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Nieuwe plannen voor 
De Hoop gepresenteerd
Uitgeest - De gemeenteraad 
van Uitgeest heeft donder-
dag 30 april tijdens een opi-
niërende raadsbijeenkomst 
kennisgenomen van de plan-
nen voor de doorontwikke-
ling van voormalig Erfgoed-
park De Hoop. Met als werk-
titel Park Oudgeest - made in 
Uitgeest - wordt in fasen toe-
gewerkt naar een combina-
tie van verblijfsrecreatie, cul-
tuurhistorie, horeca en ruim-
te voor lokaal ondernemer-
schap. Ook maatschappelij-
ke initiatieven krijgen de mo-
gelijkheid zich op het park te 
ontplooien.

Het Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer heeft 
in 2014 een uitgebreide markt-
verkenning uitgevoerd waarbij 
met verschillende ondernemers 
is gesproken. Vervolgens is een 

openbare uitvraag uitgeschre-
ven waarin ondernemers wer-
den gevraagd een passende in-
vulling te bedenken. Hierop re-
ageerden zeven ondernemers, 
waarvan er uiteindelijk drie een 
ondernemingsplan mochten in-
dienen. Het ontwikkelplan ‘Park 
Oudgeest’ bleek de meest ge-
schikte invulling voor duurzame 
instandhouding van het voorma-
lige Erfgoedpark De Hoop.

Dorpse opzet
Park Oudgeest kent een klein-
schalige dorpse opzet waarbij 
gebruik wordt gemaakt van het 
lokale sociaal-culturele DNA van 
Uitgeest. Het terrein wordt open-
baar toegankelijk zodat omwo-
nenden en overige bezoekers 
een rondwandeling kunnen ma-
ken wanneer ze dat wensen. Het 
streven is om het terrein en het 
ontwikkelplan onder de aan-

dacht te brengen met een pop-
up restaurant in het najaar/win-
ter 2015, mits de procedures dat 
toelaten. Afhankelijk van draag-
vlak en draagkracht vindt in de 
fasen daarna uitbreiding plaats. 
Via pop-up overnachtingsmoge-
lijkheden groeit deze plek uitein-
delijk uit tot een klein gehucht 
aan de zuidelijke oever van het 
Uitgeestermeer in traditione-
le sfeer. Er wordt onder ande-
re samenwerking gezocht met 
lokale ondernemers en maat-
schappelijke initiatieven als die 
van de Stichting Cornelis Cor-
neliszoon, die het gedachtegoed 
van de gelijknamige innovatieve 
zaagmolenbouwer, aan een zo 
breed mogelijk publiek kenbaar 
wil maken. 

Draagvlak en draagkracht
Het plan focust op draagvlak en 
draagkracht onder de lokale be-

volking en lokale ondernemers, 
in samenhang met externe fi-
nanciering en particuliere ont-
wikkeling. In samenwerking met 
het recreatieschap, de gemeen-
te en inwoners van Uitgeest, on-
dernemers en natuur- en overige 
belangenorganisaties gaan de 
initiatiefnemers het definitieve 
ontwikkelplan de komende peri-
ode vorm geven. Naar verwach-
ting vinden de eerste consulta-
tiegesprekken met (maatschap-
pelijke) initiatiefnemers en de 
omgeving vanaf de tweede week 
mei plaats. Bij voldoende initia-
tief en draagvlak starten de eer-
ste publieksactiviteiten nog de-
ze zomer.

Initiatiefnemers
Oudgeest is een initiatiefplan 
van landschapsarchitect Aart 
Bergsma van Bureau de Klare 
Lijn en ontwikkelaar Bob Nik-
kessen van Nikkessen Projecten 
met medewerking van historicus 
Hans van den Brink en horeca-
ontwikkelaar Igor Sancisi. De to-
tale planontwikkeling vindt gefa-
seerd plaats en neemt meerde-
re jaren in beslag. Het Recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgees-
termeer sluit met de initiatiefne-
mers een langdurige erfpacht-
overeenkomst af. De opbrengs-
ten hiervan komen ten goede 
aan het onderhoud en beheer 
van het recreatiegebied.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Castricum - Huis van Hilde is 
de gehele meivakantie geopend. 
Vanaf woensdag 6 mei kunnen 
kinderen knutselen, een speur-
route door de tentoonstelling 
volgen of als archeoloog aan de 
slag in het ArcheoLab. Moeders 
zijn extra welkom op 10 mei tij-
dens de moederdagbrunch. 
Voor een compleet vakantiedag-
je uit is er het cultuur-natuur-ar-
rangement met entree tot Huis 
van Hilde, een wandeling door 
bos en duin en een bezoek aan  
De Hoep. 
De knutselactiviteiten vinden 
plaats tussen 13.00 en 15.30 uur.

Huis van Hilde 
in de vakantie 

Clinic waterpolo in 
jubilerende Witte Brug

Castricum - Op vrijdag 8 mei 
van 13.00 tot 15.00 uur is er in 
zwembad De Witte Brug een wa-
terpoloclinic in het kader van het 
25-jarig bestaan van het zwem-
bad. De leiding is in handen van 
Remco Pielstroom die 25 jaar ge-
leden in het Nederlands water-
poloteam speelde. 
Pielstroom nam tweemaal deel 
aan de Olympische Spelen, in 

1984 en 1992. Hij eindigde met 
het Nederlands team op een 
zesde (1984) en negende (1992) 
plaats. Hij kwam eerst uit voor 
het Amsterdamse DJK en later 
voor het Alphense AZC waar hij 
meerdere lands- en bekerkam-
pioenschappen behaalde. Aan-
melden voor de clinic kan via 
0251-653144 of info@dewitte-
brug.com.

Aanleg Westerplein gestart
Castricum - De aanleg van het 
Westerplein is begonnen. Wet-
houder Van Schoonhoven gaf 
woensdag 29 april de officië-
le aftrap door met een shovel 
de eerste stenen los te graven. 
Het Westerplein, aan de west-
zijde van het NS-station, geeft 
toegang tot het station, de P&R, 
het Huis van Hilde, begraafplaats 
Onderlangs en plan Duynkant.
 
De toegang naar het Huis van 
Hilde is er al, evenals vier gro-
te eiken die eerder zijn geplant, 
zodat het plein als het eenmaal 
gereed is, al van een stuk groen 
is voorzien. Als eerste wordt er 

een nieuwe toegangsweg naar 
het P&R-terrein aan de kant 
van de Kramers weg gemaakt. 
Langs deze weg komen uitein-
delijk tachtig nieuwe parkeer-
plaatsen, maar vooralsnog komt 
er een tijdelijke fietsenstalling. 
De huidige fietsenstalling wordt 
verplaatst naar het nieuwe plein. 
Langs de weg tussen de tun-
neluitgang en het Huis van Hil-
de komen tegels met archeolo-
gische afbeeldingen en jaartal-
len die tezamen een tijdlijn vor-
men. Het Westerplein krijgt ook 
een watertappunt van PWN. In 
juli zijn alle werkzaamheden af-
gerond.

SP steunt volkspetitie

Castricum - Zaterdag 1 mei 
werd door de FNV en CNV de 
aftrap gegeven voor de handte-
keningenactie ‘Red de Zorg’. Met 
een volkspetitie wordt de rege-
ring opgeroepen de bezuinigin-
gen op de zorg een halt toe te 
roepen.
Petra Gazendam van SP-Cas-
tricum: ,,De SP is vóór het be-
houd van banen in de zorg. Nut-
tig werk wat niet hoort te wor-
den afgeschoven op onbetaal-
de vrijwilligers. De SP heeft de 
politiek al eerder opgeroepen 
om het geld voor de zorg te oor-
merken, maar dit kreeg onvol-

doende steun van andere partij-
en. We geloven dat de gemeen-
te Castricum haar uiterste best 
doet om de zorg zo goed mo-
gelijk overeind te houden, maar 
ook in Castricum zal men de be-
zuinigingen gaan voelen. In de 
loop van 2015 en 2016 wordt pas 
goed zichtbaar hoe de bezuini-
gingen in de praktijk uitpakken. 
We kunnen dit voor zijn door nu 
in actie te komen en mee te wer-
ken aan de volkspetitie.” 

Wie ook actie wil voeren kan kij-
ken op de websites van SP, FNV 
en CNV voor meer informatie. 

V.l.n.r.: Petra Gazendam, Linda Louwe, Cees Mooij, Sadet Karabulut 
(Tweede Kamerlid SP) en Cor Rosier van SP-Castricum.

Castricum - Voor echte vroege 
vogels houdt IVN Midden Ken-
nemerland op donderdag 14 

Dauwtrappen

mei in samenwerking met Cam-
ping Geversduin een traditione-
le dauwtrapochtend. Edwin Ka-
pitein neemt de wandelaars mee 
rondom Camping Geversduin. 

Als tussenstop doen ze ‘het 
boetje van Kees’ aan. De excur-
sie is ook geschikt voor kinderen 
en hun ouders, maar de kinde-
ren moeten wel gewend zijn om 
een stuk  in stilte mee te lopen. 
Stille en onopvallende kleding is 
gewenst. Verwacht wordt dat de 
wandeling rond 10.00 is afgelo-
pen. 
Aanmelden bij  de receptie van 
Duincamping Geversduin. of via 
info@campinggeversduin.nl on-
der vermelding van de excursie. 
Het vertrek is om 5.30 uur vanaf 
de receptie. 
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Landelijk Hypotheek 
Inloopspreekuur
Loop op zaterdag 30 mei  vrijblijvend binnen bij het Landelijk Hypotheek Inloop-
spreekuur in een van onze bankwinkels  in Heemskerk, IJmuiden of  Santpoort-
Noord. 
Tijdens het Inloopspreekuur krijgt u:
•  een kort oriëntatiegesprek met onze fi nancieel adviseur
•  antwoord op hypotheekvragen
•  berekening van uw maandlasten
•  uitleg over online oriënteren met het Rabobank Hypotheekdossier
•  een oriëntatierapport mee naar huis

U krijgt geheel vrijblijvend antwoord 
op al uw hypotheekvragen.
De bankwinkels zijn op zaterdag 30 
mei geopend van 10.00 uur tot 14.00 
uur. 
Denkt u eraan om een recente loon-
strook mee te nemen?

Bent u niet in de gelegenheid om op 
deze dag ons te bezoeken? We hebben 
elke donderdagavond van 18.00 uur 
tot 19.00 uur een Inloopavond Wonen 
in onze bankwinkel aan het  Burge-
meester Nielenplein 6 in Heemskerk en 
op ons advieskantoor aan de Zadelma-
kerstraat 150 in Velserbroek.

Activiteiten en evenementen
11 mei 2015 Workshop Rabo Internetbankieren -  Bibliotheek Velsen, IJmuiden
18 mei 2015 Workshop Rabo Internetbankieren – Buurthuis Het Spectrum, Heemskerk
30 mei 2015 Landelijk Hypotheek Inloopspreekuur – Bankwinkels Heemskerk, IJmuiden en                                                                          
 Santpoort-Noord
13 september 2015 Rabo Fietsdag
14 september 2015 Workshop Rabo Internetbankieren – Buurthuis Het Spectrum, Heemskerk
28 september 2015 Workshop Rabo Internetbankieren -  Bibliotheek Velsen, IJmuiden

Fietsen met hart voor uw club
Rabobank IJmond organiseert de Rabo-
bank Fietsdag op zondag 13 september. 
Verenigingen en stichtingen die klant zijn 
van Rabobank IJmond, kunnen tijdens 
deze dag geld bij elkaar fi etsen voor de 
club. De fi etstocht is ongeveer dertig ki-
lometer lang en voert langs allerlei mooie 
plekken in de regio IJmond. Verenigingen 
en stichtingen kunnen zich vanaf half mei 
inschrijven via onze website, waar ook 
meer informatie en de voorwaarden te 
vinden zijn.  www.rabobank.nl/ijmond

Geen inzicht in wat er op hypotheekgebied allemaal mogelijk is? Of zenuwachtig 
voor een moeilijk gesprek met een deskundige die u laat duizelen met cijfertjes? 
Daaraan is een einde gekomen met het Rabobank Hypotheekdossier. Dit dossier 
geeft u een nauwkeurig en realistisch beeld van uw mogelijkheden in de zoek-
tocht naar een (andere) woning. Met deze unieke, online tool kunt u uzelf  in alle 
rust voorbereiden en u vooraf oriënteren op een hypotheek. Thuis op uw eigen 
bank kunt u via persoonlijke gegevens als inkomen, een bestaande hypotheek, ei-
gen geld, overwaarde en (rest)schulden diverse hypotheekscenario’s doorrekenen. 
Een gedegen voorbereiding op uw afspraak met de fi nancieel adviseur kost u met 
dit systeem ongeveer een half uur; en als u uw Hypotheekdossier deelt met uw 
adviseur, kan hij verder gaan waar u gebleven bent. Eenmaal bij de bank nemen 
jullie samen de uitkomsten door. U hebt het gevoel dat u echt samen met de Ra-
bobank aan belangrijke beslissingen werkt. Bovendien levert het Hypotheekdos-
sier ook nog eens fi nancieel voordeel op. U bespaart immers op uw advieskosten.

