
10 mei 2017 Tel. 0255-520456 www.uitgeestercourant.nl 13

Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Het is FC Uitgeest gelukt! Zondag werden ze kampioen en volgend jaar komen ze 
uit in de Eerste Klasse! Tegenstander Stormvogels uit IJmuiden gooide nog bijna roet in het 
eten voor de mannen uit Uitgeest door na het oplopen van een tweede rode kaart het veld te 
verlaten maar gelukkig kwamen ze terug op dat besluit en kon de wedtrsijd toch worden af-
gemaakt. Elders in deze editie een uitgebreid verslag. (foto: Marianne Jonker)
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Uitgeest - Onlangs fietsten 
de kinderen van groep 8 van 

de Molenhoek langs plekken 
in Uitgeest die een rol heb-

ben gespeeld in de twee-
de wereld oorlog. Deze fiets-
tocht heeft een diepe indruk 
gemaakt op de leerlingen. 
Door de plekken te bezoeken 
en aldaar het bijbehoren-
de verhaal te horen, konden 
de leerlingen zich inleven in 
de anekdotes. Alle leerlingen 
maakten vervolgens een ge-
dicht over 4 mei en de vrij-
heid. Basisschool de Molen-
hoek vond het gedicht van 
Pleun Bosga uit groep 8 het 
meest geschikt voor de her-
denking gevallenen 4 mei. 
Pleun heeft op 4 mei net als 
leerlingen van de andere ba-
sisscholen uit Uitgeest haar 
gedicht voordragen.
Dagblad Trouw plaatste het 
gedicht van Pleun op 4 mei in 
haar krant en kondigde het 
gedicht aan op haar voorpa-
gina. Het gedicht werd ver-
volgens bij verschillende 4 
mei herdenkingen gebruikt 
of voorgedragen. ‘Fantastisch 
om te zien dat het comité 4 
mei Uitgeest de bewustwor-
ding over de tweede wereld-
oorlog zo dichtbij brengt en 
kinderen uit de gemeente op 
deze wijze kan inspireren’, is 
de reactie van de Ouderraad 
van de Molenhoek. 
Het gedicht van Pleun vindt u 
elders in deze editie.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Uitgeester Harmonie 
speelt eigen favorieten
Uitgeest - Op zaterdag 13 
mei organiseert de Uitgeester 
Harmonie het concert ‘Onze 
Favorieten’ in de Zwaan. On-
der leiding van Thomas Eve-
leens worden 8 muziekstuk-
ken gespeeld die gekozen 
zijn door leden van de har-
monie zelf. Veel van de stuk-
ken die er worden opgevoerd 
komen van fi lms af: ‘Lord of 
the Rings’, ‘Pirates of the Ca-
riben’ en ‘Lilo and Stich’. Er 
wordt in een unieke samen-
werking met de dixieland-
band De Upmates het num-
mer ‘At het Jazzband Ball’ 
uitgevoerd. Ook zal de Slag-
werkgroep Blast én het oplei-
dingsorkest zijn kunnen laten 
horen. Het concert begint om 
20.00 uur in de Zwaan, kaart-
jes zijn te bestellen via de 
website www.uitgeesterhar-
monie.tk
De Uitgeester Harmonie be-
staat uit vier muziekgroepen. 
Het grote Harmonieorkest 
bestaand uit ongeveer 35 le-

den, het Opstaporkest waar-
in beginnende muzikanten 
de eerste stappen oefenen in 
samenspelen. De Slagwerk-
groep Blast; slagwerkers die 
incidenteel optredens ver-
zorgen en de dixieland-band 
‘The Upmates’. Door het jaar 
heen worden verschillen-
de optredens gegeven zoals 
de aubade tijdens Konings-
dag, het juni-zomerconcert 
in de buitenlucht, de Sinter-
klaasoptocht, muziek tijdens 
de Avondvierdaagse en nog 
veel meer. Voor oud-leden 
heeft men een speciale actie: 
kom oude herinneringen op-
halen en speel drie maanden 
mee zonder contributie te be-
talen.
Lijkt het je leuk om een 
keer te komen kijken, of di-
rect mee te doen? Gespeeld 
wordt iedere donderdag-
avond in het ZienHouse van 
19.30 tot 21.30 uur, of neem 
contact op via de website. 
(foto: Arno Hiemstra)

