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FC Uitgeest opent ICGT 2016 
tegen West Ham United

Uitgeest - Op zaterdag 14 
mei wordt er op de velden 
van FC Uitgeest afgetrapt 
voor alweer de 31e editie van 
het ICGT. Zoals alle jaren zal 
de openingswedstrijd ge-
speeld worden door de gast-
heren van FC Uitgeest. Tradi-
tiegetrouw zullen de spelers 
dan onder een haag van bal-
lonnen en begeleidt door de 
pupillen van FC Uitgeest het 
veld betreden. Wederom is 
in de openingswedstrijd een 
club met een aansprekende 
naam de tegenstander na-
melijk het Engelse West Ham 
United. In de andere wed-
strijden van deze poule moet 
FC Uitgeest het nog opne-
men tegen Cruziero uit Bra-
zilië en AZ Alkmaar. 
In de andere poule zullen het 
Griekse Panathinaikos, For-

tuna Düsseldorf en het Bra-
ziliaanse Atlético Paranaense 
gaan uitmaken wie op maan-
dag 16 mei tegen elkaar in de 
halve fi nales staan.  Om 15.45 
uur zal de fi nale van het ICGT 
2016 gespeeld worden.
Naast het voetbal zijn er ge-
durende het Pinksterweek-
einde weer de vertrouwde 
activiteiten zoals het succes-
volle bedrijventoernooi, de 
clubavond, een veteranen-
toernooi, het ABT, de kinder-

middag en natuurlijk tal van 
bands, dj’s en artiesten die 
in de grote tent op het ICGT 
Plaza zullen optreden. Vrijdag 
13 mei begint het allemaal. 
Op maandag 16 mei wordt 
het afgesloten met hopelijk 
een zinderende fi nale. Zo-
als altijd is entree het gehe-
le weekend gratis.

Voor meer informatie, ga naar 
www.icgt.nl of via de websi-
te naar onze facebookpagi-
na. Vergeet ook vooral niet 
om tijdens de Pinksterdagen 
via de website te kijken naar 
ICGT TV. Twee keer per dag 
zal er een ICGT journaal ge-
maakt worden. Ook dat kunt 
u bekijken via onze website. 
Tot slot houden we u via de 
site live op de hoogte van de 
scores op de velden. 

‘Masaan’ in De Zwaan
Uitgeest - Filmhuis de 
Zwaan sluit vrijdag 20 mei 
het seizoen af met Masaan, 
een onafhankelijke Indiase 
arthousefi lm met als thema 
onbereikbare en verboden 
liefdes in het moderne India. 
Jonge mensen vechten te-
gen de tradities van hun ou-
ders en de vooroordelen van 
het aloude kastenstelsel. Tra-
dities worden niet meer be-
grepen en opstandig getrot-
seerd. In deze fi lm worden 
twee verhalen verteld. Het 

verhaal van Deepak die ver-
liefd is op Shaalu, een meisje 
uit een hogere kaste. En het 
verhaal van Devi, een jon-
ge onafhankelijke vrouw met 
een goede baan die haar on-
gebonden seksuele vrijheid 
zoekt. 
De fi lm begint om 20.15 uur. 
Toegang: 5 euro incl. een 
kopje koffi e vooraf (“Vrien-
den”  4 euro). Kaarten in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij: 
Boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139, Uitgeest.

De nieuwe schijf van vijf, 
nu wel goed?

DEZE WEEK IN DE KRANT

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

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

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

Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden op:

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

Jumbo.com/racedagen

bij aankoop van

4x1x

4x

4x

4x

4x

4x 4x

4-pack Red Bull

Calvé sauzen of 
dressings

1 liter Campina 
melk of vla

Alle doosjes Nescafé 
8-25 sachets

Conimex kroepoek 
of wok- / currypaste

Blue Band kuipen 
of vloeibaar

Alle doosjes
Pickwick thee

Unox soep in zak 
of soep in pak

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

 Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3
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COLOFON

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Ambtelijke organisatie 
BUCH krijgt vorm
Uitgeest - Gemeentesecre-
taris en ambtelijke medewer-
kers maken slagen met het 
vormgeven van nieuwe amb-
telijke organisatie per 1 janu-
ari 2017, zo vertelde burge-
meester Verkleij vorige week 
tijdens een persbijeenkomst. 
Voor 1 juli dit jaar start het 
plaatsingsproces om ieder-
een, werkzaam bij de vier ge-
meenten, op de juiste plek te 
krijgen. Het gaat hier om cir-
ca 750 werknemers. Het col-
lege van B & W, de gemeen-
tesecretaris en de Griffie blij-
ven hier. Voor sommige za-
ken zullen inwoners bijvoor-
beeld naar Castricum moe-

ten. De service naar de bur-
gers blijft gelijk. Nu kun-
nen zaken soms lang duren 
doordat de betreffende amb-
tenaar ziek is of met vakan-
tie. Dan blijven zaken liggen. 
In de nieuwe samenstelling 
hoopt men meer snelheid 
te creëren. Het servicelevel 
wordt hoger. Er is een breder 
scala van ambtelijke functies. 
Uitgeester ambtenaren gaan 
ook voor andere gemeenten 
werken.
Voor inwoners blijft de fy-
sieke balie burgerzaken be-
staan in Uitgeest. Voor ove-
rige zaken wordt een oplos-
sing gezocht.

Uitgeest - Vrijdag 13 mei 
vindt in het jongerencen-
trum Zienhouse in Uitgeest, 
de disco voor jongeren met 
een beperking plaats! Wil je 
even lekker uit je dak gaan 
op de dansvloer? Heerlijk ge-
nieten van de muziek?  Nieu-
we mensen leren kennen? Of 
met je vrienden een gezelli-
ge avond beleven? Kom dan 
langs op vrijdag 13 mei, van 
20.00 tot 22.00 uur. De en-
treekosten bedragen 3 euro 
inclusief twee consumpties. 

Deze disco is voor jonge-
ren met een beperking. Maar 
ook jongeren zonder beper-
king zijn van harte welkom. 
Het is de bedoeling dat de 
discoavond elke tweede vrij-
dag van de maand gehouden 
wordt.
Het adres is: Jongerencen-
trum Zienhouse, Zienlaan 10 
in Uitgeest
Kijk voor meer informatie op 
www.zienhouse.nl of op Fa-
cebook www.facebook.com/
Zienhouse.

Wessel Nijman wint 
Denmark Masters

Uitgeest - Op vrijdag 29 april 
vertrok de 15-jarige Wessel 
Nijman uit Uitgeest, in ge-
zelschap van een aantal an-
dere Nederlanders met een 
passie voor darten, richting 
Esbjerg in Denemarken voor 
zijn deelname aan Denmark 
Open en Denmark Masters. 
Zaterdags strandde Wessel 
in de kwartfinale en daarmee 
kwam Denmark Open, naar 
eigen zeggen, te vroeg aan 
een einde. “Mijn tegenstan-
ders zijn sterk, maar niet on-
verslaanbaar.” En met dat in 
zijn achterhoofd, was Wes-
sel vastberaden zich de vol-
gende dag te revancheren op 
Denmark Masters. 
Zijn frustraties van de vorige 
dag achter zich gelaten heb-
bend en met gezonde span-
ning voor wat komen zou, 
ging Wessel op zondag goed 
van start.
Hoewel het een Internatio-
naal darttoernooi is, kreeg het 
toernooi een wel erg oranje 
karakter. Naast Wessel ston-
den namelijk nog drie Ne-
derlanders in de halve fina-
le. Niet geheel onverwachts, 
want de drie andere jeugdi-

gen staan eerste, tweede en 
derde op de wereldranglijst. 
Wessel staat daar nu nog op 
een 19e plaats, maar met zijn 
ambitie hoopt hij nog hoger-
op te komen.
Met een overtuigend spel 
belandde Wessel in de fina-
le en met een 3-1 voorsprong 
leek het erop dat hij ook daar 
moeiteloos de winst zou pak-
ken. Hij maakte het echter 
nog spannend door zijn te-
genstander tot een 3-3 ge-
lijkspel terug te laten komen. 
Maar in de zevende en laat-
ste leg deed Wessel gelukkig 
wat hij moest doen. 
Door zijn winst op Denmark 
Masters heeft Wessel zich 
geplaatst voor één van de 
grootste darttoernooien, na-
melijk Winmau World Mas-
ters. In 2015 stond hij daar 
ook, toen omdat hij eerder 
dat jaar Czech Open had ge-
wonnen. Dat hij weer deel 
mag uitmaken van Winmau 
World Masters vindt Wessel 
fantastisch, maar nog liever 
wil hij Winmau World Mas-
ters tot net zo’n goed einde 
brengen als Denmark Mas-
ters. 

Wethouder praat met 
jongeren over hangplek
Uitgeest - Wethouder Kloos-
terman heeft contact gehad 
met jongeren over de hang-
plek bij de ijsbaan. Zij was 
benieuwd hoe de jonge-
ren het dorp zien en samen 
met hen ging zij naar het ijs-
baanterrein. De jongeren vin-
den het jammer dat de plek 
als slecht wordt ervaren door 
Uitgeesters en in verband 
wordt gebracht met drugs. 
Zij kletsen er alleen en willen 

zelf het liefst daar blijven zo-
dat er geen overlast voor om-
wonenden is. 
De jongeren waren inventief 
en denken zelf mee over bij-
voorbeeld de fietsen/scoo-
ters die niet op de stoep 
moeten staan. Ook willen zij 
graag windschermen aan de 
Geesterwegkant. 
Een wifi-aansluiting zal op 
korte termijn worden gerea-
liseerd.