Stap voor stap oriënteren met 
het Rabobank Hypotheekdossier

Andere tijden, andere dienstverlening
De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online
Steeds meer zaken koopt of regelt u online. Ook uw bankzaken. Dat vraagt om 
een andere dienstverlening dan voorheen. Onderstaand  leest u hoe wij onze 
dienstverlening hierop aanpassen.

Direct zelf regelen via rabobank.nl
U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas kunnen aanvragen of uw 
paslimiet verhogen. Of kort voor vertrek een reisverzekering afsluiten. Deze, en 
nog veel meer dagelijkse bankzaken, regelt u online op het moment dat het u 
uitkomt. Er komen steeds meer services bij. Ga naar rabobank.nl/zelfregelen.

Mobiel uw bankzaken regelen
Direct geld overmaken, uw saldo checken en bij- en afschrijvingen bekijken?
U heeft uw bank op zak als u beschikt over de Rabo Bankieren App en een 
smartphone of tablet. Maar kent u ook de Rabo Beleggen App, de Rabo Kennis 
App, MyOrder of de Kids Geldwijs App? Sms MOBIEL naar 7226 en u ontvangt een 
handig overzicht op uw telefoon. U kunt direct de apps gratis downloaden.

Contact via telefoon, chat of e-mail
Bent u minder bekend met onze online dienstverlening? Onze adviseurs helpen 
u graag verder met uw dagelijkse bankzaken en assisteren u graag online. De 
contactgegevens vindt u op www.rabobank.nl/ijmond.

Veiligheid
De Rabobank doet er alles aan om een veilig gebruik van internetbankieren en 
onze apps te borgen. Op rabobank.nl/veiligbankieren vindt u meer informatie.
Tip: geef nooit uw persoonlijke toegangscode of signeercode aan anderen.
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Cobain: Montage of Heck
Cobain: Montage of Heck is 
een van de meest innovatieve 
en veelgeprezen muziekdocu-
mentaires ooit. Filmmaker Brett 
Morgen schetst een persoonlijk 
en bijzonder beeld van muziek-
icoon Kurt Cobain. 
De documentaire bevat frag-
menten van Cobain’s persoon-
lijke archief met muziek en nog 

nooit eerder vertoonde beelden 
van hem, zijn interviews en zijn 
leven. Cobain’s familie en vrien-
den vertellen over Kurt in zijn 
jonge jaren en hoe hij zich ont-
wikkelde tot icoon van de popu-
laire band Nirvana. Een must see 
voor de fans van Nirvana - de 
film wordt maar twee keer ver-
toond in Corso Bioscoop.

Boychoir
Boychoir vertelt het verhaal van 
de 11-jarige Stett, die zijn alleen-
staande moeder verliest na een 
fataal auto-ongeluk. 
Wanneer zijn vader, die totaal 
van hem vervreemd is, genoeg 
blijkt te hebben aan zijn ‘eigen’ 
gezin, besluit de directrice Stett 
naar een muzikaal jongensin-
ternaat in New Jersey te sturen. 

De gedreven koormeester Car-
velle, een man van weinig, maar 
scherpe woorden, ontdekt een 
uniek talent in Stett en besluit 
hem onder zijn hoede te nemen. 
Hij helpt Stett bij het ontdekken 
en ontwikkelen van zijn liefde en 
aanleg voor muziek, waardoor hij 
uitgroeit tot een talent als nooit 
tevoren.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur 
Cobain: Montage of Heck

donderdag, vrijdag & zaterdag  18.45 uur
zondag 16.00 uur  woensdag 18.45 uur

Boychoir
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 16.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur 

woensdag 21.15 uur 
De Ontsnapping

vrijdag 18.45 uur  woensdag 21.15 uur 
Im Labirinth des Schweigens

donderdag 18.45 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur zondag 19.30 uur 

maandag 16.00 uur  woensdag 18.45 uur
La Famille Bélier

donderdag 21.15 uur  vrijdag 16.00 uur 
Bloed Zweet & Tranen

donderdag 16.00 uur  
zaterdag 18.45 uur  maandag 20.00 uur 

Still Alice
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag

 & maandag 13.30 uur   
dinsdag 13.30 & 16.00 uur  woensdag 13.30 uur   

De Boskampi’s
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
Bears (NL)

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 11.00 uur 

De Notenkraak (NL) 2D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 13.30 uur
Home (NL) 2D

donderdag & vrijdag 11.00 uur   
zaterdag 11.00 & 16.00 uur   

zondag, maandag &  dinsdag 11.00 uur   
woensdag 11.00  & 16.00 uur   

Shaun het Schaap

Programma 07 mei t/m 13 mei 2015

Opnames tv Jos van Beest 
Trio en Marielle Koeman

Castricum - In De Drommedaris 
in Enkhuizen zijn zondag tv-op-
names gemaakt van een optre-
den van zangeres Marielle Koe-

man en het Jos van Beest Trio. 
Djazz-TV registreerde dit concert 
en de uitzending is medio au-
gustus.

Stem allemaal op het 
biertje ‘Zware Hufter’

Limmen - De Zware Hufter, 
een kruidig zwaar bier van 
Brouwerij Dampegheest, doet 
mee aan de verkiezing ‘Beste 
en lekkerste bier van Noord-
Holland’ van RTV-NH.

Brouwerij Dampegheest heeft 
de ‘Zware Hufter’ ingezet, om-
dat bierliefhebbers zeggen lang 
na te genieten van de volle aro-
matische smaak. De brouwers 
roepen alle inwoners van de ge-

meente op te stemmen via www.
dampegheest.nl. De uitslag 
wordt tijdens het Noord-Holland 
Bierfestival op 7 juni in de Gro-
te Kerk in Alkmaar bekendge-
maakt. 
In het kader van ‘Week van ’t 
Bier’ is er op 6 juni een open dag 
in de brouwerij op de Achterweg 
22 in Limmen van 11.00 tot 17.00 
uur. Iedereen is welkom voor een 
rondleiding en om een biertje te 
proeven. 

Dikste boek van het land?
Castricum - Volgens Hans 
Laan van de boekhandel in 
de Burgemeester Mooijstraat 
heeft Ruben Steeman het dik-
ste boek van Nederland ge-
maakt. Zondag 10 mei vanaf 
14.00 uur vertelt Ruben over 
zijn boek ‘2500 dagen Rust’.

Wie iets wil bereiken heeft ge-
luk, talent en inspiratie nodig. 
En discipline. De in Castricum 
geboren Ruben Steeman begon 
in 2002 aan een project dat mis-
schien wel het dikste boek van 
deze eeuw heeft opgeleverd. 
2500 tekeningen staan er in, al-
lemaal geïnspireerd op het leven 
van alledag. Ruben: ,,Het boek zit 
vol met gebeurtenissen: van de 
allereerste ontmoeting met de 
vrouw waarmee ik twee kinderen 
heb die ook vanaf hun geboor-

te in de tekeningen figureren, tot 
een overstroming, het nachtelijk 
vangen van muggen en ijskou-
de schaatstochten. Maar ik pro-
beer ook iets universelers te te-
kenen. M’n dagtekeningen wor-
den nu al overal gevraagd en on-
gevraagd gebruikt om ideeën en 
gebeurtenissen te illustreren die 
ik er totaal niet bij bedacht had.”
Het boek is een object waar nie-
mand omheen kan. Gedrukt op 
mooi, dun, ondoorschijnend pa-
pier, gebonden door de enige 
binder die het aandurfde, ge-
drukt door een drukker die weet 
dat zwart niet zomaar zwart is. 
Het omslag, in groen- blauwig 
linnen met daarin uitgesneden 
letters zoals Ruben dat ook in 
zijn tekenboekjes doet. Ook dat 
maakt het boek tot een uniek 
object. 

Nieuw jaarboek Oud-Akersloot
Akersloot - Het zit boordevol 
mooie verhalen en vele foto¹s. 
Het eerste verhaal gaat over de 
speeltuin van Akersloot. Niet al-
leen over de speeltuin maar ook 
over de vele activiteiten die de 
vereniging heeft georganiseerd, 
zoals avondvierdaagse, dagjes 
uit, filmmiddagen of knobbel-
rit. Helaas stopt dat allemaal in 
1970. 
Vaste rubriek is het levensver-
haal, dit jaar is de hoofdpersoon 
Jan Krom. Jan komt uit een groot 
gezin van bouwers en muzikan-
ten. Een verhaal vol herinnerin-
gen uit zijn jeugd en werkzame 
leven. Pastoor Van der Berg heeft 
in de twintigste eeuw een be-
langrijke rol gehad in het kerke-
lijk leven in Akersloot. Een pas-
toor met vele talenten en inte-
resses. Van geschiedschrijven 

tot schilderen. Een verhaal dat 
begint in zijn geboortedorp Zoe-
termeer en eindigt in Akersloot. 
In deel twee van de familie ver-
telt Sierk Hennes vooral over hun 
‘nieuwe’ huis en omgeving waar 
ze ruim 100 jaar geleden kwa-
men wonen. Het was het huis 
waar vroeger de schout had ge-
woond. Het verhaal is voorzien 
van unieke foto’s. Het Katholiek 
Vrouwen Gilde is zeventig jaar 
geleden opgericht. Het verhaal 
geeft een mooi tijdsbeeld in een 
constant veranderende samen-
leving, zie het volgende citaat: 
Haar stoepje veegt ze niet meer 
zo vaak, maar nog steeds hecht 
ze aan orde en regelmaat, ze laat 
zich niet bevelen en ze vindt haar 
gezin minstens zo belangrijk als 
haar loopbaan. Mannen hoeven 
de deur niet voor haar open te 

houden, in het café bestelt ze 
haar eigen drankje.
In deel twee over de gemeen-
telijke jachthaven wordt de uit-
breiding en vestiging marine-
basis met verkenningsvliegtui-
gen behandeld. Het wel en wee 
van de jachthaven tot en met de 
verkoop in 1951. Herinneringen 
aan de basisscholen: De Jaco-
bus- en Johannesschool die zijn 
gefuseerd tot ‘De Brug’. Maar de 
herinneringen aan beide scholen 
van leraren en leerlingen staan 
op papier. Een mooi sfeerbeeld 
uit de historie van het katho-
liek onderwijs in Akersloot. Het 
jaarboek eindigt met de kroniek 
2014. Het jaarboek is los ver-
krijgbaar bij Veldt’s Toko of op 
woensdagochtend in het vereni-
gingsgebouw De Groene Valck, 
Rembrandtsingel 1a, Akersloot.

Wandeling, ontbijt en 
dienst op Hemelvaart

Castricum - De protestantse 
kerk houdt een meditatieve wan-
deling voor vroege vogels op He-
melvaart. Na de wandeling is er 
een ontbijt in de Dorpskerk en is 

er gelegenheid om met elkaar na 
te praten. Daarna is er een ere-
dienst. Iedereen is welkom, lid 
van een kerk of niet. De start is 
om 6.45 uur bij de parkeerplaats 

aan de Zanderij. De wandeling is 
circa vier kilometer. Om 8.15 uur 
staat het ontbijt klaar en om 9.00 
uur begint de viering. Het geheel 
staat onder leiding van gastpre-
dikant, ds. Tytsje Hibma. Opgave 
voor het gratis ontbijt wordt op 
prijs gesteld. Dat kan bij Ange-
lie Graumans, tel 826466, amg.
graumans@ziggo.nl.
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Uitgeest -Een sheddak, zaagdak of zaagtand dak is een dakvorm die vooral bij uitgestrekte fabrieks-
hallen werd toegepast. Bouwkundig gezien betreft het een reeks evenwijdige zadeldaken met ongelij-
ke schilden. Het op het noorden gerichte schild is veel steiler dan het op het zuiden gerichte schild. Het 
gevolg van dit alles is dat de gehele hal gelijkmatig verlicht wordt. Tegenwoordig worden fabriekshal-
len ook overdag met tl-buizen verlicht. Dit heeft het gebruik van sheddaken sterk doen afnemen. Niet-
temin is het sheddak, samen met de schoorsteen, emblematisch geworden voor fabrieken en industrie.
Geschiedenis
De sheddaken werden voor het eerst toegepast bij mechanische weverijen in Engeland. De mechanisch 
weefgetouwen werden daar in evenwijdige hallen van één bouwlaag opgesteld. Een dergelijk fabrieks-
type noemde men een shed (letterlijk: schuur of loods). Dankzij de sheddaken konden deze uitgestrek-
te complexen worden verlicht. In Twente werd de eerste shed in 1859 gebouwd. Voordien bestonden fa-
brieken vooral uit massieve blokvormige gebouwen met meerdere bouwlagen. Hierin waren vooral spin-
nerijen gevestigd. Later werden er ook rijtjes woningen gemaakt met een zaagtand dak zoals ook te zien 
is in Uitgeest, de woningen in de Benesserlaan dateren van ongeveer 1974. Foto en tekst: Ger Bus