Gespreksgroep 
voor nabestaanden 

Uitgeest - Voor mensen die 
hun partner verloren heb-
ben, worden in Uitgeest al 
sinds enige jaren bijeenkom-
sten georganiseerd, waarbij 
in een vertrouwde omgeving 
met maximaal acht deelne-
mers onderwerpen aan bod 
komen, die betrekking heb-
ben op het overlijden van de 
partner.
Misschien was u op het over-
lijden voorbereid of kwam het  
juist onverwacht. In ieder ge-
val is elk verlies een ingrij-
pende ervaring, waar u mee 
om moet leren gaan, hoe 
moeilijk dat ook is. Vaak is 
het dan fi jn om met lotgeno-
ten hierover te praten en er-
varingen met elkaar te delen.

De gespreksgroep is bedoeld 
voor mensen, die langer dan 
een half jaar geleden hun 
partner verloren hebben en 
een ieder, die hier behoefte 
aan heeft, is welkom.
Er zijn acht bijeenkomsten 
op de donderdagmiddag, te 
beginnen eind september 
2017 waarbij telkens één the-
ma behandeld wordt; zoals: 
hoe om te gaan met het ver-
lies; reacties van de omge-
ving; hoe ga je om met spe-
ciale dagen; waaruit put je de 
kracht om verder te gaan etc.
Vanaf heden kunt u zich 
opgeven op 0251-312331, 
waarna contact met u wordt 
opgenomen voor een kennis-
makingsgesprek.

Annemarie den Boer 
eerste in halve fi nale

Uitgeest - Zondag was 
de halve fi nale in Rotter-
dam voor junioren derde di-
visie. Annemarie den Boer 
van Unitas turnde deze hal-
ve fi nale en wist zich met een 
eerste plaats te plaatsen voor 
de Finale. 
Na een goede start op balk 
met het hoogste cijfer van 
de dag 12.00 punten en een 
goede vloeroefening waar 
ze een 11.90 scoorde volg-
de sprong en met 2 mooie 
sprongen kreeg Annemarie 
een 12.175. Op naar het laat-
ste toestel brug en dit is een 
van de betere toestellen voor 
Annemarie. Annemarie turn-
de een zeer stabiele oefening 
en kreeg hier een 11.250 voor 
en dit was ook het hoog-
ste cijfer. Annemarie heeft 
vanaf toestel 1 op de eerste 
plaats gestaan en heeft zich 
ook voor twee toestel fi nales 
brug en balk geplaatst. Wat 
een geweldige dag voor Uni-
tas en Annemarie. Volgende 
week zaterdag 13 en zondag 
14 mei gaan we naar Almelo 
voor het  NK.

Uitgeest - Het program-
ma van het Open Podium 
in de Zwaan op zaterdag 20 
mei bevat dit keer veel zang. 
Luister bijvoorbeeld naar Fine 
Tuned, met Cindy Corse, mar-
cel Rutten en Frans Stoker. Of 
Same Message met Mirjam 
Franzel en Mark Kirkenier, zij 
zingen Nederlands- en En-
gelstalig. Zonder zijn andere 
maatje van The Visitors speelt 
Ton van Dam.
Lydia Mentink en haar twee 
gitaristen zijn hun program-
ma nog aan het samenstellen 
dus dat blijft nog even een 