AMO-collecte voor Week 
Nederlandse Missionaris
Uitgeest - Op eerste Pink-
sterdag (15 mei) zal de 
AMO-groep in de R.K- kerk 
aan de Langebuurt na af-
loop van de H. Mis de jaar-
lijkse buitendeurcollecte voor 
de Week Nederlandse Missi-
onaris houden.
De Week Nederlandse Mis-
sionaris (WNM) ondersteunt 
Nederlandse Missionarissen 
en Missionair werkers over 

de hele wereld bij hun werk 
en levensonderhoud. Deze 
mensen die zich met hart en 
ziel inzetten voor medemen-
sen in armoede verdienen uw 
steun!

Het is uiteraard ook moge-
lijk om een gift over te ma-
ken op de rekening van 
de AMO: IBAN NL12 RA-
BO0152101950 o.v.v ‘WNM’. 



Uitgeest - Voor zaterdag 
7 mei stond de 5e Vites-
se-vlucht  op het program-
ma. Ditmaal vanuit het Bel-
gische Quievráin met een af-
stand van 245 km. De duiven 
gingen al redelijk vroeg in de 
morgen los ivm. het mooie 
weer die ochtend. Om exact 
8.30 uur van start vanuit Qui-
evráin met een zwakke zuid-
oostelijke wind die later bo-
ven Nederland krimpen zou 
naar de Oostelijke  richting. 
Die dag waren er 8 deelne-
mers met 163 duiven voor het 
concours. Om 11.12.07 uur 
melden de eerste duif zich 
in Uitgeest bij Piet Groentjes. 
Zijn duif maakt een gemid-
delde snelheid van 1512.903 
meter p. minuut (ruim 90km 
p/uur).  De uitslag van zater-
dag 7 mei van de eerste vijf 
liefhebbers luidt als volgt:  
1-18-34-39e Piet Groentjes, 
2-4-11-14-15e Frank Roden-
burg, 3-5-6-8-9e Peter Schel-
levis, 7-12-13-19-40e Comb. 
Kerssens-Krom en 10-30-33e 
Dirk de Bruin. Achteraf ge-
zien was het geen makkelijke 
vlucht voor de duiven, slechte 
aankomsten bij iedereen met 
grote gaten tussen de aan-
komst tijden. Met het uitslaan 
van de klokken om 13.00 uur 
waren er bij een ieder nog 
vele duiven niet gearriveerd. 

Gelukkig geen koude nach-
ten meer, en hopelijk gaan 
de achtergebleven duiven de 
komende dagen ook nog na-
komen. De taartenbon van 
deze week gaat naar Piet 
Groentjes met ook een van 
z’n duiven op de 50e plaats. 
De eerste plaats in de vereni-
ging was tevens goed voor 
een 96e plaats in het Rayon 
B. tegen 121 liefhebbers met 
2843 duiven. Mede door het 
trage verloop van de vlucht, 
konden alle deelnemers zich 
in de prijzen vliegen. Komen-
de week de starten we met  
de 1e Midfond vlucht van-
uit het Franse Roye met een 
afstand van 340 km. (Hein 
Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Winnaar Piet Groentjes

De dog 1 met moeite naar gelijkspel
Uitgeest - In prachtige 
weersomstandigheden heeft 
het eerste herenteam van 
de Dog zondag een 3-3 ge-
lijkspel uit het vuur weten 
te slepen. Tegen de num-
mer 2 Ursem was het Jeroen 
Duinmaijer die als eerste 
man de baan op mocht. Je-
roen speelde een hele goede 
pot.  Met zeer agressief aan-
vallend spel werd de tegen-
stander de wil opgelegd. De 
overwinning met 6-3 6-1 was 
dan ook zeer verdiend, me-
de omdat Jeroen een paar 
uur daarvoor uit het vliegtuig 
stapte met een flinke jetlag.
Tweede man Mark Bone-
kamp kent tot nu toen niet 
zijn beste seizoen. Mark 
heeft moeite zijn ritme te vin-
den en kwam er zondag ook 
niet echt aan te pas.  In de 
eerste set was het zelfs 1-6 
voor de tegenstander maar in 
de tweede set kon Mark lang 
mee. Helaas werd de ser-
vice van Mark op 5-5 gebro-
ken waarna de tegenstander 
de wedstrijd makkelijk uitser-

veerde. Uitslag een 1-6 5-7 
nederlaag.
Don van der Kleij startte als 
derde man heel voortvarend 
en kwam tot 4-4 gemakke-
lijk mee. Hierna ging zijn te-
genstander wat minder fou-
ten maken en speelde van-
af daar een zeer solide wed-
strijd. Don liep eigenlijk de 
gehele wedstrijd achter de 
feiten aan en verloor uitein-
delijk verdiend met 4-6 3-6.
Vierde man Robin van Rijssel 
kende geen genade met zijn 
tegenstander en walste er 
met liefst 6-1 6-0 overheen. 
Robin speelde goede diepe 
topspin ballen van achter uit 
en daar wist zijn tegenstan-
der geen raad mee.
Na de enkels een 2- 2 tus-
senstand waardoor de dub-
belspelen extra spannend 
werden.
Don en Mark speelden een 
foutloze eerste set en won-
nen deze met liefst 6-0. Wat 
er in het vervolg van de par-
tij gebeurde is voor een ie-
der (en vooral voor hun zelf) 

één groot raadsel. Werke-
lijk geen goede bal kwam er 
meer van de rackets af en de 
angst begon te regeren. De 
tegenstanders kwamen hier-
door meer en meer in hun 
spel en wonnen de volgende 
twee sets vrij makkelijk. He-
laas een onnodig verlies dus. 
Uitslag 6-0 3-6 3-6
Aan Marco Zoeteman en 
Frank Klein de taak er toch 
nog een gelijkspel uit te trek-
ken. Tegen het sterke eerste 
koppel van Ursem werd wat 
onwennig begonnen, ging 
het ook lang gelijk op, maar 
Marco en Frank wisten toch 
in beide sets op 4-4 de be-
slissende breaks te forceren. 
Hierdoor werd een 6-4 6-4 
overwinning behaald en kon-
den beide teams redelijk te-
vreden zijn met een einduit-
slag van 3-3
De koppositie werd behou-
den maar de voorsprong he-
laas wel wat verkleind. Op 29 
mei wordt de competitie her-
vat met de lastige uitwed-
strijd tegen Beemstar.

Velserbroek - Op woensdag 
18 mei organiseert Rabo-
bank IJmond een informatie-
avond over verzekeren in Vel-
serbroek. Het event geeft in-
zicht in de risico’s die (parti-
culiere) klanten lopen en hoe 
hiermee om te gaan. 
Welke risico’s kunnen klan-
ten zelf dragen? En welke 
niet? Hoe beoordeel je dit? 
De vraag of risico’s voorko-
men kunnen worden, wordt 
beantwoord door een bij-
zondere spreker: ex-inbreker 
en preventievoorlichter Evert 

Jansen. Hij geeft preventie-
tips op basis van zijn eigen 
jarenlange ervaring als inbre-
ker. Uiteraard zijn de verze-
keringsadviseurs van de Ra-
bobank aanwezig om vragen 
over verzekeringen te beant-
woorden of een afspraak in 
te plannen.
Het event Verzekeren vindt 
plaats in de Rabobank-ves-
tiging aan de Zadelmaker-
straat 150 in Velserbroek. 
Klanten en niet-klanten kun-
nen zich aanmelden via www.
rabobank.nl/ijmond.

PAPION
TRIMSALON DIERENSPECIAALZAAK 

EN RUITERSPORT

Middelweg 75, 1911 EB  Uitgeest
Telefoon: 0251 314193, 
E-mail: papion@casema.nl

Vrijdags verse vis maden 
en wormen. Watervlooien 

voor de vijver  

E-mail: papion@casema.nl

Vrijdags verse vis maden Vrijdags verse vis maden 

Nieuw in ons
assortiment

Middelweg 75, 1911 EB  Uitgeest
Telefoon: 0251 314193, 
E-mail: papion@casema.nlE-mail: papion@casema.nl

Informatieavond over 
verzekeren

www.kwekerijsap.nl

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

Noorddorperweg 12b, Heemskerk, 0251 - 234 984

2e PINKSTERDAG OPEN
Van 10 tot 16 uur

2e PINKSTERDAG OPEN

11 mei 2016 3
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Uitgeest - De Dodenherden-
king in Uitgeest startte vori-
ge week woensdag om 16.00 
uur met een kranslegging 
door burgemeester Wen-
dy Verkleij bij het monument 
aan de spoorlijn. Om 19.00 
uur volgden die avond de 
plechtige herdenking in de 
Dorpskerk, de stille tocht en 
de kranslegging.
De burgemeester en een 
gastspreker, de heer Cortis-
sos, (van Herinneringscen-
trum Kamp Westerbork) hiel-
den in de kerk een toespraak. 
Cortissos zat het groot-
ste deel van de Tweede We-
reldoorlog ondergedoken bij 
een gastgezin. Zijn moeder 
kwam om in Sobibor. In het 
proces tegen John Demjan-
juk trad hij op als mede-aan-
klager. Hij is honorair consul 
van Tsjechië en bekleedt ve-
le functies binnen de Portu-
gees-Joodse gemeenschap.
De muzikale omlijsting was in 
handen van het dameskoor 
Femmes Vocales uit Heems-
kerk. Leerlingen van de groe-
pen acht van de Uitgeester 
basisscholen droegen per 
school een gedicht voor.
Om 19.40 uur vertrok de stil-
le tocht naar het oorlogsmo-
nument op het plein voor het 
gemeentehuis. waar de Uit-
geester Harmonie stemmige 
muziek speelde. Na het bla-
zen van de Taptoe door trom-
pettist Cor Duinmaijer en de 
twee minuten stilte liet de 
Uitgeester Harmonie het Wil-
helmus klinken. Mevrouw Nel 
Tromp-van Baar declameer-
de een door haar geschreven 
gedicht over het thema “vrij-
heid”, waarna kransen wer-
den gelegd door burgemees-
ter en wethouders, vertegen-
woordigers van politieke par-
tijen, maatschappelijke orga-
nisaties en inwoners.