Alzheimer Café
Uitgeest - Op donderdag 7 mei is er 
een Alzheimer Café in Dorpshuis De 
Zwaan in Uitgeest 
en het onderwerp is: “Dementie, het 
regelen van belangen”.
Het regelen en vastleggen van be-
langen zijn vaak niet één van de eer-
ste dingen waaraan gedacht wordt 
nadat er dementie is geconstateerd. 
Toch is het belangrijk dit zo snel mo-
gelijk na de diagnose te doen. Zo 
lang de persoon met dementie wils-
bekwaam is, kunnen bankzaken en 
andere wensen worden vastgelegd. 
Dit kan misverstanden in de toe-
komst voorkomen. Gespreksleider 
Patrick Bellaart, Mantelzorg Consu-
lent bij MaatjeZ, zal hierover in ge-
sprek gaan met de heer Mr. V.J.M. 
Bos van Notariskantoor Edezes & 
Bos Uitgeest / Krommenie.
Wilt u meer weten over dit onder-
werp? Kom eens naar het Alzhei-

mer Café in Dorpshuis De Zwaan. 
Adres: Middelweg 5, 1911 AE Uit-
geest. Ontvangst vanaf 10:00 uur 
en aanvang om 10:15 uur tot ui-
terlijk 12:00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie er 
nog nooit eerder is geweest, moet 
beslist komen kennismaken. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van mensen 
die uit eigen ervaring spreken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door onze vaste gespreks-
leider. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. Er 
is een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis eens rus-
tig na te lezen. 

Buitendeurcollecte 
voor Nepal

Uitgeest - De verwoestende 
aardbeving die Nepal op 25 april 
getroffen heeft en die inmiddels 
al aan meer dan 6000 mensen 
het leven heeft gekost, zal nie-
mand ontgaan zijn. Meer dan 8 
miljoen mensen zijn getroffen 
door deze verschrikkelijke ramp! 
De Nederlandse bisschoppen 
hebben de parochies gevraagd 
voor de getroffen Nepalezen te 
bidden en het weekend van 9/10 
mei voor hen te collecteren. Ook 
de AMO houdt daarom dit week-
end een buitendeurcollecte na 
afloop van de H.Mis in de R.K-
kerk aan de Langebuurt. De op-
brengst zal via Vastenaktie naar 
Caritas Nepal gaan. Vastenaktie 
heeft een directe lijn met Caritas 
Nepal, waardoor de hulp van de 

Nederlandse kerkgemeenschap 
via de lokale katholieke kerk di-
rect ter plaatse komt. Zij weten 
wat nodig is. In eerste instan-
tie is dat vooral voedsel, onder-
dak, schoon water en – om het 
uitbreken van ziektes te voor-
komen – sanitaire voorzienin-
gen. En essentiële goederen als 
dekens, kleding, potten en pan-
nen en voorzieningen om te kun-
nen koken. Daarom is uw steun 
noodzakelijk! 

Het is ook mogelijk om een bij-
drage over te maken op het 
AMO-rekeningnummer: IBAN 
NL12RABO 0152101950 o.v.v ‘ 
Nepal’.  Uiteraard is een bijdrage 
op giro 555 ook een goede mo-
gelijkheid.

Lezing over de voedsel-
droppings in mei 1945

Regio - Op zondag 10 mei is er 
om 14.00 uur in Luchtoorlogmu-
seum Fort Veldhuis in Heems-
kerk een lezing over de voedsel-
droppings die in mei 1945 boven 
West-Nederland hebben plaats-
gevonden. In 8 dagen tijd drop-
ten de Geallieerden zo’n 11.000 
ton voedsel voor de hongeren-
de bevolking. Hans Nauta vertelt 
de toehoorders alles over deze 
droppings en toont daarbij origi-
nele filmbeelden en foto’s uit die 
tijd. Hans Nauta is in het dage-
lijks leven historisch onderzoe-
ker. Als hobby heeft hij de lucht-
oorlog boven Noord-Holland. Hij 
is zeer deskundig op dit gebied 
en heeft in de loop der jaren dui-
zenden documenten uit de oor-
log verzameld.
Het Fort bij Veldhuis is onder-
deel van de Stelling van Amster-
dam en ligt aan de Genieweg 1 

in Heemskerk. Toegang: volwas-
senen 3,50, kinderen van 8 tot 12 
jaar 2,50, kinderen jonger dan 8 
jaar gratis en houders van een 
veteranenpas gratis. Openings-
tijden: 10.00 – 17.00 uur. Zie ook: 
www.arg1940-1945.nl.

Molen & Merentocht
Regio - Voor de 33ste keer gaat 
in het weekeinde van 9 en 10 
mei de Molen en Merenwan-
deltocht van start. Deze wandel-
tocht is één van de hoogtepun-
ten die Wandelvereniging “De 

Laatste Loodjes” elk jaar orga-
niseert, waardoor deze wandel-
tocht een landelijke bekendheid 
heeft verworven. Uit vele delen 
van Nederland komen wande-
laars speciaal aan deze  wandel-

dagen meedoen om te genieten 
van de uitgezette mooie wandel-
routes in en rond de Zaanstreek. 
Ook dit jaar weer staat onze bui-
tengewoon actieve wandelsport-
vereniging garant voor mooie en 
afwisselende parkoersen. 
Zoals gebruikelijk de laatste 9 
jaar is de start vanuit de Trias 
Vmbo school aan de Saendel-
verlaan, tegenover het NS stati-
on Kormmenie-Assendelft. Er is 
voor elk wat wils want er kan een 
keuze gemaakt worden uit de af-
standen  5, 10, 15, 20, 25, 30 en 
40 kilometer. 
Deelname: De parkoersen zijn 
voor iedereen geschikt, zowel in-
dividueel als in groepsverband. 
Het parkoers is echter niet ge-
schikt voor rolstoelgebruikers.
Met uitzondering van de 5 km, 
zijn verder op alle afstanden vol-
doende 
rustgelegenheden tegen vergoe-
ding aanwezig
Kosten: bondsleden betalen 2 
euro en niet leden betalen 3 eu-
ro. Toeslag voor een mooie me-
daille 1,50. Starttijden: 40/30 km 
van 8.00 tot 9.00 uur; 25/20 km 
van 08.00 tot 10.30 uur;
overige afstanden van 09.00 tot 
13.00 uur. 

Alle informatie is te vinden op 
www.wsvdelaatsteloodjes.nl.



Wilt u de visie van OERsterk ervaren?  
Kom naar Richard op 18 september in  
Hotel van der Valk Akersloot.  

Inschrijven en meer informatie:  
www.oersterk.nu/lezingen 

Hoe wordt u gelukkig en gezond oud?
Alle antwoorden leest u in de bestsellers 
‘OERsterk’ en ‘OERsterk Leven’.

NIEUW KOOKBOEK! 

Gezond eten was nog nooit zo lekker!  

Met het favoriete recept van o.a. Vivian Reijs,  

Ellemieke Vermolen en Wilfred & Lili Genee. 

www.oersterk.nu

Gezondheidsrevolutie in de IJmond! 

Hoe wordt u gelukkig en gezond oud?
Alle antwoorden leest u in de bestsellers 

. Vivian Reijs, 

 Wilfred & Lili Genee. 

Gezondheidsrevolutie in de IJmond! 
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Chiel van den Bogaard 
verrassend kampioen
Uitgeest - Voorzitter Jan Putter 
van onze plaatselijke biljartver-
eniging Excelsior glunderde van 
trots, bij het uitreiken van de prij-
zen na afloop van een zeer span-
nend verlopen kampioenschap, 
aan het eind van het seizoen 
2014 /2015. Daar had hij diverse 
redenen voor.  Op 21 en 28 april 
moesten acht finalisten uitma-
ken, wie er een jaar lang de wis-
selbeker in huis mocht hebben. 
Het hele jaar werd er gespeeld in 
de drie spelsoorten libre, band-
stoten en driebanden. De acht 
finalisten  kwamen ook uit de-
ze drie disciplines, de mees-
te uit het libre.  Om de avon-
den niet te lang te laten uitlopen, 
werden de moyennes terugge-
rekend naar 25 speelbeurten, 

normaal 30. Aan het eind van 
de eerste speelavond leek het 
aantal kanshebbers op de titel 
nog maar heel klein. De kampi-
oen van het vorige seizoen , Pe-
ter van der Eng was de enige, die 
zijn vier partijen in winst wist om 
te zetten. Chiel van den Bogaard 
volgde hem met zes matchpun-
ten en drie spelers wisten maar 
twee maal te winnen. Uiteraard 
kon er op de tweede avond, met 
nog drie rondes,  een en ander 
veranderen. In ronde vijf won 
Peter van der Eng van Chiel: dus 
had nu  ineens 10 matchpun-
ten. Was de strijd beslist? Ron-
de zes maakt de strijd span-
nender, want Peter verloor, ter-
wijl Chiel en Piet Willemse won-
nen en daardoor op acht punten 

kwamen. Het bleef tot de laat-
ste beurten ongelooflijk span-
nend. Chiel en Piet wonnen bei-
den hun zevende partij en waren 
nu afhankelijk van het resultaat 
van Peter’s laatste match.  Hij 
kon het echter niet bol werken 
tegen Frans Zwanikken, die ein-
delijk een behoorlijke wedstrijd 
speelde. Drie spelers eindigden 
zo met 10 matchpunten. Het was 
voor wedstrijdleider Arie Berk-
hout nog een klus, uit te rekenen 
wie de echte winnaar was: Chiel 
van de Bogaard !  De voorzitter 
had meer redenen voor zijn trots. 
Er was voor een prachtige prij-
zentafel gezorgd en de niet-fina-
listen lieten zich van hun beste 
kant zien, door te komen tellen 
en schrijven. Kees Krom, het hele 
jaar wedstrijdleider, werd in het 
zonnetje gezet, want als je moet 
spelen en ook nog alle wedstrij-
den in de gaten dient te houden, 
dan gaat dat natuurlijk  ten koste 
van je concentratie. Annie Mo-
lenaar, die het hele jaar vrijwil-
lig de catering verzorgde, kreeg 
een  speciaal woord van dank. 
Het was prettig te zien, dat enke-
le oud-leden kwamen kijken. Die 
constateerden een goed sfeer. 
De competitie is voorbij, maar op 
de dinsdagavond blijven veel le-
den hun partijtje spelen in een 
“zomeravondcompetitie”. Er is 
ruimte voor enkele nieuwe le-
den. Tel. 06-49792849. 

Eindstand: 1. Chiel van den Bo-
gaard ( 10p). 2. Piet Willemse 
(10p)  3. Peter van der Eng (10p). 
4. Frans Zwanikken ( 8p). 5. Jan 
Heddes (8p). 6. Kees Krom(6p). 
7. Kees Blank (4p) . 8. Theo Kuijt 
( 2p).
Hoogste moyenne: Kees Krom 
(4.11).  Kortste partij: Piet Wil-
lemse ( 16 beurten).

Uitgeest - Vorige week zon-
dag stond voor Stormvogels de 
kraker tegen HBC op het pro-
gramma. Deze altijd zeer bela-
den streekderby had het afge-
lopen seizoen steeds een duide-
lijke winnaar. Twee keer eerder 
trok Stormvogels aan het lang-
ste eind.