verrassing maar het vrou-
wenkoor Soerdanya uit Eg-
mond aan den Hoef (foto) 
zingen Russisch repertoire, 
gearrangeerd door dirigen-
te Svetlana Tsariova. Liedjes 
over liefde, weemoed en ver-
langen. 
De presentatie is weer in 
de handen van Mandy Lod-
der aangezien Ton Hemmen 
dit keer andere bezigheden 
heeft.
Aanvang van het program-
ma is 20.30 uur. En natuur-
lijk weer gratis toegang, net 
als altijd!
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Vrouwen nemen punten 
mee uit Nieuwegein
Uitgeest - Uitgeest Vrouwen 
1 wist zondag in Nieuwegein 
de score te openen doordat 
Daniëlle Kortekaas een goe-
de dieptepass wist te verzil-
veren, 0-1. Met goed samen-
spel wist Nieuwegein ech-
ter de stand alweer snel ge-
lijk te trekken, 1-1. Ondanks 
dat Nieuwegein over een 
goede voorhoede beschik-
te, gaf de verdediging van 
Uitgeest geen krimp. Backs 
Laura Koek en Floor Glorie 
wisten steeds weer de flank-
speelsters af te stoppen en 
de sterke spits van Nieuwe-
gein kreeg geen ruimte van 
de goed spelende Tanja Lan-
gendijk. Uitgeest, spelend 
met een 4 mans midden-
veld waarin Sanne Kaandorp 
steeds meer speelminuten 
gaat maken, wist zich regel-
matig vrij te spelen en zocht 
dan de snelle aanvallers Bo 
Smit en Daniëlle Kortekaas. 
Laatstgenoemde wist met 
haar doorzettingsvermogen 
te profiteren en de bal achter 
de doelvrouw te werken, 1-2. 
Uitgeest liet zich helaas vlak 
voor rust nog verrassen, 2-2. 

Na rust trok Uitgeest het spel 
steeds meer naar zich toe. De 
enkele keer dat het doelge-
bied van Uitgeest werd be-
reikt stond de stabiele ach-
terhoede, geleid door de we-
kelijks sterk spelende Kel-
ly Selvius, haar mannetje . In 
de 51e min wist Daniëlle haar 
hattrick op het scorebord zet-
ten, 2-3. Kort daarna bleek 

een aanval van Nieuwegein 
het einde te betekenen voor 
de sterke spits. Na een kop-
duel met Kelly Selvius moest 
de spits met een gescheur-
de wenkbrauw het veld ver-
laten. Hiermee was het verzet 
van Nieuwegein definitief ge-
broken en kon Daniëlle zelfs 
nog een vierde goal op haar 
naam schrijven, wat de eind-
stand op 2-4 bracht. 

Woman of the match: Da-
niëlle Kortekaas. Dat Dani-
elle geen last meer heeft van 
haar teen bleek wel in deze 
wedstrijd. Ze speelde sterk 
en was gretig voor de goal, 
met 4 doelpunten als resul-
taat. Hiermee bracht ze haar 
totaal op 21 dit seizoen. 

Uitgeest - Voor zaterdag 
6 mei stond de 5e Vitesse-
vlucht  Naar Quiévrain op 
het programma. Maar we-
derom ‘n verplaatsing ter elf-
der ure ivm. ‘n te verwacht-
te sterke Oostelijke wind. Dit-
maal werd er gelost vanuit 
het op 60 kilometer oostelij-
ker gelegen  Chimay met een 
afstand van 278 km. De dui-
ven gingen werden al rede-
lijk vroeg in de morgen ge-
lost door het goede weer 
die ochtend op de losplaats. 
Om exact 10.10 uur gingen 
de duiven van start met een 
redelijk straffe Oostelijke in 
hun zij richting de hokken. 
Die dag waren er 13 deel-
nemers met 421 duiven voor 
het concours, ‘n groter aan-
tal dan normaal omdat de 