Uitbreiding herdenking
Het Comité 4 mei Uitgeest 
werkt aan een uitbreiding van 
de jaarlijkse dodenherden-
king. Het voornemen is om 
met ingang van volgend jaar 
op 10 februari een plechtig-
heid te houden bij het vlieg-
tuigmonument aan de Com-
municatieweg. Op 10 februa-
ri 1944 stortte daar een B17-
bommenwerper van de Ame-
rikaanse luchtmacht neer. 
Daarbij kwamen vier van de 
tien bemanningsleden om 
het leven. 
Het monument aan de Com-
municatieweg (nabij de 
Hoogedijk) lijkt zich in buur-
gemeente Heemskerk te be-
vinden, maar onderzoek 
wees uit dat het wel dege-
lijk in Uitgeest ligt. (foto’s en 
tekst: Ger Bus)

De heer Cortissos

Mevrouw Nel Tromp-van Baar

Het 4 mei-comité, links de heer Henk Beentjes, midden me-
vrouw Tienk Smeets en rechts de heer Klaas Boer
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Lucia di Lammermoor (ROH)

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

zondag 20.00 uur
maandag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Money Monster

vrijdag 21.00 uur
zondag & dinsdag 20.00 uur

The Sea of Trees
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 15.45 uur
maandag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Kollektivet
vrijdag 18.30 uur  zaterdag 21.00 uur

zondag & maandag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Mother’s Day
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 11.00 uur
Brooklyn

vrijdag 15.45 uur
zaterdag 18.30 uur  maandag 16.00 uur

Jungle Book - 3D
zaterdag 13.00 uur

zondag & maandag 13.15 uur
woensdag 14.00 uur  

Angry Birds (NL) 3D
zaterdag 13.00 uur  zondag 13.15 uur

Jungle Book - 2D
zaterdag 15.45 uur

Kung Fu Panda 3 (NL) 3D
zondag 11.00 uur

maandag 13.15 uur  woensdag 14.00 uur  
Kung Fu Panda 3 (NL) 2D

Programma 12 mei t/m  18 mei 2016

Kinderen kunnen rouw 
en verlies vormgeven

Beverwijk - Bij Memoria Uit-
vaartzorg wordt maar al te 
vaak opgemerkt dat ouders 
het moeilijk vinden hoe om te 
gaan met rouw en verlies bij 
kinderen. Memoria Uitvaart-
zorg wil graag bijdragen aan 
meer openheid over rouw en 
verdriet. Daarom roepen zij 
alle kinderen op die te maken 
hebben gehad met een af-
scheid of verlies. De kinderen 
geven uiting aan hun gevoel 
van gemis, rouw, verdriet of 
verlies met een tekening, ge-
dicht of ander mooi werkje. 
Stuur het werkje voor 17 mei 
op naar Memoria Uitvaart-
zorg, Plesmanweg 400, 1945 
WV te Beverwijk. Langsbren-
gen mag ook, dan eerst bel-
len: 0251-254135. Vermeld 

hierbij naam, leeftijd en te-
lefoonnummer en vertel iets 
over het werk. 
Op zondag 22 mei van 11.00 
tot 14.00 uur zullen al deze 
werkjes worden tentoonge-
steld bij Memoria Afscheids-
centrum en is iedereen wel-
kom om te komen kijken. De-
ze dag zal ook in het teken 
staan van kinderen en om-
gaan met rouw. Zo is er een 
deskundige aanwezig waar 
vragen aan gesteld kunnen 
worden, er kan gedanst wor-
den in een silent disco en er 
zullen mooie verhalen wor-
den voorgelezen. Zo wordt 
op een vriendelijke, laag-
drempelige maar ook leuke 
wijze met elkaar gesproken 
over rouw en verlies. 

Deathcore, Fruns én Pinkbak
Castricum - Voor De Bak-
kerij is het Pinksterweek-
end er één van muzikale ex-
tremen, met brute deathco-
re op vrijdag, dansbare klan-
ken van Fruns op zaterdag en 
de eerste editie van Pinkbak 
op zondagavond. Het week-
end trapt af met Colombian 
Necktie. Laaggestemde gi-
taren en diepe grunts hou-
den elkaar op fraaie wijze 
in evenwicht bij dit IJmond-
se vijftal. Vervolgens is het de 
beurt aan Raven Called Sin 
(foto), een progressieve me-
talband. Dan een optreden 
van In Time Of Plague. Zater-
dagavond is de maandelijk-
se editie van Fruns Jazz Club. 
Zondag de eerste, voorzichti-
ge editie van het Pinkbak fes-
tival, met een knipoog naar 
Pinkpop. De avond begint 

met Starfish. Het Heemskerk-
se viertal won drie jaar gele-
den de IJmond popprijs met 
een mix van ska en punk en 
geldt als één van de meest 
opzwepende bands in het 
genre. Uitsmijter van dit lan-
ge weekend is de band To-
ny Clifton. De IJmondse ga-
rage �n roll-band geldt  als 
één van de meest opwinden-
de live-bands uit de regio, en 
de reputatie van het energie-
ke drietal bracht de band al 
op podia als Paradiso, Patro-
naat en het Magneetfestival. 
De feestvreugde wordt ver-
der verhoogd door de tophits 
van dj Skoeter. De Bakkerij is 
te vinden aan Dorpsstraat 30 
te Castricum en is op vrijdag- 
en zaterdagavond geopend 
vanaf 21.00 uur en op zondag 
vanaf 20.00 uur.

Castricum - Op zondag 17 
juli staat de braderie in het 
dorpscentrum in het teken 
van kunst in de ruimste zin 
van het woord. 
Met een nieuwe organisatie 
wordt de braderie een grote-

Kunstenaars gezocht
re markt, dus ook op de To-
renstraat. Ook op deze markt 
staan met kunst of meer in-
formatie? Neem dan con-
tact op met Simone van Lijs-
tenmakerij Bij Bakker 0251-
673977.

Helios neemt afscheid 
van Tini Miedema

Castricum - Na 54 jaar trou-
we dienst als vrijwilligster 
bij korfbalvereniging Helios 
stopt oprichtster Tini Miede-
ma (85) met haar taken. De 
laatste jaren stuurde ze elke 
week trouw de wedstrijdfor-
mulieren naar de bond en re-
gelde ze de spelerskaarten. 
Na de invoering van het di-
gitale wedstrijdformulier ver-
dween deze taak. Tini gaf aan 
dat ze nu toch echt van haar 
vrijwilligerspensioen gaat ge-
nieten. Namens heel Helios 
werd een bloemetje bezorgd. 
Ze gaf aan dat ze de gezich-
ten op zaterdag en zondag bij 
de deur toch ook wel mist. 

Miedema woont nog steeds 
om de hoek van het voorma-
lig Heliosterrein aan de Eer-
ste Groenelaan en vertelt vol 
trots over de begintijd van 
de Castricumse korfbalclub. 
,,Onze straat, een zijstraat van 
het voormalig korfbalterrein 
was eigenlijk het hart van 
Helios. Daar gebeurde het 

allemaal, daar woonden een 
groot deel van de leden. De 
club was aanvankelijk nog 
niets hoor, maar langzamer-
hand ging Helios groeien en 
we maakten vanaf de negen-
tiger jaren een flinke groei 
door. Helios had aanvankelijk 
geen eigen veld en de korf-
ballers trainden en werkten 
hun wedstrijden af op een 
sportveldje van de psychi-
atrische inrichting Duin en 
Bosch en later op een veld-
je in het duin waar nu be-
zoekerscentrum De Hoep is 
gebouwd.” Tien jaar gele-
den werd er afscheid geno-
men van het oude Helios-ter-
rein en verhuisde Helios naar  
Noord End. Dat Helios zo’n 
gezonde vereniging is ge-
worden komt volgens Miede-
ma mede dankzij het feit dat 
Helios kan putten uit zijn ve-
le vrijwilligers die zich inzet-
ten voor de vereniging. 
,,Ik ben trots op het feit dat ie-
dereen zijn steentje bijdraagt. 
En ook de jeugd is heel en-

thousiast met de club bezig.’’ 
Een andere succesformule is 
volgens Miedema de eenheid 
binnen de vereniging. ,,Zelfs 
nu we zo groot zijn, is er een 
eenheid. Niemand word uit-
gesloten en iedereen is wel-
kom. Er lag natuurlijk heel 
wat geschiedenis in die ou-
de kantine en dat veld, maar 
ik ben heel blij met deze gro-
te vooruitgang. Ik ben nu dan 
wel gestopt met mijn taken, 
maar ik kom zeker af en toe 
naar de wedstrijden kijken.’’