De Heemskerk/Beverwijk com-
binatie kwam fel uit de startblok-
ken en binnen 5 minuten keek 
Stormvogels tegen een 2-0 ach-
terstand aan, alvorens Demi Er-
kelens haar ploeg voor het eerst 
op het scoreboard bracht door 
een treffer uit een  doorloopbal. 
Gerard Valkering bracht aan-
sluitend de stand weer op gelij-
ke hoogte. Wat volgde was een 
boeiende eerste helft waarin bei-
de ploegen bijzonder aan elkaar 
gewaagd waren. HBC bleef ech-
ter wel steeds aan de goede kant 
van de score op de momenten 
waar Stormvogels aansloot. De 
opponent, die tegen de Uitgees-
ters over het algemeen fysiek 
hard speelt, leek zich wat milder 
op te stellen waardoor de wed-
strijd een wedstrijd kon worden. 
Technisch was het spel aan bei-
de kanten goed verzorgd, waar-

door de partij voor de neutrale 
toeschouwer ook boeiend bleef.  
In de slotminuut van de eerste 
helft wist HBC nog tot scoren te 
komen waardoor zij met een mi-
nimale voorsprong van 1 punt 
de rust in gingen. (8-7) Voor de 
Uitgeesters waren Danny Haije, 
Eveline Nootebos en Gerard Val-
kering nog trefzeker
Er leek geen vuiltje aan de lucht 
te zijn, de partij kon nog al-
le kanten op in de tweede helft 
maar Stormvogels had het vizier 
niet op scherp staan. HBC wist 
hierdoorbinnen 5 minuten uit te 
lopen naar een 11-7 voorsprong. 
Erkelens bracht haar ploeg nog 
terug in de race door haar twee-
de treffer van de dag maar de 
tegenstander liet zich het ini-
atief niet meer ontnemen. Bij 
een stand van 13-10 leken on-
ze dorpsgenoten er nog even in 
te geloven, maar HBC wreef op 
dat moment nog even wat zout 
in de wonden door 2 gelukkige 
treffers te kunnen noteren. Met 
een marge van 5 was de wed-
strijd gelopen. Haije en Jeroen 
Kuijck konden de schade nog 
enigszins beperken door 2 late 
treffers, maar de punten bleven 
in Beverwijk.

     Korfbalflits
       Stormvogels

Danny Haije in duel om de bal onder toeziend oog van Sebastiaan van 
den Bosch

Uitgeest - Vrijdag 8 mei vindt 
de laatste klaverjasdrive van 
dit seizoen plaats in de kantine 
van korfbalvereniging Stormvo-
gels aan de Niesvenstraat 14. De 
kaarten worden om acht uur ge-
schud. Er zijn weer leuke prijzen 
te winnen, ook met de loterij. Ie-
dereen is welkom.

Klaverjassen 
bij Stormvogels

Heemskerk - Vorige week dins-
dagnacht zijn diverse autospie-
gels vernield in de omgeving van 
de Laan van Assumburg, Gerrit 
van Assendelftstraat en Vrijburg-
laan in Heemskerk. Dit gebeur-
de rond 01.40 uur en de politie 
zoekt getuigen. Zij kunnen zich 
melden via 0900-8844, anoniem 
melden kan ook via 0800-7000. 
Aangiften van vernieling kunnen 
via www.politie.nl gedaan wor-
den, maar als u voorkeur heeft 
voor aangifte op een politie-
bureau kunt u hiervoor een af-
spraak maken via 0900-8844.

Autospiegels 
vernield

Uitgeest - Nog even een kort 
nagekomen berichtje van de 
Bridgeclub. Na de laatste wed-
strijdavond was de eindstand 
nog niet opgemaakt. En daar 
doen we het nou juist om! Die 
eindstand, dat is een hele reke-
narij. Zoals u weet, spelen wij in 
een seizoen 5 setjes van 6 wed-
strijdavonden. De stand na ieder 
setje levert per lijn zogenaam-
de plaatspunten op: de winnaar 
100, nr 2 krijgt er 90, etc. De op-
telsom van plaatspunten van 5 
setjes levert vervolgens de eind-
stand op. Afijn, men is er uitge-
komen. Hieronder ziet u de eer-
ste drie van iedere lijn plus het 
aantal behaalde plaatspunten. 
De nr. 1 van iedere lijn is de lijn-
kampioen. Deze gaat het vol-
gende seizoen in een hogere 
lijn ingedeeld worden. De nr.1 
van de A-lijn is de club-kampi-
oen. Dat is al een paar jaar het-
zelfde koppel: Klaas de Groot & 
Peter Kossen. Van harte profici-
at. En toch hoop ik dat er vol-
gend jaar wat serieuze tegen-
stand zal gaan opstaan. Zo, en 
nu kan dan iedereen écht met 
vakantie. Bridgesticker mee, die 

je op je caravan plakt, en voor je 
het weet zit je in Zuid Frankrijk 
met een stel Engelse kampeer-
ders te bridgen!

De eindstanden:
A-lijn: 1 Klaas de Groot & Pe-
ter Kossen 557, 2 Carien Willem-
se & Jaap Willemse 551, 3 Har-
ry Twaalfhoven & Eric Molenaar 
531

B-lijn: 1 Truus Jansen & Ed de 
Ruyter 425, 2 Henk Graafsma & 
Wim de Wildt 411, 3 Jan Sinemus 
& Wim Weber 387;

C-lijn: 1 Auke Hulshof & Gon-
ny Hulshof 328, 2 Ria Admiraal 
& Wout Admiraal 321, 3Henny 
Kaandorp & Ans Verheijde 213

D-lijn: 1 Joop de Beer & Fieneke 
de Beer 166, 2 Jaap Molenaar & 
Karin Tushuizen 158, 3 Marian-
ne de Groot & Hans Kollerie 125

E-lijn: 1 Cas van Andel & Tineke 
Ligthart 235, 2 Elly Stuijt & Aad 
Stuijt 121, 3 Wies de Wit & Annie 
Nijman 108.
Pauk Wijte

        Bridgenieuws



Uitgeest - In de thuiswedstrijd 
tegen Spirit’30 bewees FC Uit-
geest eens te meer dat het aan 
een wisselvallig seizoen bezig 
is. Na een puike prestatie te-
gen VSV volgde een hele matige 
vertoning tegen Velsen gevolgd 
door een prima optreden afge-
lopen zondag. Daarmee speel-
de de ploeg van Ron Bouman 
zich definitief veilig en kan het 
zich echt gaan opmaken voor de 
nacompetitie voor promotie. Al 
met al verdienen spelers en staf 
daarvoor een compliment.

Voor de zoveelste keer dit sei-
zoen moest trainer Ron Bou-
man puzzelen om de juiste sa-
menstelling van zijn elftal op 
het wedstrijdformulier te krij-
gen. Vooral de samenstelling van 
het centrum van de verdediging 
kostte dit seizoen al vele malen 
hoofdbrekens. Tegen de gas-
ten uit Hoogkarspel was er weer 
een nieuw duo uit de hoge hoed 
getoverd namelijk Bart Zonne-
veld en Stan Vrouwe. Een goede 
keuze want beiden speelden een 
prima wedstrijd.

FC Uitgeest begon fel aan de 
wedstrijd gedreven als ze wa-
ren om zich te revancheren voor 
de vervelende nederlaag van de 
week ervoor. Toch was het Spi-
rit’30 dat in de 9e minuut op 
voorsprong kwam. Een snelle 
uitbraak bracht de bal bij spits 
Oud die niet aarzelde en keurig 
raak schoot. 0-1

FCU herstelde zich en vooral 
spits Lester Half onderscheid-
de zich met een aantal prima ac-
ties. Tot twee keer aan toe ech-
ter wist keeper Koenis met fraaie 

FC Uitgeest verdient compliment
reddingen “Loerende Lester” van 
scoren af te houden. Tot de 25e 
minuut. Een fraaie steekbal en 
een al even briljante loopactie 
bracht de topscorer van FC Uit-
geest alleen voor keeper Koe-
nis die nu wel moest capitule-
ren op de snoeiharde uithaal van 
Lester Half. Vlak voor rust dacht 
FCU al op voorsprong te komen 
maar een fraai ingekopte bal 
van de vandaag prima spelen-
de Stan Vrouwe werd om enigs-
zins onduidelijke redenen afge-
keurd door scheidsrechter van 
Paassen.

Vlak na rust was het wel raak. 
Een fraaie voorzet van Lester 
Half werd keurig afgemaakt door 
Ruud Koedijk. 2-1. Vijf minu-
ten later was het wederom Les-
ter Half die scoorde na attent re-
ageren op een losgelaten bal van 
keeper Koenis die een schot van 
Ruud Koedijk niet goed onder 
controle kreeg. 3-1. In de fase 
daarna liet FC Uitgeest zich van 
zijn beste kant zien. Spirit’30 had 
niet veel meer in te brengen.

In de 85e minuut werd het zelfs 
4-1 door Mike Olgers die hard 
en laag inschoot. Bakker deed 
daarna nog wel iets terug door 
keeper Dave Davidson te veras-
sen in de korte hoek (4-2) maar 
het was uiteindelijk Ruud Koe-
dijk die met zijn tweede van de 
dag de eindstand bepaalde op 
5-2. Een mooie overwinning voor 
een team dat vandaag een com-
pliment verdiende voor plan, in-
zet en uitvoering. En ach als wis-
selvalligheid troef is dit seizoen 
dan weet je met FC Uitgeest 
maar nooit hoe het gaat lopen in 
de nacompetitie. “Je moet schie-

ten anders ken je niet scoren” 
zei een bekende voetballer ooit 
eens. Zullen we dat maar gaan 
doen?
De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Davidson, uit den 
Boogaard, Zonneveld, Vrou-
we, Haan, Sven de Wit, Brou-
wer, Olgers, den Nijs (76e 
Sjaak de Wit), Koedijk, Half.

Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd is Lester Half. Als 
er één speler is in de selectie 
van FC Uitgeest die op meer-
dere momenten bepalend is 
geweest dit seizoen dan is het 
Lester wel. Met zijn 18 goals 
is hij ondanks zijn jonge leef-
tijd (18 jaar) een steunpilaar 
geworden voor het team. Na 
een afwezigheid van enke-
le weken als gevolg van een 
blessure stond hij er weer te-
gen Spirit’30 en ging hij verder 
waar hij gebleven was name-
lijk, scoren. Daarom is hij deze 
week Bakkum en Krookspe-
ler van de week. Lester gefe-
liciteerd.

Bakkum en 
Krookspeler 
van het jaar

Tot Bakkum en Krookspeler 
van het jaar is gekozen: San-
der van den Helder. De afge-
lopen weken stond hij zich te 
verbijten langs de lijn en zag 
dat zijn team het soms moei-
lijk had. Een enkelblessure 
hield hem echter aan de kant 
en gevreesd moet worden dat 
hij dit seizoen niet meer in ac-
tie komt. Dat mag gerust een 
aderlating worden genoemd 
want Sander is achterin het 
perfecte slot op de deur. Met 
zijn grote lichaam, zijn func-
tionele techniek, wilskracht 
en mentaliteit is hij het he-
le seizoen al een voorbeeldi-
ge aanvoerder. Daarbij heeft 
hij de kwaliteit om anderen 
beter te laten voetballen. Dat 
alles bij elkaar opgeteld zorgt 
ervoor dat hij na afloop van 
de thuiswedstrijd tegen Spi-
rit’30 uit handen van Jan Bak-
kum zelf de Bakkum en Krook 
prijs voor de beste speler van 
het seizoen 14-15 in ontvangst 
mocht nemen. Een meer dan 
verdiende bekroning voor zijn 
spel dit voetbaljaar. Sander 
van harte gefeliciteerd.

Bakkum en 
Krookspeler 

van de wedstrijd

Kampioenen bij de 
vrouwen van FC Uitgeest
Uitgeest - Het weekeinde van 
25 en 26 april was zeer succes-
vol voor de dames-afdeling van 
FC Uitgeest. Zaterdag werd B1 
kampioen (foto boven) en zon-
dag konden ook voor A1 de vlag-
gen in top. 
Twee dagen eerder kon A1 al 
kampioen worden maar ze wa-
ren te zenuwachtig om de drie 
punten mee naar huis te ne-
men. Uiteindelijk bleef het ge-
lukkig 2-2. Maar zondag hebben 
ze het weer goed gemaakt met 
een fantastische wedstrijd en 
mooie doelpunten, 8-1 gewon-
nen.  In de 5de minuut maakte 
Anouk Vrouwe de 1-0, het mooi-
ste doelpunt van de wedstrijd. 
Voor rust vonden ook Lotte Smit, 
Eva Schavemaker en Bo Smit het 
doel, 4-0 was dan ook de rust-
stand. 
Van verslapping was in de twee-
de helft geen sprake. Sanne 
Kaandorp trof maarliefst drie 
keer doel, Roxanne Kortekaas 
maakte er in de 88ste minuut 
7-1 van en in de laatste paar mi-
nuten mochten Ivana, Laura en 
Sophie ook nog even mee doen 
bij de meiden MA1. In de laatste 
minuut maakte Sophie het feest-
je compleet door 8-1 op het sco-
rebord te zetten. 

Na de wedstrijd zijn de mei-
den lekker wezen feesten en ze 
maakten nog even een kampi-
oensrondje door het dorp met 
een platte kar. Kampioen 1e 
klasse 2! Van harte!

Het meidenvoetbal is populair 
en de verschillende Meiden-
teams bij FC Uitgeest doen het 
geweldig. Het afgelopen week-
end werd MA1 en MB2 kampi-
oen. Ook voor het volgende sei-
zoen verwacht FC Uitgeest een 
verdere toename van het aantal 
voetballende meisjes en vrou-
wen, waardoor de club ook het 
volgende seizoen met meer 
meidenteams aan de competi-
tie gaan deelnemen. Ook zal er 
weer een Vrouwenteam aan de 
competitie gaan deelnemen.