overnachtvliegers hun duiven 
ook gaan invliegen (trainen) 
voor de nog langere afstand 
vluchten van rond de 1000 
km. Eindelijk voor het eerst 
dit voorjaar eens ‘n aankomst 
voor de duiven én liefhebbers 
met ‘n betere temperatuur. 
Om 13.49.26 uur melden de 
eerste duif zich in Uitgeest bij 
Frank Rodenburg. Zijn duif 
maakt een gemiddelde snel-
heid van 1268,283 meter p. 
minuut (ruim 76 km p/uur).  
De uitslag van zaterdag 6 mei 
van de eerste vijf liefhebbers 
luidt als volgt:  1-7-20-35-39e 
Frank Rodenburg, 2-17-28-
31-32e Peter Schellevis, 3-9-
12-18-23e Dirk de Bruin, 4-6-
8-10-97e Henk Brondijk en 
5-11-13-14-15e Wim Roden-
burg. Achteraf géén gemak-

       Zo vlogen 
       de duiven Frank Rodenburg pakte de 

overwinning vanuit Chimay

kelijke vlucht voor de duiven, 
bij menige liefhebber sprak 
van ‘n matige aankomst met 
grote gaten tussen de aan-
komst tijden. Met het uitslaan 
van de klokken om 15.30 uur 
waren er bij een ieder nog 
wel wat duiven niet gearri-
veerd. Gelukkig minder kou-
de nachten, en hopelijk gaan 
de achtergebleven duiven 
zich de komende dag-dagen 
ook nog wel melden. De taar-
tenbon van deze week gaat 
naar Peter Schellevis met ook 
een van z’n duiven op de 50e 
plaats. De eerste plaats in de 
vereniging was tevens goed 
voor een 14e plaats in het CC 
3/A tegen 67 deelnemers met 
1746 duiven en ‘n 26e plaats 
in de gehele Kring 3, tegen 
129 deelnemers met 2999 
duiven. Mede door het gro-
te aantal deelnemende dui-
ven in het concours, konden 
dit keer alle deelnemers zich 
in de prijzen vliegen. Volgen-
de week de 6e en laatste Vi-
tesse vlucht vanuit het Belgi-

sche Quiévrain op (plm. 245 
km). (Hein Berkhout)

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan 
de Langebuurt zijn de vol-
gende vieringen de ko-
mende dagen gepland:
Woensdag 10 mei: 19.00 
uur H. Eucharistieviering 
in de kapel.
Vrijdag 12 mei: 19.00 uur 
H. Eucharistieviering in 
Geesterheem.  
Zaterdag 13 mei: geen 
viering.
Zondag 19 februari: 09.00 
uur H. Eucharistieviering 
m.m.v. Laus Deo en 19.00 
uur Rozenkransgebed in 
de kapel.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte
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14 MEI MOEDERDAG
SKINCARE & MAKE-UP GIFTBOX

SPARKLING LOOKING GOOD TEA GIFTBOX

CADEAUBONNEN VOOR (PERMANENTE) MAKE-UP, 

HUIDVERBETERENDE BEHANDELINGEN & INJECTABLES

Zaterdag 13 mei van 10.00 tot 13.00 uur
zijn we geopend voor moederdag cadeaus

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

Like en volg ons op FACEBOOK

Vrijdagweekend TAS:
 2 broden naar keuze, 1 zak kadetten, 1 zak krenten-
bollen, 1 roomboter cake naar keuze…………..
 samen € 10,00

MOEDERDAG:
Bonbons in luxe cadeauverpakking vanaf € 6,95

Aardbeien Vlaai Hart  € 12.95
Aardbeien Sloffen  € 8,95

Aardbeien Tompouce  € 1,95
Slagroom, Marsepein Hart taart  € 14.95  
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Uitgeest - Zaterdag 13 mei 
wordt een Creabeurs ge-
houden in Sporthal de Zien 
in Uitgeest. De beurs is ge-
opend van 10.30 tot 17.00 uur. 
Het is een gevarieerde beurs 
waar de nieuwste materialen 
te koop zijn, onder andere 
vintagevellen, creatieve ver-
pakkingen, lint, bedels, alles 
op het gebied van zelf kaar-
ten maken  en sieraden. 

