking in de 
Dorpskerk aan de Castricummerweg. Aansluitend vertrekt van-
af de kerk om 19.40 uur onder begeleiding met omfloerste trom 
een stille tocht naar het monument voor de gevallenen op het 
plein voor het gemeentehuis. Daar voltrekt zich het tweede deel 
van de herdenking.

Tijdens de plechtigheid in de kerk dragen leerlingen van de groepen acht van 
de Uitgeester basisscholen teksten voor. Burgemeester Verkleij en gastspreek-
ster Jeannette Tuininga-Bottema houden een toespraak. De muzikale omlijs-
ting van de voordrachten is evenals vorig jaar in handen van het dameskoor 
Femmes Vocales uit Heemskerk, onder leiding van dirigent Piet Hulsbos. 

Gastspreekster
Mevrouw Tuininga-Bottema werd geboren kort na het uitbreken van de Twee-
de Wereldoorlog. Haar vader wordt al spoedig actief in het militaire verzet. Hij 
wordt krijgsgevangen gemaakt, ontsnapt en wijdt zich vervolgens als com-
mandant van een knokploeg geheel aan het verzet. In vermomming bezoekt 
hij soms zijn gezin, zonder zijn kinderen te laten merken wie hij is.
Ook zijn vrouw is actief in het verzet en neemt bovendien een joodse onder-
duikster in huis. In september 1944 gaat het mis. De vader van de gastspreek-
ster wordt opgepakt door de nazi’s. Zij ondervragen hem, maar hij laat niets 
los. Op 17 december wordt hij gefusilleerd. Mevrouw Tuininga-Bottema wil 
haar verhaal vertellen omdat ze trots is op de moedige keuzes die haar vader 
en moeder hebben gemaakt, maar ook omdat ze wil waarschuwen tegen de 
gevaren van discriminatie.   

Expositie basisscholen
De leerlingen van de Uitgeester basisscholen (groepen 8) dragen in de kerk 
een eigen gedicht voor, geselecteerd als beste van hun school. Na afloop van 
de herdenking bij het gemeentehuis is binnen in de hal een expositie te be-
zichtigen. Daarin staan de gedichten, teksten en tekeningen centraal van de 
groepen acht van de Uitgeester basisscholen over het thema Tweede Wereld-
oorlog. De expositie in het gemeentehuis is te zien van maandag 1 mei tot en 
met woensdag 10 mei.

Stille tocht
Vanaf 19.40 uur vertrekt op 4 mei de stille tocht vanaf de Dorpskerk aan de 
Castricummerweg naar het oorlogsmonument op het plein voor het gemeen-
tehuis. Inwoners in heel Uitgeest – en in het bijzonder langs de route van kerk 
naar plein – wordt verzocht vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Tijdens de plechtigheid vanaf 19.45 uur bij het oorlogsmonument speelt de 
Uitgeester Harmonie stemmige muziek. Na het blazen van de Taptoe door 
trompettist Cor Duinmaijer en de twee minuten stilte laat de Uitgeester Harmo-
nie het Wilhelmus klinken. Peter Dicker leest een gedicht voor ter nagedachte-
nis van de drie mannen die in 1944 werden gefusilleerd bij de spoorlijn, ach-
ter het Kooghuis. Daarna volgt het defilé langs het oorlogsmonument. Kran-
sen en bloemen worden gelegd door burgemeester Wendy Verkleij, vertegen-
woordigers van politieke partijen, maatschappelijke organisaties en inwoners. 

Vlaggen met Dodenherdenking
Vanaf 19.40 uur vertrekt donderdagavond 4 mei de stille tocht vanaf de Dorps-
kerk aan de Castricummerweg naar het oorlogsmonument op het plein voor 
het gemeentehuis. Inwoners in heel Uitgeest – en in het bijzonder langs de 
route van kerk naar plein – wordt verzocht vanaf 18.00 uur de vlag halfstok 
te hangen.

Controle op Noord-Hollands 
zwemwater
Het officiële zwemseizoen is op 1 mei van start gegaan. In Noord-
Holland zijn 151 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 
oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden 
gecontroleerd. Actuele informatie over de waterkwaliteit en vei-
ligheid staat ook dit zwemseizoen weer op www.zwemwater.nl.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord houdt in opdracht 
van de provincie toezicht op de waterkwaliteit en de veiligheid. Tussen 1 mei 
en 1 oktober 2017 wordt minimaal een keer per maand de waterkwaliteit van 
officiële zwemplekken gecontroleerd. Bij incidenten wordt dit nog vaker ge-
daan. Er komt een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod als 
de waterkwaliteitsmetingen daar aanleiding toe geven. Tijdens de waterkwa-
liteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwal-
gen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden 
voorkomen in het  oppervlaktewater. 
Bij alle officiële zwemplekken staan publieksinformatieborden met daarop on-
der meer een plattegrond, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de 
waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden.
 
Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat tijdens het zwem-
seizoen op www.zwemwater.nl. Ook de zwemwatertelefoon (088-10 21 300) 
biedt gratis actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater. Nieuwe 
zwemverboden en negatieve zwemadviezen worden ook gemeld via twitter 
(@ZwemwaterRUDNHN). 

Gemeentehuis en 
gemeentewerf gesloten
Op vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)  zijn het gemeentehuis van Uitgeest en de 
gemeentewerf (afvalbrengstation aan de Molenwerf 27) gesloten.

De gemeentewerf is anders dan gebruikelijk ook gesloten op zaterdag 6 mei.
Op donderdag 4 mei is de openingstijd van het gemeentehuis doorlopend van 
09.00 tot 18.30 uur. De avondopenstelling vervalt in verband met Dodenher-
denking.
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