Heb jij zin om het volgende sei-
zoen te gaan voetballen, meld je 
dan nu al aan, zodat er bij het 
maken van de indelingen van 
de teams rekening met jou kan 
worden gehouden. Mocht je nog 
vragen of opmerkingen heb-
ben, mail dan gerust naar Shari 
Breetveld, de coördinator van 
de meisjes afdeling. Haar email-
adres is: meiden-coordinator@
fcuitgeest.nl.

Vaartkant 24 te Limmen E375.000 k.k.

Open huis zaterdag 9 mei 2015
van 11.00 tot 15.00 uur

Prachtige gesitueerde royale vrijstaande woning met 
aangebouwde garage. Zowel op begane grond als 
1e verdieping bevinden zich slaap- en badkamers!

Complete info zie    Funda

072-5351000
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Uitgeest - Deze maand in de-
ze rubriek foto nummer 23521 uit 
de beeldbank van de Vereniging 
Oud Uitgeest. Een foto uit de fo-
tobeeldbank waarvan nog maar 
een aantal namen bekend zijn. 
Het is een foto die genomen is 
op 1 mei 1952 ter gelegenheid 
van het 1 meifeest. Niet duidelijk 
is waar deze foto genomen werd. 
Misschien op de Papenberg in 
Castricum of op een plek in de 
duinen van Castricum of Ber-
gen? Wie kan zich deze dag her-
inneren en weet waar het was? 

U ziet van links naar rechts op de 
voorste rij: 
1. Dea Kabel 2. Carla Hommes 
3. …?  4. …? 5. …? 6. … King-
ma? 7. …? 8. …? 9. Henk van den 
Kommer 10. …? 11. Willie de Wit 
12. …? en 13. …? 
Middelste rij: 14. ….? 15.Bertie 
van Tongeren? 16. …? 17. …? 18. 
…? 19. Wilma van Rijn 20. …?  
21. …? 22. …? 23. …? 24. Me-
vrouw Vollenga-Kabel en 25. …? 
Achterste rij: 26. …?  27. …? 
28. Tiny Starreveld 29. …? 30. 
Maartje van Tongeren-Smit 31. 

…? 32. …?  33. Co van Tongeren 
34. …?  35. …? 36. Mevrouw Ka-
bel 37. …? 38. Mevrouw van Rijn 
39. ….? 40. …? 41. …? 42. …? 
en 43. Schooljuffrouw Zijlstra.    

Uw reactie kunt u kwijt op on-
ze website: www.ouduitgeest.nl  
bij Wie is wie. Hier kunt u de fo-
to ook nog op uw scherm verder 
bekijken. Daar zijn al de perso-
nen ook nog eens genummerd 
zodat u makkelijker een persoon 
zult herkennen en de juiste naam 
kunt doorgeven. 

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank 

in deze rubriek

Lezing over de Stelling 
van Amsterdam

Uitgeest - De algemene leden-
vergadering van de Vereniging 
Oud Uitgeest zal plaatsvinden op 
dinsdag 12 mei om 19.30 uur in 
de Smelterij, het historische be-
drijfspand op het terrein van de 
Stokkenfabriek van Zonjee. De 
vergadering begint om 19.30 uur 
en zal hoogstens een half uur in 
beslag nemen. Daarna zal Kees 
de Wildt, secretaris en penning-
meester van de Stichting Mili-
tair Erfgoed Amsterdam, een le-
zing houden over de ‘Stelling van 
Amsterdam’. 

De Stelling is een voormalige 
verdedigingslinie rondom Am-
sterdam, die tussen 1880 en 
1914 is aangelegd. De linie be-
staat uit 46 forten, 4 batterijen 
en een grote hoeveelheid aan 
dijken en sluizen. De Stelling van 
Amsterdam is een historisch mo-
nument voor Nederland en staat 
sinds 1996 op de lijst van UNES-
CO Werelderfgoed. 
Belangstellenden die (nog) geen 
lid zijn van de Vereniging Oud 
Uitgeest, zijn ook van harte wel-
kom! 

Film in De Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 15 mei is de 
film ‘Gett - The Divorce Trial Of 
Viviane Amsalem’ te zien in het 
Filmhuis van De Zwaan Cultu-
reel.

In Israël bestaat geen wettig hu-
welijk, mensen trouwen alleen 
uit religie met elkaar. Het beëin-
digen van een huwelijk kan hier 
alleen worden gedaan door een 
rabbijn, met toestemming van de 
echtgenoot. Zelfs in een rechts-
zaal, kunnen de rechters weinig 
uitrichten. Zij volgen in dit ge-
val immers ook de Thora en niet 
het wetboek. De mening van de 
vrouw, Viviane Amsalem, doet er 
niet toe. 
In dit verhaal houdt de man ste-
vig vast aan zijn geloof en geeft 
hij niet zomaar toestemming om 
het huwelijk te laten ontbinden. 
Ook al woont het ‘stel’ al tijden 
apart van elkaar en lijkt de lief-
de al jaren vervlogen. Zo laat de 

film met een sterk pleidooi zien 
wat voor ‘straf’ het kan zijn om 
een vrouw te zijn in de Israëli-
sche gemeenschap waar reli-
gie belangrijker is dan persoon-
lijk geluk.
De film is geschreven en gere-
gisseerd door Ronit en Shlo-
mi Elkabetz waarbij Ronit, ook 
de hoofdrol speelt.  Het verhaal 
speelt zich volledig af in de klei-
ne rechtszaal en aanliggende 
wachtkamers. Net als voor Vivia-
ne bestaat er voor de kijker niets 
anders dan de alles bepalende 
rechtszaak waaraan maar geen 
eind lijkt te komen..
De zaal is open vanaf 19:45 en 
de film begint om 20:15. Toe-
gang 5 euro 4 euro voor vrien-
den van de Zwaan) inclusief een 
kopje thee of koffie voorafgaand 
aan de film. Kaarten zijn voor-
af in de verkoop verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt aan de Mid-
delweg 139 in Uitgeest. 

Rijbewijs of reisdocument 
tijdig afhalen
Uitgeest - Aanvragers van een 
rijbewijs of reisdocument kun-
nen hun document na één week 
afhalen op het gemeentehuis. 
De gemeente verzoekt de aan-
vragers om inderdaad niet veel 
langer dan een week te wach-
ten met afhalen. Zo wordt voor-
komen dat de gemeente aan-
vragers twee keer een herinne-

ringsbrief moet sturen. Na drie 
maanden wordt het rijbewijs, 
paspoort of id-kaart vernietigd 
en moet het document opnieuw 
worden aangevraagd. Hebt u 
een dringende reden waarom u 
uw document niet kunt komen 
halen? Neem dan even contact 
op met de afdeling Burgerzaken, 
tel. 14 0251.

De Dog 1 haakt weer aan
Uitgeest - Na een ongelukki-
ge nederlaag vorige week moest 
het eerste team van tennisver-
eniging De Dog tegen TV Oegst-
geest. Met de afwezigheid van 
Marco Zoeteman, Frank Klein en 
Mark Bonenkamp begon de Dog 
op papier met een iets uitgedun-
de ploeg. Reserve-aanvoerder 
Don van der Kleij had voor aan-
vang het team bij elkaar geroe-
pen en duidelijk aangegeven wat 
hij verwachtte. Met veel passie 
en strijd moest Oegstgeest be-
dwongen worden wilde de Dog 
nog een rol van betekenis spelen 
dit seizoen. 
Eerste man Jeroen Duinmaij-
er startte de dag met een gelijk 
opgaande partij tegen een taaie 
oud-tennisleraar. Het was een 
zeer matige partij, maar geluk-
kig kon Jeroen met 2 keer 6-4 de 
overwinning binnen halen.
Tweede man Don van der Kle-
ij startte zeer goed aan de partij 
tegen een geslepen vaste tegen-

stander. Don stond gewoon zeer 
goed te spelen en won uiteinde-
lijk in 3 sets, 6-4 4-6 6-4.
Derde man Menno Kuik had het 
daarentegen vanaf het begin een 
stuk lastiger en kon in de eerste 
set het spel van zijn tegenstan-
der niet onder controle krijgen. 
De tweede set ging het een stuk 
beter, maar hij heeft uiteindelijk 
verloren. Uitslag 2-6 5-7.
Tot slot kon Robin van Rijssel als 
vierde man zijn belangrijke en-
kel spelen, want bij winst zou de 
Dog wat beter de dubbel ingaan. 
Robin kon erg goed met die druk 
omgaan en speelde een prima 
partij door vooral rustig te blijven 
en won uiteindelijk makkelijk in 
2 setjes. 6-1 6-3
Hierna de dubbelspelen, Men-
no startte met Jeroen als eer-
ste koppel. Na een wat romme-
lig begin, waarin vooral de Dog 
veel te veel fouten maakte, haal-
den Menno en Jeroen via een 
tiebreak toch knap de eerste set 

binnen. De tweede set was ei-
genlijk precies een kopie van de 
eerste set. Deze partij werd dus, 
terecht, via twee tiebreaks ge-
wonnen.
De tweede dubbel werd ge-
speeld door Don en Robin. Zij 
stapten een stuk rustiger de 
baan op met de gedachte dat 
zij beide een goede enkel had-
den gespeeld. Hun goede spel 
konden ze een prima vervolg ge-
ven in de dubbel en lieten Oegst-
geest dan ook kansloos in 2 sets. 
Uitslag 6-3 6-3.

Al met al een dik verdiende 5-1 
overwinning en zeker met de 
steun van de vele trouwe fans 
werd het een prima dag waar-
in de aansluiting werd gevonden 
bij de top. Een tweede plaats is 
inmiddels bereikt en de koploper 
wordt nog thuis ontvangen. Zon-
dag 10 mei komt de volgende te-
genstander (Vogelenzang) op 
bezoek. Aanvang 11.00 uur 
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Verkeersstroom Heilooër 
wegen na aansluiting A9
Regio - Door de aansluiting A9 
gaat het verkeer in Heiloo op de 
bestaande wegen andere routes 
rijden. Dit blijkt uit het verkeers-
onderzoek dat de gemeente Hei-
loo heeft laten uitvoeren. In de 
meeste gevallen verspreidt het 
verkeer zich beter en neemt het 
aantal motorvoertuigen per et-
maal gemiddeld per weg af. 

Met name op de Kennemer-
straatweg tussen de Heiloo-
er tolweg (Randweg Alkmaar) 
en de Vennewatersweg aan de 
zuidkant is sprake van een sig-
nifi cante afname. Uit het onder-
zoek blijkt ook dat de invloed van 
de aansluiting A9 op het kustver-

keer richting de stranden Castri-
cum en Bergen aan Zee vrijwel 
nihil is. 

Op de Stationsweg, het oostelijk 
deel van de Zeeweg en de Ka-
naalweg komt er door de aan-
sluiting A9 wel meer verkeer. Dit 
is een aandachtspunt dat uit het 
onderzoeksrapport van Goudap-
pel Coffeng naar voren komt. Uit 
het onderzoek blijkt dat dit kan 
worden voorkomen door het ne-
men van maatregelen op de Ka-
naalweg, die de oost-west rou-
te naar de kern van Heiloo ont-
moedigen. Hoe die maatregelen 
er precies uit zien wordt nu ver-
der uitgewerkt. 

Sporen van eeuwenoude boerderij
Castricum - Aan de Laan van Al-
bert’s Hoeve zijn bewoningsporen 
aangetroffen uit de Middeleeu-
wen, onder meer  resten van een 
28 meter lange boerderij uit de 13e 
eeuw en een aantal waterputten. 
Verder zijn er overblijfselen gevon-
den van middeleeuwse verkave-
lingspatronen en een oude weg. 
Op de oude weg waren duidelijk 

zichtbare karrensporen aanwezig. 
Wethouder Ans Pelzer bezocht de 
opgraving om zich uitgebreid te la-
ten informeren over de resultaten 
van het onderzoek. Archeologen-
bureau Argo uit Zaandam deed de 
archeologische opgraving nadat 
een booronderzoek en een proef-
sleuvenonderzoek duidelijk maak-
ten dat het hier om een archeo-

logische vindplaats gaat. Het on-
derzoek is uitgevoerd, omdat er op 
de locatie nieuwe woningen wor-
den gebouwd. De archeologische 
vindplaats zou  hierdoor verstoord 
worden. Momenteel wordt het on-
derzoek verder uitgewerkt door de 
archeologen, waarna er een rap-
portage volgt. Het veldwerk is in-
middels afgerond.