Ook de nieuwe rage ‘diamond 

painting’ is op deze beurs te 
vinden. Er zijn diverse work-
shops te volgen waaronder 
een gratis workshop met In-
eke Bezemer, Cootje Verhoe-
ven en nog meerdere desig-
ners waarbij gebruik wordt 
gemaakt van diverse tech-
nieken. Voor de kinderen zijn 
er ook workshops, zoals ca-
deautje maken voor moeder-
dag. Voor vragen en informa-
tie: tel.: 06-81520577 of in-
fo@sytavangelderen.nl. 

Op taalreis in Otranto
Castricum - Vorig weekein-
de zijn 26 cursisten van La 
dolce lingua, taalschool Ita-
liaans in Castricum, terug-
gekomen van een studie-
reis van een week in Otran-
to. Otranto bevindt zich aan 
de Adriatische zee in Pug-
lia, in de uiterste punt van de 
hak van Italië. Voor de mees-
ten was het de eerste keer 
dat ze zo zuidelijk in Italië op 
reis waren.
Iedere ochtend volgden de 
deelnemers op hun eigen ni-
veau Italiaanse les bij taal-
school Porta d’Oriente. ’s 
Middags was er een afwis-
selend cultureel programma: 
Een bezoek aan de beroemde 
kathedraal van Otranto met 
zijn indrukwekkende moza-
iekvloer uit de 12e eeuw met 
een scala aan symboliek en 
historie waar de gids in be-
grijpelijk Italiaans over ver-
telde. En het nabij gelegen 
Lecce werd bezocht, ook wel 
het Rome van het Zuiden ge-
noemd. Op woensdagoch-
tend was het voor veel cursis-
ten vroeg dag. Om kwart voor 
vijf ’s ochtends vertrokken zij 

in het donker op de fi ets naar 
de vuurtoren van Punta Pa-
lascìa, de meest oostelijke 
punt van Italië van waaruit 
je als eerste de zon kunt zien 
opkomen van achter de ber-
gen van Albanië. Vuurtoren-
wachter Emilio zorgde daar-
na voor koffi e en iets lek-
kers. ’s Middags klommen de 
meesten opnieuw op de fi ets 
voor een tocht door het bin-
nenland van Salento. De rust 
en weidsheid van de natuur 
en de bloemenrijkdom waren
overweldigend. Na een wijn-
proeverij en een heerlij-
ke maaltijd werd de laatste 
avond dansend afgesloten 
met de opzwepende livemu-
ziek van Diego, Mattia en Ila-
ria op gitaar, accordeon en 
tamboerijn. Zij zongen tra-
ditionele liederen en leerden 
de groep de pizzica dansen.
Rijk aan taal- en cultuurin-
drukken uit het fraaie Salento 
vlogen de deelnemers de vol-
gende dag weer terug naar 
huis. Komend jaar, na afl oop 
van de taalcursus, gaat de 
studie- en cultuurreis naar 
Sardinië. Foto: Anne Telkers

Storende klacht? Homeo-
pathie Noord-Holland!

Castricum - Terugkeren-
de ontstekingen, hoofdpijn, 
oorsuizen, niet goed slapen, 
blaasontsteking, of niet lek-
ker in het vel? Homeopathie 
biedt een goed alternatief bij 
allerlei soorten klachten. 