Lucia di Lammermoor
Lucia di Lammermoor vertelt 
het verhaal van een voortdu-
rende vete tussen twee fami-
lies in het 17-eeuwse Schot-
land hetgeen gruwelijke ge-
volgen heeft voor twee jonge 
geliefden. Het bevat één der 
indringendste en meest bui-
tensporige scènes in de ope-
rageschiedenis, en wordt al-
gemeen beschouwd als een 
van Donizetti’s beste werken. 
Deze opera is al meer dan 

tien jaar niet meer te zien ge-
weest in het Royal Opera 
House, dus daarmee zal de-
ze productie van Katie Mit-
chell des te belangrijker en 
opwindender zijn. De titel-
rol wordt gezongen door Dia-
na Damrau, een expert in het 
colaratuur repertoire, terwijl 
de Amerikaanse tenor Char-
les Castronovo haar geheime 
liefde speelt, als de roekeloze 
en gepassioneerde Edgardo.

Lee Gates (George Clooney), 
de zelfverzekerde presen-
tator van het tv-programma 
Money Monster, wordt tij-
dens een van zijn uitzendin-
gen gegijzeld door een woe-
dende investeerder (Jack 
O’Connell) die al zijn geld 
heeft verloren. De gijzeling 

Money Monster wordt live uitgezonden op tv 
en de enige die Gates in de 
studio kan helpen is zijn pro-
ducent Patty (Julia Roberts).

In een spannende race tegen 
de klok proberen Lee en Pat-
ty de waarheid te achterha-
len over het complot binnen 
de internationale financiële 
wereld.
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Heiloo - De Aalsmeerse 
Plantenhal organiseert ook 
dit jaar weer een gerani-
ummarkt. Er zijn allerlei on-
dernemers aanwezig op het 
marktterrein tussen Hema en 
Blokker bij Winkelhof ’t Loo in 
Heilo. Het hele terrein is ge-
vuld met zomerbloeiers, vas-

te planten, struiken, aardbei-
en en bloemen. Ook dit jaar is 
er weer een grote autoshow 
van Van der Steen Autobe-
drijf met diverse acties. Voor 
de kinderen is er een spring-
kussen. Op vrijdag 13 mei 
tot 21.00 uur vanwege koop-
avond en op zaterdag 14 mei. 

Grote geraniummarkt

Vitesse houdt na 8-0 zege 
zicht op nacompetitie

Castricum - Na slechts één 
punt behaald te hebben uit 
de laatste twee uitduels te-
gen degradatiekandidaten 
moest Vitesse het in de laat-
ste thuiswedstrijd opnemen 
tegen middenmoter Olym-
pia Haarlem. De ploeg uit 
Schalkwijk had niets meer te 
winnen of te verliezen en dat 
was duidelijk te zien in het 
verloop van het duel. Vitesse 
daarentegen  had ondanks 
het beschamende verlies 
van vijf punten nog steeds 
een kleine kans op deelname 
aan de nacompetitie. Absolu-
te voorwaarde voor dat resul-
taat was dat niet alleen ver-
der puntverlies achterwege 
moest blijven maar óók dat 
de concurrenten volop zou-
den meewerken. En aan bei-
de eisen werd vooralsnog 
voldaan. Vitesse won zelf af-
getekend met maar liefst 8-0 

van Olympia Haarlem en ook 
de concurrentie zorgde er 
voor dat de onwaarschijnlijke 
droom van Vitesse op deel-
name aan de nacompetitie 
nog tenminste een week mag 
voortduren!

Tweede Pinksterdag gaat Vi-
tesse op bezoek bij het voor 
prijzen uitgeschakelde Bloe-
mendaal. Weet Vitesse daar 
de drie punten te pakken 
dan is er nog steeds kans 
op deelname aan de nacom-
petitie. Maar dan moet HSV 
én kampioen worden én te-
gelijkertijd de derde periode 
pakken. Maar voor die der-
de periode is Wijk aan Zee 
de grootste kandidaat. Als de 
ploeg van Arvid Smit namelijk 
in eigen huis wint van Beem-
ster, dan pakken zij die der-
de periode en eindigt het sei-
zoen voor Vitesse. 

Akersloot - Het is inmid-
dels traditie: op pinksterzon-
dag een feestelijke buitenge-
wone viering van de protes-
tantse gemeente Uitgeest-
Akersloot en de rk-paro-
chie in Akersloot. De viering 
is, net als voorgaande jaren, 
op het scoutingterrein aan 
de Roemersdijk. Voorgangers 
zijn ds. Aart Mak en pastor 
Henk Hudepohl. Een oecu-
menisch projectkoor onder 
leiding van Cora de Lange, 
zingt het hoogste lied. Muzi-
kale begeleiding: Ria Pijlman. 
Aanvang: 10.00 uur, na afl oop 
is er koffi e. Neem zo mogelijk 
een (tuin)stoel mee. Bij slecht 
weer wordt uitgeweken naar 
de kerk aan de Kerklaan.

Hagenpreek in 
buitenlucht

Vriendenteam kampioen
Limmen - De E5 van Limmen 
bestaat uit acht klasgenoten 
uit groep 7 van basisschool 
de Kerkuil. Bij de overstap 
van de F- naar de E-compe-
titie besloten de jongens bij 
elkaar in het team te blijven. 
De jonge spelers kozen voor  
vriendschap. Daarmee gaven 
ze de mogelijkheid in de E-
selectie te komen op. Aan het 
einde van het tweede seizoen 
zijn zij, met nog één weds-
tijd te spelen, beloond met 
het kampioenschap. En op 
grootse wijze. De voorhoede 
bestaande uit Jurn Gerritse, 
Teun de Groot, Daan Bult en 
Stef Beemsterboer wist ge-
middeld tien keer per wed-
strijd te scoren. De verde-
diging bestaande uit Mats 
Hendrikse, Mike Meerman, 
Mees Hendrikse en Gijs Jak 
wist het aan tegendoelpun-
ten tot slechts gemiddeld één 

per wedstrijd te beperken.
Agelopen zaterdag speel-
den de jongens een spanen-
de wedstrijd thuis tegen FC 
Castricum. Winst of gelijkspel 
was genoeg om het kam-
pioenschap voortijdig vei-
lig te stellen. Al snel bleken 
de vrienden uit Limmen een 
maatje te groot voor de Cas-
tricummers en wonnen de 
wedstrijd met 8-0. Volgend 
jaar stromen deze kampioe-
nen door naar de D-compe-
titie. Of ze dan weer bij el-
kaar in het team komen? 
Dat is aan de nieuwe trainer, 
maar als het aan de vrienden 
ligt, zeker wel. Van links naar 
rechts: Gijs Jak, Mees Hen-
drikse, Jurn Gerritse, Daan 
Bult, Peter de Groot (coach) 
Stef Beemsterboer, Mats 
Hendrikse, Peter Meerman 
(coach) Teun de Groot, Mike 
Meerman. 

Castricum - Dans en Ge-
niet organiseert iedere vrij-
dagochtend een dansme-
ditatie in Geesterhage. Vrij-
dag 13 mei, is de dansmedi-
tatie geïnspireerd op het the-
ma Pinksteren. Opgeven via 
www.dansengeniet.nl of mail 
naar paula@dansengeniet.nl   
tel.: 06-24503879. Aanvang 
9.45 uur. 

Dansmeditatie

Castricum - Deze maand 
exposeert Veronique Assel-
man in galerie Streetscape, 
Dorpsstraat 7. Veronique richt 
zich met haar kunst op par-
ticulieren en ondernemers 
die hun huis of bedrijf willen 
aankleden en maakt kleurrij-
ke en inspirerende schilde-
rijen op maat. Van delen van 
haar kunstwerken maakt Ve-
ronique foto’s die kunnen 
worden afgedrukt op alumi-
nium of gegoten in epoxy. Bij 
Memoria uitvaartzorg in Be-
verwijk heeft Streetscape een 
expositie ingericht met een 
aantal schilderijen van As-
selman, want het is ook mo-
gelijk om de as van mensen 
en dieren in haar werk te la-
ten verwerken. Op Tweede 
Pinksterdag is de galerie ex-
tra geopend. Voor informatie: 
www.streetscape.nl. 

Inspirerende 
kunst op maat

Vier foeragerende 
lepelaars in de polder

Castricum - Zondagmorgen 
8 mei was Nic Hollenberg 
op weg naar het gebied van 
Stichting de Hooghe Weide 
in de Castricummer polder. 

,,Op zoek naar kieviten, grut-
to’s, tureluurs en kluten,  trof 
ik deze groep van vier foera-

gerende lepelaars aan in de 
Castricummer polder tus-
sen Castricum en Uitgeest. 
Soms kom je een solitaire 
lepelaar tegen in de polder, 
maar nu een groep van vier 
stuks. Echt een gebied om in 
de vroege ochtenduren van 
te genieten!” 