Extra mogelijkheid voor 
het inleveren van plastic
Castricum - Wie niet wil wach-
ten tot de volgende inzamel-
ronde, kan in Akersloot en Lim-
men nu ook tussentijds het plas-
tic kwijt. Bij de wijkonderkomens 
staat elke vier weken, tussen de 
inzameling via de kroonringen, 
een dag lang een container waar 
inwoners hun plastic kwijtkun-
nen. 
De containers zijn te vinden bij 
het parkeerterrein bij de sporthal 
d’ Enterij te Limmen en bij het 
onderkomen van wijkbeheer/
brandweerkazerne in Akersloot. 
Normaal gesproken op maan-

dag in Limmen en vrijdag in 
Akersloot, telkens twee weken 
na de reguliere inzameling. De 
eerstvolgende keer is maandag 
11 mei in Limmen en woensdag 
13 mei (vanwege Hemelvaart) 
in Akersloot. Het gaat om een 
proef. De gemeente wil op ter-
mijn de inzamelmogelijjkheden 
verruimen. Tot die tijd zijn er de 
containers waar dus alléén plas-
tic afgegeven mag worden. Foto: 
Wethouder Leo van Schoonho-
ven en carrousellid Dorien Veldt 
deponeren plastic in de speciale 
containers.

Actie voor Nepal én 
blindengeleide honden
Castricum - De afgelopen we-
ken heeft basisschool Paulus 
gewerkt met het thema: Ik zorg 
voor… Allerlei onderwerpen 
kwamen voorbij in de verschil-
lende groepen. 
Dit schoolthema werd donder-
dag 30 april afgesloten met een 

fancy fair voor het goede doel: 
de blindengeleide honden. De-
ze organisatie heeft voordrach-
ten gehouden in de groepen. Op 
het laatste moment werd beslo-
ten om ook een deel van de op-
brengst te besteden aan de kin-
deren in Nepal.

Regio - Op 10 en 24 mei zijn 
er wandelexcursies van 10.00-
12.00 uur door de Hempolder. 
De Hempolder bij Akersloot is 
een geweldige plek om weide-
vogels te kunnen zien. Buitelen-
de kieviten, roepende grutto’s 
en zenuwachtige tureluurs. Ver-
trekpunt: Werkschuur de Dodde, 
Hemweg 1 in Akersloot. De bos-
wachter van Landschap Noord-
Holland verzorgt op zondag 24 
mei om 10.00 tot 12.00 uur een 
wandelexcursie door de Lim-
merdie. Er broeden veel weide-
vogels, maar voor de plantenlief-
hebber is hier ook veel te bele-
ven. Aanmelden is noodzakelijk. 
Dat kan via www.gaatumee.nl of 
bel 088-0064455. Foto: G. Tik. 

Twee wandel-
excursies

Castricum Wérkt; ,,Sámen 
is het sleutelwoord”

Castricum - De gemeente en 
Inzet Wérkt! hebben eind afge-
lopen jaar de handen ineen ge-
slagen. Mede-aanleiding hiertoe 
was de nieuwe wet- en regelge-
ving. Onder de noemer ‘Castri-
cum Wérkt!’ wordt een passend 
antwoord gegeven op de vraag-
stukken die voortkomen uit de 
invoering van de participatie-
wet. Na inmiddels een ervaring 
met elkaar van een half jaar kan 
Castricum Wérkt! bogen op aan-
sprekende successen. 
De doelstelling van Castricum 
Wérkt! is om kandidaten zo snel 
mogelijk uitkeringsonafhankelijk 
te maken door deze aan regulie-
re arbeid te helpen en daarmee 
een belangrijke rol te spelen in 
het bij elkaar brengen van vraag 
en aanbod binnen de regionale 
arbeidsmarkt. 
Ingrid van der Vaart (56) had 
ruim drie-en-een-half jaar niet 
gewerkt, maar is via Castricum 
Wérkt! onlangs weer terug ge-
keerd in het arbeidsproces. Zij 
werkt nu in een P&O-functie bij 
Van Tongeren Kennemer Group 
in Beverwijk. ,,Ik ben de koningin 
te rijk”, reageert Ingrid enthousi-
ast. ,,Van juni tot december vorig 

jaar kon ik vanwege privé-om-
standigheden niet werken en ik 
kon daarbij rekenen op alle be-
grip. Begin dit jaar hebben we 
de draad weer opgepakt en ben 
ik op 56-jarige leeftijd weer aan 
een baan gekomen. Waar hoor je 
dat nog?” 

Wethouder Hilbrand Klijnstra 
(foto) toont zich in een reactie 
ook enthousiast over de samen-
werking met Inzet Wérkt!; ,,De 
participatiewet dwingt ons sá-
men met lokale en regionale be-
drijven te zoeken naar kosten-
besparingen. We moeten crea-
tief zijn om de potentiële werk-
nemer aan passend werk te hel-
pen. Dat plan moeten we samen 
gestalte geven. We moeten zorg-
dragen voor meer uítstroom dan 
ínstroom, de poorten dicht hou-
den. Daar hebben we externe 
hulp bij nodig en ingeschakeld. 
Inzet Wérkt! heeft de ervaring en 
daadkracht inzake professione-
le arbeidsbemiddeling. Die er-
varing hebben wij zelf binnen de 
gemeente onvoldoende in huis. 
Ik had en heb veel vertrouwen in 
de samenwerking. ‘Sámen’ is so-
wieso het sleutelwoord.”  

Castricum - Het strand van Cas-
tricum aan Zee, de Alkmaarsche 
Roei- en Zeilvereeniging en ’t 
Hoorntje in Akersloot hebben op 
30 april in Vlissingen de Blauwe 
Vlag 2015 ontvangen. De Blauwe 
Vlag is een internationale onder-
scheiding die jaarlijks wordt toe-
gekend aan stranden en jachtha-
vens die veilig en schoon zijn. In 
de praktijk betekent dit dat ge-
nomineerden moeten voldoen 
aan een aantal belangrijke cri-
teria zoals schoon (zwem)water, 
goede sanitaire voorzieningen 
en een hoge mate van veiligheid. 
Zaadnoordijk Watersport in Uit-
geest ontving naast de Blauwe 
Vlag de Groene Wimpel een extra 
onderscheiding. De Blauwe Vlag 
is één jaar geldig. Met de Blau-
we Vlag-campagne in Neder-
land probeert de Stichting Keur-
merk Milieu, Veiligheid en Kwali-
teit overheden, ondernemers en 
recreanten te betrekken bij de 
zorg voor schoon en veilig wa-
ter, mooie natuur en een gezond 
milieu en duurzame jachthavens. 

Drie Blauwe 
Vlaggen

www. .nl

www. .nl
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Limmen Ludiek zoekt 
nog steeds vrijwilligers

Limmen - Limmen Ludiek be-
gint lekker op stoom te komen 
en met nog vier weken voor de 
boeg begint de gezonde span-
ning bij het bestuur ook lang-
zaam op te lopen. Er wordt ech-
ter nog steeds gezocht naar vrij-
willigers. 
Vooral aan terreinstewards, be-
veiligers en verkeersregelaars is 
op dit moment een gebrek. Maar 
ook in de bediening tijdens de 
culinaire avond en voor de di-

verse bardiensten op vrijdag, za-
terdag en zondag in de feest-
tent kunnen ze nog wel wat ex-
tra hulp gebruiken. Aanmelden 
kan via www.limmenludiek.nl, al 
is het maar voor een dag, een 
dagdeel of een paar uurtjes.

Stichting Limmen Ludiek pro-
beert tussen 2 en 7 juni een 
Guinness wereldrecord neer te 
zetten met het grootste kurken-
mozaiek van de wereld. 

Drie tuintoppers op rij

Limmen - De Hortus Bulbo-
rum heeft heel wat professione-
le bewonderaars, onder wie Sa-
rah Raven, Modeste Herwig en 
Carien van Boxtel. Eerstgenoem-
de is regelmatig gastpresentator 
in het BBC-programma Garde-
ners’ World en opende de Hortus 
in 2013. Modeste, een bekende 
schrijfster van tuinboeken, deed 
dat het jaar daarop, terwijl Ca-
rien, een bevlogen tuinarchitec-
te, dit jaar officieel een tulpen-
soort in de Hortus sponsorde. 
Tot die historische soorten be-
horen de Breeder tulpen. Het is 
een verzamelnaam voor allerlei 
eenkleurige cultivars, gekweek-

te planten, die door de Holland-
se kwekers in de 19e eeuw sterk 
zijn vermeerderd en verbeterd. 
Dat Carien van Boxtel juist uit 
die groep een tulp adopteerde, 
de James Wild van 1860, is geen 
toeval. Carien: ,,Ze bloeien later 
in het voorjaar, staan stevig op 
hun stengel en hebben warme, 
verzadigde kleuren alsof Rem-
brandt ze zelf heeft geschilderd. 
Het varieert van okergeel, tot het 
lichtbruin van kaneel en het don-
kerbruin van nootmuskaat.” Wie 
zelf wil zien hoe mooi de breeder 
tulpen zijn, kan nog tot en met 
16 mei in de Hortus terecht. Fo-
to: Peter van Reenen. 

Raad wil dat gebouw wordt gesloopt
Castricum – Een motie van De 
VrijeLijst en acties van een buurt-
comité waren niet voldoende om 
het gebouw, waar Toonbeeld nu 
nog is gevestigd aan de Julia-
na van Stolbergstraat, te behou-
den. Dat besliste de gemeente-
raad vorige week donderdag. 

Naast De VrijeLijst waren Groen-
Links en de SP bereid te zoeken 
naar een tussenoplossing. Bewo-
ners en historici noemen het ka-
rakteristiek en beeldbepalend, 
gemeente en eigenaar Stichting 
Toonbeeld achten het rijp voor 
de sloop. Toonbeeld verhuist 

naar Nieuw Geesterhage en op 
de vrijgekomen plek kunnen na 
de sloop zeventien nieuwe hui-
zen worden gebouwd. Bij het be-
houd van het gebouw zouden elf 
woningen kunnen worden gere-
aliseerd. Daardoor ontstaat een 
tekort van ruim 850.00 euro.

Replica van vliegende bom, de V1
Castricum - Tijdens een infor-
meel overleg met wethouder Leo 
van Schoonhoven rond de start 
van de realisering van Het Acht-
je van Castricum, is het Strand-
vondstenmuseum uitgedaagd 
om een replica van een V1 te 
maken. 

Menno Twisk van het muse-
um vertelt: ,,Na wat netwerken 

waren we blij met de kennis-
making met docent Gerard van 
Diepen van het Kennemercolle-
ge, die vorig jaar met leerlingen 
een stalen vlet als werkopdracht 
had vervaardigd. Van Diepen is 
zeer geïnteresseerd in de oor-
logsgeschiedenis en we vonden 
in hem een medestander om de 
uitdaging aan te gaan.” In Castri-
cum en Bakkum stonden tijdens 

WO II drie V1 lanceerinstallaties, 
waarbij de zogenaamde vliegen-
de bommen gericht stonden op 
Londen. Zover bekend is er niet 
een afgevuurd vanaf dit grond-
gebied. 
Het Strandvondstenmuseum 
houdt zich ook bezig met streek-
historische onderwerpen, waar-
onder de oorlog en de Zanderij 
als vesting.

Castricum - In zwembad De 
Witte Brug zijn afgelopen maand  
77 kandidaten geslaagd voor een 
diploma. Zwemvaardigheid 1 is 
behaald door Caroline Broekhui-
zen, Kareem Colleye, Tim van Eg-
mond en Isabel Hierck. 
Julie Amende, Steef de Groot en 
Adeline Hollmann Zwemvaardig-
heid 2 en Kim Elders heeft zelfs 
de vlinderslag gezwommen voor 
Zwemvaardigheid 3. 
Het A-diploma ging naar Zulay 
Abdigerber, Annika Bavius, Koen 
Beentjes, Julia van Borre, Sara 
van Borre, Julia van Dommelen, 
Steyn van Egmond, Bo Heijliger, 
Floor Kaandorp, Mandy Kijzers, 
Maaike Koppe, Storm Kops, Va-
lentijn La Croix, Mette Liefting, 
Jaïr Maas, Kevin Monteban, Im-
me de Reuver, Janneke Swanink, 
Lucas Vels, Mats Venselaar, Cis 
de Wildt, Noor ten Zeldam, Mi-
chalina Zelichowska en Douwe 
Zwikker. 
Het B-diploma is behaald door 
Maud Bakker, Sten Boenderma-
ker, Julian van den Booren, Se-
lena Fatels, Chiara Faure, Lieke 
Hardebol, Lars Hoogerwerf, Lo-
myrne Horn, Teun Jonker, Nien-
ke Kemperink, Jason Klene, Ja-
ri Koekkoek, Demy Kramer, Louie 
Lecaille, Noeth Liefting, Fenna 
van Lieshout, Meike van Mar-
le, Jade Scheerman, Manou Sie-
beling, Leana Simonian, Aagje 
Wijnholds en Yana Zijp. 
Shireen Baars, Geert Beukers, 
David van der Born, Luuk Bra-
kenhoff, Jasmijn Dekker, Os-
car van Eerden, Jim Glandorf, 
Luuk de Groot, Merel Heideman, 
Mike Huige, Nikki Kuijper, Lynn 
Lute, Sanne Meijne, Jennifer 
Paap, Meijs Pieters, Emma Schil-
peroord, Lotte Spil, Sanne Spil, 
Iris de Winter en Kai Wit hebben 
hun C-diploma behaald. 
Luca van Hoven, Emma van Oos-
terom en Xander de Vink gin-
gen met het diploma Snorkelen 
2 naar huis.