Saskia Olivier vertelt: ,,Ho-
meopathie is een milde, na-
tuurlijke geneeswijze met he-
le goede resultaten. Ik neem 
de tijd voor de cliënt en on-
derzoek samen met de cli-
ent de lichamelijke, mentale 

en emotionele klachten. En ik 
schrijf vervolgens een home-
opathisch geneesmiddel voor 
dat precies past bij de indivi-
duele, specifi eke symptomen. 
Daardoor voelt de cliënt zich 
niet alleen lichamelijk, maar 
ook mentaal en emotioneel 
beter. Overigens kan home-
opathie ook heel goed naast 
reguliere geneeskunde wor-
den toegepast.“
Een verwijzing van de huis-
arts is niet nodig. De mees-
te zorgverzekeringen vergoe-
den klassieke homeopathie 
in het aanvullende pakket. 
Het gaat dus niet ten koste 
van het eigen risico. 
Meer informatie? Maak vrij-
blijvend een afspraak of be-
zoek de website. Saskia Oli-
vier, Homeopathie Noord 
Holland. Oude Parklaan 111, 
Castricum.  www.homeopa-
thie-noordholland.nl, info@
homeopathie-noordholland.
nl, tel.: 06-29566438.

Castricum - Dinsdag 16 mei 
is er weer een Auticafé in de 
Juliana van Stolbergschool. 
Anneke Eenhoorn vertelt 

Auticafé over autisme en confl icten. 
Zij is werkzaam als klinisch 
psycholoog / psychothera-
peut en gedragstherapeut 
binnen Parlan/De Praktijk. 
Daarnaast is zij auteur van 

diverse boeken over ADHD 
en ASS. Ze werkt met kinde-
ren, ouders en hun subsyste-
men om samen te bekijken 
wat de best werkende aan-
pak is.  Aanvang 20.00 uur.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

The Circle
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 19.30 uur

dinsdag 20.00 uur   woensdag 21.00 uur
The Lost City of Z

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Django

vrijdag 16.00 uur
woensdag 18.45 uur
Alone in Berlin

vrijdag 16.00 uur
20th Century Women

dinsdag 14.00 uur
Their Finest

zaterdag 18.45 uur
Beauty and the Beast - 3D
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur

Lion
zaterdag 16.00 uur

Down to Earth
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
The Boss Baby (NL) 3D

zondag 16.00 uur
The Boss Baby (NL) 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

De Smurfen en het verloren dorp 2D

Programma 11 mei t/m 17 mei 2017

The Circle
Mae Holland kan haar geluk 
niet op als ze wordt aangeno-
men bij de Cirkel, het mach-
tigste internetbedrijf ter we-
reld. De persoonlijke e-mails 
van de gebruikers, hun soci-
ale media, betalingsverkeer 
en aankopen zijn met elkaar 
verbonden door een univer-

seel besturingsprogramma. 
Het resultaat: iedereen heeft 
slechts één online identiteit. 
Een nieuw tijdperk van open-
heid en gemeenschapszin is 
aangebroken. The Circle is 
de verfi lming van het gelijk-
namige hit-boek van Dave 
Eggers.

Aan het begin van de 20e 
eeuw ontdekt de legendari-
sche avonturier Percy Faw-
cett op een van zijn tochten 
door het onontgonnen Ama-
zonewoud restanten van een 
oude, ver ontwikkelde be-
schaving. Bij zijn terugkomst 
in Engeland wordt zijn ver-
haal afgedaan als onzin en 
wordt het idee van het be-
staan van een mythische 

The Lost City of Z
stad El Dorado belachelijk 
gemaakt. Fawcett is echter 
vastbesloten om terug te ke-
ren naar de jungle en met de 
steun van zijn vrouw en zoon 
deze mysterieuze stad te vin-
den. Het blijkt een levens-
gevaarlijke tocht die de he-
le wereld in zijn greep houdt. 
Deze boekverfi lming vertelt 
een op waargebeurde feiten 
gebaseerd verhaal. 
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Regio - Het hele jaar ge-
nieten van het terras, altijd 
droog en uit de wind, dat wil 
toch iedereen en dat kan nu 
voor de laagste prijs-kwali-
teitgarantie bij Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort.