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

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

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Persoonlijke verhalen in 
examenexpositie Sopit

Castricum - Alle kunstwer-
ken van de leerlingen van het 
Bonhoeffercollege die exa-
men doen in Handvaardig-
heid/Kunstgeschiedenis heb-
ben een prominente plaats 
gekregen tijdens de inrich-
ting van de expositie in Ga-
lerie Sopit. Opvallend is dat 
in deze editie van de jaarlijk-
se tentoonstelling de leerlin-
gen een heel persoonlijk ver-
haal hebben weten te koppe-
len aan de opdrachten waar-
uit kon worden gekozen. Dit 
maakt het een nog kleurrijke-
re expositie dan voorgaande 
jaren. Met beelden en instal-
laties die ontroeren en verras-
sen, kwetsbaarheid tonen of 
juist vervreemden, aangrijpen 

maar vaak ook met veel hu-
mor worden gebracht. 
Eefje de Backker uit Havo5 
koos voor haar meesterproef 
voor een beeldende verwer-
king van het gedicht ‘Zelfpor-
tret als bloeiende schakel: zelf’ 
van Pieter Boskma. ,,Meerde-
re woorden uit dit gedicht de-
den mij denken aan de ziekte 
van Alzheimer, de ziekte waar 
mijn opa jaren aan heeft gele-
den. Ik heb gekozen om her-
senen te verbeelden die zich 
in een schedel bevinden in 
de vorm van een verweerde 
houten vogelkooi waaruit let-
terlijk de herinneringen weg-
vliegen. Deze herinneringen 
heb ik gemaakt door van ou-
de foto’s vogels te vouwen die 

door de galerie vliegen.” Al-
le persoonlijke verhalen van 
de leerlingen bij hun kunst-
werken staan in de catalogus 
die voor elke bezoeker van de 
tentoonstelling klaarligt. 
Iedereen is welkom om de 
expositie te komen bekijken 
vanaf vrijdag 13 mei om 16.30 
uur, de feestelijke opening 
wordt verricht door kunstora-
kel Douwe de Jong om 17.00 
uur. Daarna is de tentoonstel-
ling nog te bezoeken op zon-
dag 15 mei tussen 13.00 en 
17.00 uur waarbij een aantal 
leerlingen aanwezig is even-
als de vakdocenten. Grafi sch 
Atelier en Galerie Sopit be-
vindt zich aan de Anna Pau-
lownastraat 22 in Castricum.

Nog even kijken naar 
Professor Röntgen

Limmen - Op 16 mei sluit 
het seizoen van de Limmen-
se Hortus. De tuin is gespe-
cialiseerd in historische voor-
jaarsbollen, waarvan de bloei 
half mei ten einde loopt. 

Omdat het niet alleen om het 
behoud van historische soor-
ten gaat maar ook een show-
tuin is, worden de bloemen 
zo laat mogelijk gekopt. Het 
extreem koude weer dit voor-
jaar heeft ervoor gezorgd dat 
nog steeds honderden ver-
schillende tulpensoorten vol-
op in bloei staan of zelfs nog 
moeten beginnen. Een deel 
van de dubbele vroege staat 
er bijvoorbeeld nog goed bij. 
Dat betekent automatisch 
dat de dubbele midden en 
dubbele late nu pas aan de 
beurt zijn. Deze prachtige tul-
pen vonden vooral in Enge-
land en Duitsland veel aftrek. 
Nog afgezien van de prach-
tige bloem was de spreiding 
van vroege tot late soorten 
een extra troef van deze ex-
portschlager. Daardoor werd 
het mogelijk om langer dan 
voorheen een weelde aan 
voorjaarskleuren in de bor-
ders te behouden.

Bij elke soort staat een groen 
bordje met de naam en het 
jaartal. Daar is ook een bord-
je bij met de naam Profes-
sor Röntgen. Niet dat hij de-
ze tulp zou hebben gespon-
sord, want in dat geval zou 
z¹n naam op een rood bord-
je staan. Nee, de tulp zelf is 

dankzij zijn vinding tot stand 
gekomen. In de 30-er ja-
ren werd namelijk in samen-
werking met de Limmer Hor-
tus geëxperimenteerd met de 
mutatie van bollen via be-
straling met een röntgenbuis. 

Dat procedé is intussen weer 
verlaten, maar de resulta-
ten ervan zijn nog steeds in 
de Hortus te zien. Daaron-
der ook de Estella Rijnveld 
uit 1954, genoemd naar de 
vrouw van Dr. Mol, die met 
de bollen experimenteerde. 
De Hortus is nog tot en met 
16 mei geopend op de Zuid-
kerkenlaan 23A in Limmen, 
naast het PKN Kerkje. Fo-
to: De parkiettulp Professor 
Röntgen, die dankzij zijn vin-
ding tot stand kwam.

Lezing over opgravingen
in tracé N23-Westfrisiaweg
Castricum - Op woensdag 
11 mei om 20.30 uur presen-
teert archeoloog en project-
leider Wouter Roessing in 
Huis van Hilde de eerste re-
sultaten van het onderzoek 
langs het tracé van de N23-
Westfrisiaweg. Bij de opgra-
ving van maar liefst 25 hec-
tare rond Hoogkarspel is een 
groot aantal boerderijen, slo-
ten en enkele grafstructu-
ren ontdekt. Bezoekers kun-
nen voorafgaand een heerlij-
ke maaltijd genieten in mu-
seumcafé Hilde¹s Heerlyk-
heid en de tentoonstelling 
‘Blik op de Bronstijd’ bekij-
ken. Het oostelijk deel van 
West-Friesland moet van ca. 
1600 tot 800 v. Chr. een aan-
trekkelijk gebied zijn geweest 
om in te wonen. 
Uit opgravingen in de vori-
ge eeuw blijkt dat grote de-
len daarvan in de Bronstijd 
bewoond waren. In 2014 en 
2015 kregen archeologen, 

voorafgaand aan de aanleg 
van de N23-Westfrisiaweg, 
de mogelijkheid om 25 hec-
tare van dit cultuurlandschap 
te onderzoeken. De resulta-
ten zijn overweldigend. Het 
in de Bronstijd gecultiveer-
de landschap werd gedegen 
onderzocht. Daarbij werden 
tientallen boerderijen, dui-
zenden verkavelingsloten en 
enkele grafstructuren opge-
graven. In de lezing is spe-
ciale aandacht voor het ne-
derzettingssysteem, de ma-
nier waarop boeren in die tijd 
het landschap vormgaven en 
de ontdekte grafstructuren. 
Wouter Roessingh is als ar-
cheoloog werkzaam bij ADC 
ArcheoProjecten. Daarnaast 
werkt hij als promovendus bij 
de Universiteit Leiden. In het 
project ‘Farmers of the Coast’ 
onderzoekt hij nederzettings-
terreinen uit de Westfriese 
Bronstijd. Inschrijving via in-
fo@huisvanhilde.nl.

Zwaar weer 
voor de duiven
Castricum - De omslag in 
het weer en de zuidoosten-
wind zorgden dat de dui-
venvlucht dit weekend niet 
schadevrij verliep. Gelost 
om 7.00 uur in het Belgische 
Quiévrain vlogen de dui-
ven wel met een gemiddel-
de snelheid van 92 kilometer 
per uur huiswaarts.
Het was weer een duivin van 
Gerhard Tromp die de over-
winning voor zich opeis-
te met een tijd van 11.10.29 
op de klok. Een duif van An-
ton Tromp volgde als tweede, 
Cees de Wildt werd derde. 
Niet alle duifjes haalde za-
terdag hun thuishok, die ar-
riveerden een dag later.

De Nooijer is 
gast bij MHCC
Castricum – Op 25 mei is 
hockeyer Teun de Nooijer als 
spreker te gast bij MHCC. 
Tijdens deze avond zal De 
Nooijer zijn unieke praktijk-
ervaring gecombineerd met 
wetenschap rondom vitaliteit, 
druk, veerkracht, focus en ta-
lentontwikkeling aangaan 
met het publiek. De lezing 
begint om 20.00 uur, daarna 
is er een netwerkborrel. 

De lezing is bedoeld voor 
(potentiële) MHCC busines-
sclubleden, geïnteresseerde 
MHCC leden en relaties van 
ABN AMRO Bank. Schrijf 
voor 13 mei in voor deze gra-
tis lezing via bc@mhcc.nl. 
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Marco Zoeteman dook voor ons in de Uitgeestse sport-
archieven. Heeft u een bijdrage voor deze rubriek? Mail 
naar kantoor@uitgeestercourant.nl. Aanvullingen op de 
geplaatste foto zijn ook welkom op dit mailadres.

Uitgeest - Deze week een 
foto aangeleverd door Don 
van der Kleij van de E1 van 
VVU jaartal 1984/1985.