Afzwemmers

Punk, rock, blues en 
meer in De Bakkerij

Castricum - Vrijdag 8 mei punk, 
blues, rock, geluidskunst en lied-
jes; A Million Strong, Dial Prisko 
en Microwolf zijn te horen in De 
Bakkerij. 
Dial Prisko werkt momenteel in 
de studio aan de langverwachte 
opvolger van haar debuutalbum 
‘Convenience Stories’, een album 
dat de band lovende kritieken 
opleverde. Microwolf opereert in 
het grijze gebied tussen geluids-
kunst en liedjes. Zaal open 21.00 

uur, entree vijf euro. Zaterdag 9 
mei punkrock met drie bands.  
De Hoornse muzikanten van 
FilthyMcNasty spelen speed 
rock’n’roll, het Limburgse Land-
lines (foto) speelt melodieuze 
punkrock en het lokale Different 
Homes speelt 90’s skatepunk. 
Open: 21.00 uur, entree drie eu-
ro. Maandag 11 mei wordt Weer-
wolven van Wakkerdam ge-
speeld. Zaal open 20.00 uur, gra-
tis entree. 

Spanning aan de top
Limmen - Vrijdag speelden de 
schakers van Vredeburg ron-
de 25 van de interne competi-
tie. Met nog drie ronden te gaan 
neemt de spanning aan de top 
van de ranglijst toe na verlies van 

koploper Bert Hollander tegen 
Hidde Ebels. Achtervolgers Barry 
Blekemolen en Bob Stolp voch-
ten een lange partij uit, waarin 
Stolp zich technisch de meer be-
kwame speler toonde. 
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Wederom Blauwe Vlag mét Groene 
Wimpel voor Jachthaven Uitgeest

Uitgeest - Jachthaven Uitgeest 
(Zaadnoordijk Watersport) ont-
ving het internationaal erken-
de blauwe Vlag Certificaat mét 
Groene Wimpel in Vlissingen, 
waar de Blauwe Vlag uitreiking 
2015 plaats vond.

Met Vlag en Wimpel! Deze uit-
drukking wordt gebruikt voor 
iets totaals, feestelijk, glansrijk. 
Als je erg enthousiast bent over 
iemands prestatie, is die met 
“Vlag en Wimpel” geslaagd. Een 
begrip dat van toepassing is bij 
Jachthaven Uitgeest. Dat waren 
de woorden van juryvoorzitter 
Patrick Poelman, tijdens de uit-
reiking van dit certificaat.
Vorig jaar ontving de jachtha-
ven voor het eerst, met 7 andere 
jachthavens wereldwijd de Groe-
ne Wimpel. Door het scherp blij-
ven op de criteria voor de Groe-

ne Wimpel heeft de jachthaven 
ook dit jaar weer het certificaat 
behaald. 
Menno Klein van jachthaven Uit-
geest (Zaadnoordijk Watersport) 
is erg ingenomen met deze extra 
waardering. “Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen staat 
hoog in het vaandel van onze 
jachthaven. Wij besteden al veel 
aandacht aan het milieu. Maar 
met deze extra zware normen op 
gebied van bijvoorbeeld duurza-
me inkoop, waterbesparing, per-
soneelsmanagement en groen-
onderhoud zijn we onze jachtha-
ven nog meer aan het verduur-
zamen”.

Er is in korte tijd veel veran-
derd op het terrein van jachtha-
ven Uitgeest. Een nieuwe ber-
gingsloods en een winkelbou-
levard aan het water, heeft de 

jachthaven een geheel ander ui-
terlijk gegeven.
Met de terugkomst van Zeil-
school het Uitgeestermeer en 
de komst van een havenwinkel 
– kantine is er een totaal terrein 
ontstaan. Een botenhelling en 
een openbaar toiletgebouw ma-
ken het terrein compleet. Op de-
ze plek kan de jachthaven zijn 
klanten en passanten volledig 
bedienen. Tijdens de Open Wa-
tersportdag op 26 april gaf ook 
de burgemeester van Uitgeest, 
Wendy Verkleij, haar complimen-
ten voor dit prachtige recreatie-
terrein met al haar samenwer-
kende ondernemers.  Met de 
Blauwe Vlag alweer voor het ne-
gende jaar in de top van de mast 
zet jachthaven Uitgeest zichzelf 
en de gemeente Uitgeest na-
drukkelijk op de kaart van ons 
mooie waterrijke recreatieland.

Uniek kwartetten-
concert in PKN-kerk

Uitgeest - Vrijdagavond 22 mei 
vindt in de PKN kerk te Uitgeest, 
aanvang 20.00 uur een muzikaal 
zeer gevarieerd concert plaats. 
Het onlangs opgerichte Roman-
ze kwartet presenteert zich in de 
prachtige kerk van Uitgeest met 
onder andere muziek van Cacci-
ni, Mozart, Bach, Franck, Rhein-
berger, operette, populair.
De muzikale leider achter dit 
kwartet, de Zaanse organist 
Dub de Vries is geen onbeken-
de in deze streek. Regelmatig 
musiceert hij met verschillen-
de samenstellingen onder ande-
re in de Ter Coulsterkerk in Hei-
loo. Bekend zijn de Jaarmarkt-
concerten in Heiloo. Het kwar-
tet bestaat uit de sopraan Anni-
ka Glimmerveen  de bariton Ma-
rinus van Slooten (solist Urker-
Mans formation) de panfluitis-
te Thera de Zwart en orgel Dub 
de Vries.
Ook zal optreden het saxofoon 
kwartet ‘Blond’, een viertal da-
mes die hun instrument goed 
beheersen en reeds voor het Ko-

ningspaar hebben opgetreden.
Er is een zeer gevarieerd pro-
gramma samengesteld. De en-
tree bedraagt 10 euro. Kaartver-
koop voor aanvang concert. De 
kerk is gelegen aan de Castri-
cummerweg 2.

Disco voor jongeren 
met een beperking
Uitgeest - Vrijdag 8 mei zal er 
in het Jongerencentrum Zien-
house in Uitgeest, weer een dis-
co voor jongeren met een beper-
king plaatsvinden. Lekker swin-
gen op de dansvloer, op de mu-
ziek gedraaid door DJ Mytrem!
Vind je het fijn om te zingen? 
En wil je dat aan iedereen laten 
horen? Dat kan allemaal op de 
disco! Ben je hier nog nooit ge-
weest? Kom dan zeker even kij-
ken! Vrijdag 8 mei, van 20.00 tot 
22.00 uur. De entreekosten zijn 3 
euro  inclusiefd twee consump-
ties. Deze disco is voor jonge-
ren met een beperking, maar 
ook jongeren zonder beperking 
zijn van harte welkom. Het is de 
bedoeling dat de discoavond el-
ke tweede vrijdag van de maand 
gehouden wordt.
Het adres is: Jongerencentrum 
Zienhouse, Zienlaan 10 in Uit-

geest. Kijk voor meer informa-
tie op www.zienhouse.nl ,  Face-
book www.facebook.com/Zien-
house. Of op www.welzijncastri-
cum.nl.

Uitgeest - Voor tafeltennis-
vereniging Uitgeest zit het 
seizoen er weer op. Geen 
van de vier teams konden 
een kampioenschap vieren of 
moesten een degradatie on-
dergaan.Toch waren met na-
me het eerste en het twee-
de team verrassend succes-
vol met een tweede plek in de 
betreffende poules.

Van het eerste team viel vooral 
Henk Spoelstra op. Hij behaalde 
een all-time-high van 85% ! De 
laatste partij tegen Diemen slo-
ten de heren van het team in stijl 
af met een 7-3 overwinning. Vik-
tor Tchernov en Henk Spoelstra 
wonnen knap driemaal hun en-
kelspellen, maar Patrick Schud-
deboom kon alleen zijn eerste 
partij nog net winnend afsluiten. 
Het volgend seizoen stopt team-
genoot Jeri Fatels en wordt ver-
vangen door Martin van Veen.

Team 2 deed het boven verwach-
ting goed dit seizoen. Vooral Bil-
ly Fatels, debuterend in de vier-
de klas behaalde een prach-
tig resultaat van 74%. Alleen de 
kampioenen van Spaarne moest 
hij boven zich dulden. Hij en Re-
ne van Buren wonnen tijdens de 
laatste avond nog al hun partij-
en en omdat ook Patrick Rasch 
twee punten in de wacht sleep-
te gingen de heren met een 9-1 
overwinning naar huis.

Het derde team kwam minder 
goed voor de dag. Dit lag echter 
niet aan Ruud Pel, want met een 
percentage van ruim 80 liet hij 
menig tegenstander bakzeil ha-
len. Dennis Janssen en Nico Bal-
tus hadden te vaak moeite met 
de vierde klas tegenstanders, 
waardoor een op één na laatste 
plaats in de poule het maximaal 
haalbare was. Henk Pel speelde 
zijn laatste avond niet overtui-

     Tafeltennisnieuws
gend, waardoor hij de 60% net 
niet kon vasthouden.
Het laatste Uitgeestteam had de 
primeur van een 100% speler in 
de persoon van Jelle van Werk-
hoven. Deze speler is de zesde 
klasse nu echt ontstegen. Om-
dat het team de laaste compe-
titieavond met een 7-3 over-
winning afsloot, werd een vier-
de plaats in de poule veiligge-
steld. Huib van Leeuwen en Ro-
ger Schuddeboom wonnen bei-
den eenmaal. Maar omdat de te-
genstander maar met twee man 
opkwam, was dit genoeg voor de 
overwinning. Eugenie Rasch en 
Antoine van de Spek waren er 
deze avond niet bij, maar had-
den het in de gehele competitie 
erg moeilijk.

Na de zomervakantie is er goede 
hoop dat er een vijfde team kan 
worden gevormd. Vooral als er 
zich nieuwe leden melden kan, 
dit wel eens bewaarheid worden. 
Geinteresseerden worden uitge-
nodigd een keer de website te 
bezoeken van de club: www.tt-
vu.nl.

Menno en Caroline Klein ontvangen uit handen van Patrick Poelman, juryvoorzitter van de Blauwe Vlag het 
certificaat



Zevende van Nederland
Akersloot - Op zaterdag 25 april 
reden er twee bussen met speel-
sters en supporters, uitgedost in 
het geel-zwart, naar Amsterdam 
voor het Nederlands kampioen-
schap zaalhandbal voor B juni-
oren. 
Ondanks een goede start werd 
de wedstrijd met 14-13 verloren 
van Kwiek uit Raalte. De tweede 
wedstrijd moesten ze aantreden 
tegen de torenhoge favoriet VOC 
uit Amsterdam. Tot vier minuten 
voor tijd stond het nog 8-8, maar 

de Amsterdamse wonnen uitein-
delijk met 14-10. De laatste pou-
lewedstrijd moest gewonnen 
worden. Deze ging tegen Hand-
bal Venlo. De winnende goal viel 
24 seconden voor het einde. Het 
duel tegen JHC uit Julianadorp 
werd met 14-12 verloren, waar-
door ze veroordeeld werden tot 
het spelen om de zevende of 
achtste plaats. En er werd met 
12-8 gewonnen van Kwiek. Zo 
sloten ze de dag af met een ze-
vende plaats. 

Meelproducten proeven 
bij De Oude Knegt

Akersloot - Molen De Oude 
Knegt grijpt de Nationale Mo-
lendagen op  zaterdag 9 en zon-
dag 10 mei aan om bezoekers te 
trakteren op lekkernijen die vers 
worden bereid met meelproduc-
ten uit de molen. Er zijn spelt-
koeken, kruidkoeken en Bas-
bousa cake. Extra aandacht is er 
voor de kinderen. Ze mogen zelf 
graan malen op een handsteen 

en pannenkoekjes bakken. Dat 
kan met de attributen die anders 
worden gebruikt voor de verjaar-
dagsfeestjes, die op woensda-
gen voor de jeugd worden geor-
ganiseerd. De molenaars zijn het 
hele weekeinde aanwezig om 
vragen te beantwoorden. Op de 
foto molenaar Joop van Vliet die 
kinderen de werking van de mo-
len uitlegt.