Staand van links naar rechts  
Niels Neele,  Don van der 
Kleij, Frans Jacobs, Matthijs 

Leijsen, Gregory Behr en 
Marco Zoeteman. 
Zittend van links naar rechts : 
Robin van Rijssel, Ernst van ’t 
Veer, Michael Koster en Dave 
Schoonenberg. 
Liggend op voorgrond : Rick 
Turnhout.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - ‘s Morgens tijdens mijn fietsronde kun je oogverblindende momenten zien. Je 
neemt vanaf Uitgeest het fietspad naar de provincialeweg, je stap af, kijkt achterom en je 
ziet............prachtig, zie foto. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Zondag stond 
voor koploper Stormvogels 
het duel tegen “angstgegner” 
Zaandam Zuid op het pro-
gram. Traditioneel heeft de 
ploeg het moeilijk tegen deze 
tegenstander, die met traag 
spel Stormvogels vaak weet 
te ontregelen. In de voorbe-
reidingen wees trainer/coach 
Ton van Duijn zijn ploeg op 
het gevaar zich te veel mee 
te laten slepen door het slo-
me tempo. Zijn ploeg zou 
voortvarend van start moeten 
gaan en de angel er daarmee 
uithalen bij de tegenstander. 
Er moest gewonnen worden 
om zicht te houden op de ti-
tel…

Sebastiaan van den Bosch 
opende de score voor de 
Uitgeesters, echter Zaan-
dam Zuid sloot onmiddellijk 
aan. Stormvogels had welis-
waar het betere van het spel 
en liep halverwege de eerste 
helft uit naar een 5-2 voor-
sprong maar kon die niet 
vasthouden. De ploeg ver-
zuimde de kansen te benut-
ten en zag de opponent te-
rugkomen naar 5-5. Eveline 
Jongejans bracht haar ploeg 
nog wel op voorsprong maar 
kon niet voorkomen dat bij 
het klinken van het rustsig-
naal er een stand van 6-7 
op het scoreboard stond. Bij 
aanvang van de tweede helft 
bracht Demi Erkelens haar 
team op gelijke hoogte maar 

ook nu kon Stormvogels niet 
doordrukken. De ploeg stap-
te in de valkuil waarvoor Van 
Duijn bij voorbaat had ge-
waarschuwd. Mede door de 
hoge temperatuur werd de 
toeschouwers een gezapi-
ge wedstrijd voorgeschoteld 
waarin beide ploegen om en 
om tot scoren wisten te ko-
men. Tot een stand van 10-10 
waren het de Uitgeesters die 
steeds een nipte voorsprong 
teniet zagen gaan. Het spel 
verruwde, de scheidsrechter 
trad niet adequaat op en de 
partij leek te kantelen. Zaan-
dam Zuid kwam in de eind-
fase vaker aan de goede 
kant  van de score te staan 
en even leek het erop dat 
de kampioensdroom in flar-
den op zou gaan.   Erkelens 
bracht haar ploeg in de slot-
fase op  gelijke hoogte maar 
met een gelijkspel zou niets 
worden opgeschoten. Een 
late treffer van matchwin-
naar Jose Heijne bracht ver-
lossing waarna de ploeg de 
partij professioneel uitspeel-
de. Een zucht van opluchting 
ontsnapte aan Van Duijn  na 
deze zwaar bevochten 14-13 
zege, waarna toch de euforie 
losbarstte. 

Doelpunten : Demi Erke-
lens (5), Eveline Nootebos 
(3), Jeroen Kuijk (2), Sebas-
tiaan van den Bosch (2), Jo-
se Heijne (1) en Gerard Val-
kering (1)

     Korfbalflits
       Stormvogels

Matchwinnaar Jose Heijne onderneemt een doelpoging

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

Uitgeest - Op de plaquette 
in de hal van het gemeente-
huis ontbreken nog een aan-
tal joodse namen van burgers 
uit Uitgeest. Het is nog niet 
helemaal duidelijk om hoe-
veel burgers het gaat. De ge-
meente vindt het belangrijk 
om deze plaquette te com-
pleteren. Degenen die ont-
breken, verdienen hierop ge-
noemd te worden. 
Het college gaat actie onder-
nemen om de namen te ach-
terhalen.

Namen op 
plaquette

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 13 mei 
vindt er weer een klaverjas-
drive plaats in de kantine van 
korfbalvereniging Stormvo-
gels aan de Niesvenstraat 14 
in Uitgeest. 
De kaarten worden om acht 
uur geschud. Er zijn weer 
leuke prijzen te winnen, ook 
met de loterij. Iedereen is 
welkom.
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Een jongensboek
Sinds mijn vijfde ben ik lid van 
FC Uitgeest. Ik begon in de 
trainingsgroep, bij de kabou-
ters. Lekker hobbelen achter 
een bal samen met je vriend-
jes. Dat jaar was het dat mijn 
vader mij voor het eerst mee 
nam naar het ICGT toernooi. 
Samen stonden we langs de 
lijn te kijken naar al die bui-
tenlandse teams en goede 
spelers. Ik wist toen nog niet 
precies wat het toernooi in-
hield, maar aan de grote op-
komst en de enthousias-
te mensen om mij heen be-
greep ik dat dit fantastisch 
moest zijn! 
Zaterdagochtend 11.00  uur; 
de openingswedstrijd van FC 
Uitgeest. Daar liepen ze! De 
jongens in groen en geel. Niet 
wetende wie die grote jon-
gens waren. Maar vanaf dat 
moment waren zij mijn hel-
den. Ik wilde als zij zijn. Ooit 
zou ik daar ook lopen. 
Als jongetje opgegroeid in 
Uitgeest heb je maar één 
wens; samen met je vrien-
den het ICGT spelen! En dan 
vooral de openingswedstrijd! 
In de afgelopen jaren is ge-
bleken dat Uitgeest daar nog 
weleens kan zorgen voor een 
stunt! Vechtend voor elke 
meter, met als doel je mede-
Uitgeesters trots te maken!
In de D1 was het dan zo ver! 
Ik mocht ballenjongen zijn. 
Als de bal buiten de lijnen 
ging, moest ik zo snel mo-
gelijk een nieuwe bal aan 
die jongens geven. In de rust 

mocht ik zelfs naar de mid-
denstip. Met een dienblad 
met water en sinaasappels 
naar de scheidsrechter. Het 
was heerlijk! Je was onder-
deel van het toernooi. 
Jaren later was het dan zover. 
In mocht voor het eerst mee-
doen! Ik zat in de B1 en de 
meeste jongens in ons team 
waren 4 of 5 jaar ouder. Dit 
waren nog steeds mijn hel-
den! Ik mocht af en toe in-
vallen en het was fantas-
tisch. De sfeer op het terrein, 
de spanning in de kleedka-
mer, de beleving van de trai-
ner. Je merkte aan alles, dit is 
het moment! 
Zaterdag 14 mei is het dan 
zover! Ik mag de openings-
wedstrijd gaan spelen! Tegen 
West Ham United! West Ham 
United! Een onbeschrijfelijk 
gevoel. Het is die droom van 
dat vijfjarige ventje die einde-
lijk lijkt uit te komen! Op het 
moment van schrijven krijg ik 
kriebels in mijn buik. Span-
ning? Enthousiasme? Trots? 
Het is moeilijk te beschrijven! 
We kijken hier als team het 
hele jaar naar uit. Met acht 
jongens van het eerste elftal 
lijkt het erop dat we dit jaar 
een sterk team hebben. Aan 
de inzet zal het in ieder geval 
niet liggen! 
Ik stel me voor dat het za-
terdag is. Na een onrustige 
nacht is het eindelijk 8 uur. 
Ik spring m’n bed uit, pro-
beer wat te eten, maar door 
de zenuwen gaat dat lastig. 

ICGT door de ogen van Jorn Brouwer

Ik pak mijn tas, de voetbal-
schoenen; hierop moet het 
gebeuren vandaag! Ik voel 
de spanning, maar ik voel 
me goed. Nog een laatste 
speech van de trainer. We 
gaan het veld op, we winnen 
de toss, we nemen de af-
trap en ik krijg de bal aange-
speeld....... 

Hopelijk zien we jullie za-
terdag 14 mei langs de lijn. 
Want dat is toch wat het 
ICGT speciaal maakt, al die 
honderden mensen langs de 
lijn tijdens de openingswed-
strijd. 
En…hopelijk staat er ook dat 
kleine ventje, die dit jaar voor 
het eerst lid is van FC Uit-
geest, samen met zijn vader 
te kijken naar al die buiten-
landse teams en goede spe-
lers. Ik zal hem zien.

Jorn Brouwer

Uitstekende muziek op Open Podium
Uitgeest - Zaterdag 21 mei 
is weer het Open Podium 
bij De Zwaan Cultureel. Dit 
maandelijkse Open Podium 
wordt door de muzikanten en 
de bezoekers elke keer weer 
als sfeervol en van hoge kwa-
liteit gewaardeerd. Ook dit 
keer afwisselende muzikali-
teit van voor het Open Podi-
um bekende en onbekende 
gasten.
Accordeonensemble + klari-
net Quinto verrast u met mu-
ziek die niet direct geasso-
cieerd wordt met de accor-
deon: klassiek, modern en 
volksmuziek waaronder  mu-
ziek uit de  Balkan, Zuid-
Amerika en Klezmer.
Met gitaar en zang zal Bart 
van Beveren Ierse liedjes ver-
zorgen en Nico Heijnis co-
vers. 
Onder begeleiding van gitaar 
en piano zingt het Uitgeester 
koor ‘Out Loud’ en ook staan 

Juan Noguera & Fatima weer 
geprogrammeerd, ze kon-
den een paar keer niet maar 
de organisatoren hopen dat 
het dit keer lukt: zij spelen 
Colombiaanse volksmuziek, 
zang, gitaar, keyboard en 
percussie.
De eigen ‘presentator’ Ton 
speelt met zijn band Blu-
eRoots56 (foto) blues van de 

bovenste plank en natuur-
lijk wordt ook dit Open Podi-
um weer afgesloten met een 
‘Jam’ met alle aanwezige mu-
zikanten op het podium
Aanvang is 20.30 uur en na-
tuurlijk ook dit keer weer gra-
tis toegang.
Na dit Open Podium volgt op 
18 juni het laatste Open Podi-
um voor de zomerstop. 

De column van 
Monique.......

Tijdens het ontbijt hoor ik vanuit mijn keuken een geluid 
en ontwaar op de schoorsteen van de buren een gigan-
tische gans. Hij gakt luid terwijl hij om zich heen kijkt. Ik 
woon niet ver van de weilanden waar deze beesten in gro-
te getalen grazen maar gevogelte met zwemvliezen bo-
venop een schoorsteen heb ik niet eerder meegemaakt. Hij 
ziet er goed doorvoed uit en ik weet dat dat komt door-
dat ze hier vlakbij opvetten. Nu ik hem zo van dichtbij be-
kijk, snap ik best dat de voedselbank meer dan gewone in-
teresse heeft in het teveel aan ganzen. En ondanks dat ik 
een vogelliefhebber ben, schat ik in dat hij nooit in zijn ge-
heel in mijn oventje zou passen. Het is een best exemplaar 
en waarschijnlijk een beetje de weg kwijt want zijn maatjes 
zijn in geen velden of wegen te bekennen. Vanaf eind febru-
ari beginnen ze met broeden maar ik mag toch hopen dat 
ie dat niet op buurvrouws schoorsteen gaat doen. Zij heeft 
al eens een kauw, die door de schoorsteen kwam, haar ta-
pijt plus behang  zien bevuilen en ik denk dat een beest van 
dit formaat er voor zal zorgen dat zij een schoonmaakser-
vice moet laten komen.  Als kind sliep ik op zolder en hoor-
de iedere ochtend vanaf zonsopgang gerommel en ge-
tik aan de andere kant van de muur. Het waren nestelende 
spreeuwen. Een voor mij vertrouwd geluid waar ik mij ab-
soluut niet aan stoorde. Het had wel iets gezelligs zo’n jong 
gezinnetje naast mij. Een week of wat geleden meldde mijn 
dochter een vreemd geluid te horen. Zij heeft regelmatig vijf 
ochtenddiensten achter elkaar en moet daarvoor om 04.45 
uur haar eigen nest verlaten. Als ze dan eindelijk eens kan 
uitslapen op haar vrije dag dan wordt zij niet bepaald vro-
lijk van geluiden en al helemaal niet als ze niet weet wat 
ze precies hoort. Ik stelde voor mij erbij te halen zodra ze 
‘het’ weer hoorde en opperde dat het waarschijnlijk neste-
lend publiek was. Ik dacht haar daarmee milder te stemmen 
maar mijn dochter heeft niks met vogels en al helemaal niet 
met de nesteldrang van mien mus onder de derde dakpan 
links. Gisteren riep ze vrij dringend dat ik snel moest komen 
want ‘het’ was duidelijk te horen. Bewegingloos staarden 
wij elkaar minuten lang aan maar het bleef stil. “Vogels la-
ten zich niet regisseren” probeerde ik nog maar mijn doch-
ter die momenteel chronisch slaap tekort komt, snerpte tot 
mijn ontzetting moordlustig: “Áfknallen zal ik ze, AFknal-
len állemaal die krengen!” Op hetzelfde moment zag ze een 
piepklein, donzig wit veertje door de hor steken en trok het 
er voorzichtig tussenuit. “Aaaah…… wat schattig, ah gossie 
een veeeeertje, kijk hoe lieffffff!” riep ze verrukt. 
Ik geloof dat het wel goed komt.

Monique Teeling

Vogels

Voorronde Rabo Junior 
Super Serie bij Overbos 
Regio - Zaterdag 14 mei ne-
men D-junioren van de hoc-
keyclubs in de IJmond het te-
gen elkaar op tijdens de Ra-
bo Junior Super Serie. Dit is 
een nieuw hockeytoernooi 
waarbij 5-tegen-5 wordt ge-
speeld in mixed teams. De 
winnaars gaan door naar de 
Nationale Finaledag op 9 juli 
in Den Bosch.
Aan de voorronde doen 
teams mee van MHC Uit-
geest, BHC Overbos, KHC 
Strawberries en HC Spaarn-
dam. Deze clubs werken sa-
men binnen IJmond Hockey 
en hebben Rabobank IJmond 
als hoofdsponsor. De wed-

strijden worden tussen 10.00 
en 14.00 uur gespeeld op het 
complex van Overbos, Van 
Loenenlaan 3 in Beverwijk.
Het toernooi kent een spec-
taculaire opzet. De teams 
spelen minimaal vier wed-
strijden van 4x5 minuten op 
een kwart veld, er kan alleen 
gescoord worden van binnen 
de 10-meterlijn en in plaats 
van een strafcorner wordt er 
een shoot-out genomen. Een 
gelijkspel wordt direct beslist 
met shoot-outs (golden goal-
principe). Meer weten over 
IJmond Hockey? Kijk dan op 
www.facebook.com/ijmond-
hockey.



FC Uitgeest bederft feest 
voor vv Assendelft niet

Uitgeest - Oh, wat hadden 
ze dat graag gewild. Zij van 
FC Uitgeest. Voor het oog van 
de honderden meegereisde 
Assendelvers winnen, daar-
mee het kampioensfeest van 
de gasten uit te stellen en 
zelf daardoor de theoretische 
mogelijkheid op het kampi-
oenschap behouden. Op mo-
menten was het laatste bin-
nen handbereik maar keeper 
(gestopte penalty) en paal 
bleken op deze zonovergoten 
zondag obstakels die groen 
en geel weerhielden van 
een misschien wel verdien-
de overwinning. De ontlading 
van alles wat Assendelft was 
bleek na het laatste fluitsig-
naal groot. Kampioen worden 
was namelijk iets waar ze aan 
het begin van het seizoen bij 
de club helemaal geen reke-
ning mee hadden gehouden. 
Dat de supporters dat zelf 
ook vonden bleek wel uit de 
tekst van een meegenomen 
spandoek dat luidde: “Be-
ter dan de rest Kampioen”. 

Direct na afloop van de wedstrijd tegen vv Assendelft werd 
in de bestuurskamer en sponsorhome van FC Uitgeest de 
prijs uitgereikt aan de meest waardevolle speler van het 
jaar. Voorafgaand aan de prijsuitreiking werd de gebles-
seerde Sander van den Helder een soort oeuvreprijs toe-
bedeeld. Sander heeft besloten te stoppen maar niet nadat 
hij vanwege zijn grote verdiensten de afgelopen jaren toch 
nog even in het zonnetje werd gezet. De echte prijs ging 
naar de man die zich dit jaar heel sterk heeft ontwikkeld en 
als topscorer van onschatbare waarde is voor FC Uitgeest 
namelijk Lester Half. Dat hij de prijs echt verdient bewees 
hij vandaag nog maar weer eens want ook op deze zondag 
werd hij uitgeroepen tot Bakkum en Krook speler van de 
wedstrijd. Hij kreeg dan ook van naamgever Jan Bakkum 
als “Bakkum en Krook speler van het jaar” de bijbehorende 
prijs overhandigd. Lester van harte gefeliciteerd.

Bakkum en Krookspeler 
van het jaar

Zaanse zelfspot met een wel-
licht een kern van waarheid.
Voor trainer René van Mars-
bergen was het vandaag 
puzzelen. Hij kon namelijk 
niet beschikken over Sven 
de Wit, Kick Smit en Mike 
Olgers. Na een zenuwachtig 
begin waren het al vrij snel 
de gastheren die het initia-
tief naar zich toetrokken. Met 
succes want een prachtige 
aanval in de 9e minuut kon 
alleen maar gestopt worden 
door een overtreding op Jor-
dy Duijn in het strafschopge-
bied. Een terechte penalty, 
gegeven door scheidsrechter 
Wateler, was het gevolg. Rou-
tinier Ruud Koedijk zette zich 
achter de bal om het vonnis 
te vellen. Helaas was zijn in-
zet heel matig waardoor kee-
per Suzulmus alle kans kreeg 
zich te onderscheiden door 
de bal te stoppen. FC Uit-
geest bleef aandringen maar 
echt gevaarlijk werd het niet 
meer voor rust. Dat was As-
sendelft ook niet zodat de 0-0 

tot de rust op het scorebord 
bleef staan.
De tweede helft gaf veel van 
hetzelfde al vergoedde de 
spanning veel. Opmerkelijk 
was het incident in de 49e 
minuut toen bij een duel aan 
de zijlijn grensrechter Roo-
de omver werd gekegeld en 
daar een stevige enkelbles-
sure aan overhield. Gelukkig 
kon hij na een blessurebe-
handeling door wonderdok-
ter Stefan Half (verzorger FC 
Uitgeest) alsnog de wedstrijd 
vervolgen. Na het oponthoud 
was het FC Uitgeest dat bij-
na op voorsprong kwam. Een 
sterke loopactie van Lester 
Half werd bekroond met een 
leep schot waarbij helaas de 
bal via de binnenkant van de 
paal het veld weer in stui-
terde. Het werd daarna voor 
de supporters uit Assendelft 
spannender en spannender. 
De ploeg had namelijk ge-
noeg aan een gelijkspel maar 
FC Uitgeest maakte steeds 
duidelijker dat het hele-
maal geen zin had om mee 
te werken aan hun feestje. 
De thuisploeg drong steeds 
meer aan en steeds vaker ko-
zen de gasten voor een red-
dende poeier naar voren om 
maar even uit de problemen 
te zijn.  
Maar het feest kwam dan 
toch. Het laatste fluitsignaal 
van de arbiter was de start 
van een groot feest. Als eer-
betoon aan de kampioen 
vormden de moegestreden 
maar verslagen spelers van 
FC Uitgeest heel sportief een 
erehaag voor de spelers van 
Assendelft. Al met al verdient 
de ploeg van Assendelft  het 
“beter dan rest kampioen-
schap” en mag het zich gaan 
opmaken voor een verblijf in 
de eerste klasse. 