Gemaal opent de deur 
Akersloot - Het weekend van 
zaterdag 9 en zondag 10 mei 
staat in het teken van de Mo-
lendagen, maar ook, wat velen 
niet weten, de Gemalendagen. 
Reden dat het Gemaal 1879 in 
Akersloot beide dagen geopend 
en af en toe in werking is. Het 
135 jaar oude monument is dan 
weer gratis opengesteld voor het 
publiek en het is voor de vrijwil-
ligers van het gemaal een uitda-
ging om het ook weer tot leven 
te wekken en water te gaan uit-
pompen. 
Dit wordt gedaan na een uit-
leg over het gemaal, hoe het is 
ontstaan en zich in de tijd heeft 
ontwikkeld. Voor geïnteresseer-
den is er in het gemaal ook nog 
een tentoonstelling getiteld ‘De 

Canon van de waterstaatsge-
schiedenis boven het Y vanaf 
700-2008’. Hier wordt een over-
zicht getoond hoe Noord-Hol-
land boven het Noordzeekanaal 
is ontstaan en wat er nodig is om 
dat in stand te houden. Voor de 
kunstkenners is er tevens een 
kunstexpositie van Els Minks 
met beeldende objecten. Aan de 
wanden van de expositieruimte 
worden foto’s getoond, getiteld 
Weerspiegelingen, van Elli Blok-
ker en Corrie Tromp.
Dit alles is te zien en te beleven 
op zaterdag 9 en zondag 10 mei 
van 13.30 uur tot 16.30 uur. El-
ke daarop volgende zondag is 
er een kans om een bezoek te 
brengen op het adres Fielkerweg 
4, Klein Dorregeest te Akersloot.

Limmen - Na 45 jaar houdt de 
Pax Christischool op te bestaan. 
Per 1 augustus fuseert de school 
met de Sint Maartenschool. 
Daarom is er op vrijdag 12 juni 
van 19.00 tot 21.30 uur een re-
unie voor oud-leerlingen, oud-
leerkrachten, ouders en andere 
betrokkenen. Opgeven kan via 
reuniepaxchristi@outlook.com 
tot 1 juni onder vermelding van 
naam en jaartal van het laatste 
schooljaar. Foto’s zijn ook wel-
kom op het mailadres.

Reünie Limmen

Regio - Op Hemelvaartsdag 
gaat club Stapmaatjes, voor ge-
zellige mensen tussen 30 en 55 
jaar, naar het Stedelijk museum 
in Alkmaar. Vooraf samen lun-
chen voor wie dat wil. 
Aanmelden via www.stap-
maatjes.nl.

Stapmaatjes

Limmen - Vanaf de start is ba-
sisschool Het Kleurenorkest ge-
huisvest in een van de bijgebou-
wen van GGZ De Oosthoek aan 
de Oosterzijweg. Het Kleuren-
orkest ziet haar leerlingenaan-
tal nog steeds groeien waardoor 
deze locatie voor de toekomst 
minder geschikt is. Door het sa-
mengaan van twee andere ba-
sisscholen in Limmen komt het 
schoolpand aan de Hogeweg 55 
vrij. Het Kleurenorkest verhuist 
in augustus.

Kleurenorkest 
gaat verhuizen

Afval kan meer opleveren
Castricum - ,,Er valt nog onge-
looflijk veel te winnen met afval.” 
Wethouder Leo van Schoonho-
ven schetst het scenario van de 
nabije toekomst. Het is niet meer 
de vuilniswagen die langskomt 
voor het restafval, maar de in-
zamelwagens voor waardevolle 
grondstoffen: alles wat niet meer 
nodig is maar wat wel waardevol 
is voor hergebruik. 

Er valt flink te verdienen aan 
plastic, glas, textiel of papier. 
Slim inzamelen scheelt op de 
afvalrekening voor Castricum-
se inwoners. Binnenkort starten 
proeven om meer plastic in te 
zamelen. En er komen apps die 
vertellen wat, waar en wanneer 
iemand is kwijt kan.
Landelijk is het doel: driekwart 
afvalscheiding in 2020 en niet 
meer dan 100 kilo restafval per 
persoon per jaar. Regering en 
gemeenten werken aan het pro-
gramma ‘Van afval naar grond-
stof’, met als inzet dat produc-
ten en grondstoffen niet ver-
loren gaan maar opnieuw ge-
bruikt. Van Schoonhoven: ,,Er 
zijn al gemeente die werken vol-
gens het principe van omge-
keerd inzamelen. Dat betekent 
dat zaken als gft, papier of plas-
tic aan huis worden opgehaald 
en dat bewoners hun restafval 
moeten wegbrengen naar on-
dergrondse containers. Zo be-
loon je het afval scheiden met 

een passende service. Wat wij 
nu nog zien als afval, gaat fei-
telijk over grondstoffen die geld 
waard zijn. Grondstoffen die we 
kunnen hergebruiken. Restafval 
wordt bijzaak. Zeker nu grond-
stoffen schaarser worden, is her-
gebruik steeds meer een must.”
Voor Castricummers komt er de-
ze zomer een app die voor elke 
straat kan aangeven of het de 
week is van de groene of de grij-
ze bak en hoe het zit met inza-
melen rond de feestdagen. ,,We 
hoeven niet meer te kijken naar 
wat de buren buiten zetten”, al-
dus de wethouder. ,,En er komt 
een eind aan de ergernis over 
verkeerd buitengezet afval dat 
niet wordt opgehaald.” 
Landelijk komt de Recyclema-
nager eraan: een app die ver-
telt in welke bak wel afval hoort, 
waar in de buurt de inleverpun-
ten zijn en wat het laatste nieuws 
is over inzameling en recycling 
in de buurt. ,,We gaan dus acties 
houden om mensen individueel 
te belonen voor hun inspannin-
gen. Zo merken we dat de in-
zameling van kleine huishou-
delijke apparaten in Limmen en 
Akersloot nog wel beter kan. De 
weg naar Schulpstet is hiervoor 
te lang. Dus moeten we andere 
manieren gaan bieden. We on-
derzoeken of we met inzamelaar 
GP Groot mee kunnen doen met 
ECO Supporter. Dat is een recy-
clingproject speciaal voor scho-

len en sportverenigingen. Ze zijn 
bekend met het inzamelen van 
oude kranten, met ECO Suppor-
ter kunnen ze ook met grond-
stoffen van textiel en apparaten 
wat extra’s verdienen.” 
De gemeente gaat ook door met 
de jaarlijkse actie waarbij ze gra-
tis compost uitdeelt, gemaakt 
van gft. Zo krijgen inwoners pro-
fijt van hun inspanningen. Ver-
der komen er extra inzamel-
voorzieningen voor plastic: al-
lereerst een ondergrondse con-
tainer bij winkelcentrum Gees-
terduin in Castricum. Inwoners 
van Limmen en Akersloot kun-
nen, tussen de ophaalrondes via 
de kroonringen, hun plastic één 
dag per maand kwijt in een bo-
vengrondse container bij de on-
derkomens van wijkbeheer. De 
ringen om de lantaarnpalen blij-
ven gewoon van kracht: elke vier 
weken kunnen inwoners hier 
hun plastic kwijt, de gemeente 
onderzoekt of dat elke twee we-
ken kan worden. 

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

6 mei 2015 23



G  E M E E N T E  U I T G E E S T
I n f o b u l l e t i n

6 mei 2015

Locoburgemeester Spaanderman 
reikt verkeersdiploma’s uit
Zoals ieder jaar was het een zonovergoten ochtend bij de uitreiking van 
de verkeersdiploma’s in Uitgeest. Locoburgemeester Wil Spaanderman 
reikte deze op donderdag 30 april 2015 op het plein voor het gemeente-
huis uit aan de leerlingen van groep 7 van de vijf Uitgeester basisscho-
len. 
Bijna alle 177 kandidaten zijn dit jaar volledig geslaagd. Om te begin-
nen werden hun fietsen technisch gekeurd. Naast een theoretisch exa-
men moesten zij uiteraard de bekende rijproef door het dorp afleggen. 
Twee van de kandidaten moeten die proef nog een keer opnieuw afleg-
gen. De geslaagden kregen van de gemeente een presentje en natuur-
lijk een flesje frisdrank in het zonnetje. De organisatie van het verkeers-
examen was als vanouds in de goede handen van Veilig Verkeer Neder-
land, afdeling Uitgeest.

Burgerlijke stand
GEHUWD
H.J. Tolk en M. Spasevska

Ophaaldata restafval
In week 20 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 11 mei. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 13 mei.
De Koog: donderdag 14 mei.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 15 mei. 

Locoburgemeester Wil Spaanderman omringd door leerlingen van basis-
school Kornak  bij de uitreiking van de verkeersdiploma’s 2015 (foto: ge-
meente Uitgeest). 

Wie helpt anderen en verdient een 
pluim? 
Kent u iemand die een pluim verdient omdat hij of zij graag een ander 
helpt? Of iemand die juist om hulp durft te vragen? U kunt mooie voor-
beelden binnen onze gemeente bij ons aanmelden voor ‘de Pluim’: een 
taart als waardering.

Iets voor elkaar doen
Wij vinden hulp uit de omgeving bijzonder en tegelijkertijd heel normaal. 
Elke vorm van helpen vinden wij een mooi voorbeeld. Iemand die een an-
der helpt, of juist om hulp durft te vragen mag even in het zonnetje wor-
den gezet. Nomineert u iemand die daarvoor in aanmerking zou moe-
ten komen, dan stellen wij een heerlijke taart beschikbaar, die u zelf mag 
overhandigen aan degene die u hebt genomineerd. 

Onderdeel van publiekscampagne
De Pluim is een blijk van waardering die inwoners aan elkaar geven en 
van elkaar ontvangen. Het heeft te maken met de grondgedachte van de 
regionale campagne ‘Dat is heel normaal in onze gemeente: samen zijn 
we er voor elkaar.’ De campagne borduurt voort op de uitkomsten van 
uitgebreid onderzoek door Motivaction. Uit het onderzoek (2013) blijkt 
dat bijna alle inwoners (95%) zoveel mogelijk dingen zelf willen doen, 
ook als ze ziek worden. 97% van de mensen geeft aan dat ze graag een 
helpende hand toesteken als hun partner, kind of ouders hulp nodig heb-
ben. Als het gaat om vrienden, buren of familieleden die minder dichtbij 
staan, is het percentage minder hoog. In dat geval zegt 47% van de in-
woners dat zij dan zullen helpen. 

Wat en hoe?
Het kan gaan om vanzelfsprekende dingen. De vuilcontainer aan de weg 
zetten voor de minder valide buurman, op de koffie gaan bij een eenza-
me tante of de mantelzorg voor een dierbare. Wie er voor een Pluim in 
aanmerking komt, bepaalt u zelf: u kunt zelf iemand aanmelden. Dat kan 
online op www.datisheelnormaal.nl, of met een aanmeldkaart die u vindt 
op de leestafel in de hal van het gemeentehuis. Op de website zijn ook 
alle andere nominaties te bekijken.

Meer lezen
In de publiekscampagne ‘Dat is heel normaal’ werken gemeenten in 
West-Friesland en de regio Alkmaar (Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo) samen. Op de website www.datisheelnor-
maal.nl is te lezen wat de campagne omvat. 

Drie molens 
actief tijdens 
Molendagen

Molen De Kat in volle glorie (foto: 
gemeente Uitgeest).

Gedeeltelijke afsluiting N203
De provincie Noord-Holland vervangt op donderdag 7 mei 2015 een 
lichtmast op de provinciale weg N203 in Uitgeest. Tussen 21.00 uur en 
00.00 uur wordt de rijbaan vanuit Uitgeest richting de A9 afgesloten.
De lichtmast wordt vervangen omdat er een auto tegen de lichtmast is 
aangereden. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren wordt de rijbaan 
van de provinciale weg afgesloten tussen NS-station Uitgeest en de A9. 
Het verkeer wordt met behulp van bebording omgeleid via Heemskerk. 
De rijbaan vanaf de A9 richting Castricum blijft open. 
Bij vragen over de werkzaamheden aan de lichtmast aan de N203 kan 
gebeld worden naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 
0800 - 0200 600 (gratis).

Sluiting gemeentehuis 
en gemeentewerf
Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op donder-
dag 14 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 15 mei. Dat geldt ook voor 
-maandag 25 mei (Tweede Pinksterdag).

Met drie molens die actief zijn tij-
dens de Nationale Molendagen op 
zaterdag 9 en zondag 10 mei 2015 
komt Uitgeest ook dit jaar weer 
goed voor de dag.

De Kat en De Dog draaien op za-
terdag 9 mei en zijn dan ook te be-
zoeken voor het publiek. De Dorre-
geestermolen draait niet op zater-
dag maar juist wel op zondag 10 
mei en zet dan de deuren ook open 
voor bezoekers.

Meer informatie over de 43e Nati-
onale Molendag is te vinden op de 
website www.molens.nl.
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