Mocht FC Uitgeest volgende 
week in de laatste wedstrijd 
winnen van Spirit dan kun-
nen zij zich weer opmaken 
voor de nacompetitie en mo-
gelijk via die weg aansluiten 
bij kampioen Assendelft.  (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, Ide-
ma, Vrouwe, uit den Boog-
aard (80e T. Sinnige), 
Zwarthoed, E. Sinnige, 
Brouwer, Hoekstra (70e 
Smit), Koedijk (82e Post), 
Duijn, Half. 

Woensdag  11 mei
AZ U19-
Clube Atletico Paranaense U19 17:00
Dames:
Kolping Boys VR2-FC Uitgeest VR1 20:00
Pupillen:
FC Uitgeest F1-Vrone F1 17:30
FC Uitgeest F10-Bloemendaal F12 17:30

Zaterdag 14 mei
Junioren:
Zouaven De B1-FC Uitgeest B1 14:30
Castricum B3-FC Uitgeest B3 13:30
Meisjes:
Jong Hercules MB1-FC Uitgeest MB2 11:45

Pupillen:
Castricum E9-FC Uitgeest E12 09:00
FC Uitgeest F6-KSV F9 11:15
Wordt bij KSV gespeeld
Adelbert St F2-FC Uitgeest F7 10:00
Zaanlandia F6-FC Uitgeest F9 08:45
SV Zandvoort Duinpiepers Toernooi-
FC Uitgeest C7 09:00

Maandag 16 mei
Senioren:
Spirit ´30 1-FC Uitgeest 1 14:00
DEM (rkvv) 2-FC Uitgeest 2 11:30

Kampioenschap in zicht
Eclatante overwinning 
Vrouwen 1 FC Uitgeest
Uitgeest - Dankzij een uit-
stekende overwinning op 
United Davo en het punt-
verlies van concurrent HSV 
heeft FC Uitgeest Vrouwen 1 
nog 2 punten uit 2 wedstrij-
den nodig om zich tot kampi-
oen te kronen. Uitgeest was 
op alle fronten beter, de ach-
terhoede onder leiding van 
Floor Glorie heeft geen kans 
weggegeven terwijl Roxanne 
Kortekaas als animator het 
middenveld dirigeerde. Na 
een aantal kansen in de be-
ginfase was het Bo Smit die 
na 10 minuten knap de 1-0 
aantekende. 
De diep spelende centra-
le middenvelder van United 
Davo werd keer op keer on-
schadelijk gemaakt door de 
FC Uitgeest spelers in de as. 
Na 30 minuten was het Da-
nielle Kortekaas die de bal 
op aangeven van de sterk 
spelende Robin Leijen strak 
langs de keeper schoot, 2-0.

Na rust bleef Uitgeest het 
betere van het spel houden, 
Anouk de Goede scoorde 
de 3-0 op z’n Robbens, van-
af rechts naar binnen snij-
den en met links de bal in de 
lange hoek plaatsen. Hier-
mee was het verzet van het 
sportieve United Davo defini-
tief gebroken. In de 70e mi-
nuut tekende Danielle Korte-
kaas voor haar tweede treffer 

van de wedstrijd en bepaal-
de daarmee de eindstand op 
4-0.

Vanwege het Arie Bonken-
burg toernooi in het pinkster 
weekend is de wedstrijd te-
gen Kolping Boys verplaatst 
naar woensdag 11 mei, bij 
winst zijn de dames van 
Vrouwen 1 kampioen.
 
Woman of the match: Floor 
Glorie. Overal precies op tijd

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
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Ophaaldata gft-afval
In week 20 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein:  dinsdag 17 mei 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 18 mei 
De Koog:  donderdag 19 mei 
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 20 mei

BUrgerlIjKe stanD
geBOren 
Dex Fatels, zoon van r. Fatels en M.j.g. Mooij

Verlorenofgevonden.nl
Sinds de registratie van verloren en gevonden voorwerpen overgeno-
men is door de gemeentes in Nederland, bestaat de gebruiksvriendelij-
ke website www.verlorenofgevonden.nl. Mocht u iets vinden of  iets ver-
loren hebben, maak dan meteen een registratie op de website. Indien er 
een ‘match’ is met een andere melding, krijgt u hier bericht van. 

aanbieden plastic afval
Al enkele jaren wordt in Uitgeest het plastic afval gescheiden opge-
haald. De zakken hiervoor zijn gratis aan te vragen via www.zakken-
voorplastic.nl of op te halen in het gemeentehuis. Eens per maand 
worden de zakken opgehaald, op de aanbiedplaatsen voor de rol-
emmers. Ook staan er in Uitgeest op drie plaatsen grote inzamel-
containers, bij de Jumbo, de Deen en de Dekamarkt. Mocht u twijfe-
len of iets in de zak mag: op de website www.plasticheroes.nl is een 
lijst te downloaden met wat wel en wat niet gerecycled kan worden. 
De eerstvolgende keer dat de zakken weer aan de weg mogen is  
vrijdag 27 mei. De zakken dienen aangeboden te worden vóór 7.00 uur 
’s ochtends.

nationale molendag Uitgeest
De 44e Nationale Molendag (eigenlijk molendagen) wordt gehouden op 
14 en 15 mei. In Uitgeest staan vier nog werkende molens, waarvan er 
een geopend is tijdens de molendagen. De Dorregeester Molen stamt 
uit bouwjaar 1896 en is nooit bewoond geweest. De huidige molenaar, 
Jan van Diepen, laat op Pinksterzondag 15 mei de wieken van de molen 
weer fier draaien. Als de wind tenminste meewerkt.

Zondag 15 mei is de Dorregeester Molen geopend tijdens de Nationale 
Molendag. (foto: gemeente Uitgeest)

gemeentehuis en gemeentewerf gesloten

Wegens Tweede Pinksterdag zijn het gemeentehuis en de gemeente-
werf maandag 16 mei gesloten. Ook zijn de locaties telefonisch niet 
bereikbaar. Vanaf dinsdag 17 mei zijn beide locaties weer gewoon  
geopend.

grote opkomst 
Dodenherdenking 

De Dodenherdenking in Uitgeest vond afgelopen 4 mei plaats onder  
grote belangstelling. De kranslegging ’s middags bij de spoorlijn werd 
bezocht door een klein gezelschap, onder wie burgemeester en wethou-
ders en de leden van het 4 mei comité Uitgeest. ’s Avonds was de belang-
stelling in de Dorpskerk groot en na de stille tocht verzamelden zich een 
paar honderd Uitgeesters op het plein voor het gemeentehuis. Daar werd 
na het blazen van de Taptoe door Cor Duinmaijer twee minuten stilte in 
acht genomen en speelde de Uitgeester Harmonie het Wilhelmus. Na de 
declamatie van een eigen gedicht door Nel Tromp-van Baar volgden de 
kransleggingen en een defilé van alle aanwezigen langs het oorlogsmo-
nument. Na afloop was de hal van het gemeentehuis zeer goed gevuld 
bij de tentoonstelling van tekeningen en gedichten van leerlingen van de 
Uitgeester basisscholen. (foto: gemeente Uitgeest)

rondleidingen gemeentehuis
elk jaar verzorgt de jeugd- en jongerenraad het project ‘jonge-
ren en Politiek. Basisschoolleerlingen uit Uitgeest krijgen in het 
kader hiervan een rondleiding door het gemeentehuis. Maandag 
9 mei was de eerste groep aan de beurt.

Na ontvangst door onder anderen griffier Bernadette Slijkerman 
en raadslid Jan Dubelaar (Progressief Uitgeest) kregen de kinderen 
uitleg in de raadzaal. Ook namen ze een ‘kijkje in de keuken’ tijdens de 
rondleiding: verschillende kamers werd binnengelopen om even een 
praatje te maken met de aanwezige medewerkers. De bedoeling van dit 
project is dat jongeren meer betrokken worden bij de lokale politiek. Om 
deze reden is van te voren gevraagd of ze een presentatie willen voorbe-
reiden over iets wat volgens hen speelt in Uitgeest. Dit idee wordt door 
de kinderen zelf gepresenteerd in de raadzaal, onder toeziend oog van de 
(loco-)burgemeester. Na afloop van het project wordt een idee gekozen 
dat daadwerkelijk uitgevoerd zal worden.

Raadslid Jan Dubelaar in gesprek met de leerlingen. 
(foto: gemeente Uitgeest)
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