Bij Hummel Kozijnen kan 
men nu al een complete ter-
rasoverkapping bestellen van 
circa 400 cm breed en 250 
diep voor de prijs vanaf 1.295 
euro, inclusief BTW (Hum-
mel Deluxe) in de kleuren 
crème/wit RAL 9001 of an-
traciet RAL 7024 en voorzien 
van polycarbonaat beplating.  

De terrasoverkappingen zijn 
te voorzien van vele luxe op-
ties zoals ledverlichting, in-
frarood terrasverwarmer, 
spiekozijnen voor de zijwan-
den, grillo schuttingdelen en 
uiteraard Fiano schuifglas-
wanden, gelaagd veiligheids-
glas, en schuifpuien zodat 
men de overkapping geheel 
kan afsluiten. 
Ook in het assortiment heeft 
Hummel terraszonwering 
voor onder de overkapping 
door middel van geplisseer-
de stof in een aluminium 
frame. Deze wordt geplaatst 
tussen de panelen/liggers in 

Snelvaren of waterskiën 
op het Alkmaardermeer
Regio Vanaf mei kan er al 
weer worden snelgevaren in 
het snelvaargebied De Dei-
lings op het Alkmaardermeer. 
Op het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer geldt een maxi-
male vaarsnelheid van 16 ki-
lometer per uur. Voor het 
snelvaargebied De Deilings, 
is echter een uitzondering 
gemaakt op deze beperking 
van de vaarsnelheid. Hier kan 
de watersporter mits voor-
zien van een ontheffi ng tus-
sen 1 mei tot en met 31 okto-
ber snelvaren en waterskiën. 
De soorten ontheffi ngen en 
de aanvraagformulieren hier-
voor staan op de vernieuw-
de website www.alkmaar-
der-enuitgeestermeer.nl. Om 
de veiligheid te bevorderen 
houden toezichthouders re-
gelmatig en op verschillen-
de momenten toezicht op 
het meer. Net als voorgaan-
de jaren wordt dit seizoen 
ook doordeweeks weer re-
gelmatig gecontroleerd. Let 
dus goed op de maximale 

vaarsnelheid en zorg ervoor 
naast de juiste ontheffi ng ook 
een geldig vaar-, registratie- 
en verzekeringsbewijs aan 
boord te hebben. Het snel-
vaargebied is met gele boei-
en als een bijzonder vaarwa-
ter gemarkeerd. Dit betekent 
dat alleen vaartuigen met 
een ontheffi ng hier mogen 
varen. Om op doordeweek-
se dagen tussen 8.00 uur en 
zonsondergang in het ge-
bied te mogen varen kan een 
beperkte ontheffi ng aange-
vraagd worden. Deze onthef-
fi ng bestaat uit twee delen. 
Deel A kan kosteloos aange-
vraagd worden via een spe-
ciaal aanvraagformulier. Deel 
B kan gekocht worden via de 
kaartautomaat op recreatie-
terrein De Woudhaven. Deel 
A en B vormen gezamenlijk 
de geldige ontheffi ng voor de 
duur die op deel B staat aan-
gegeven. Een volledige ont-
heffi ng is om de hele week 
tussen 8.00 uur en zononder-
gang te varen. 

Informatie over huidveroudering 
en cosmetische behandelingen

Regio - Huidveroudering is 
een natuurlijke proces waar 
alle mensen mee te maken 
krijgen. Dit proces verloopt 
bij iedereen anders. De een 
heeft er geen probleem mee, 
de ander stoort zich er aan. 
Gelukkig is er vaak iets aan 
te doen. 

De specialisten van Centrum 
Oosterwal vinden het be-
langrijk dat men goed wordt 
voorgelicht als een cosme-
tische behandeling overwo-
gen wordt. Zij organiseren op 
1 juni van 19.00 tot 21.00 uur 
een gratis informatieavond. 

De dermatoloog, plastisch 
chirurg en huidtherapeut 
vertellen over hun samen-
werking en de verschillen-
de cosmetische behande-

lingen. Zo laten zij zien wat 
de mogelijkheden zijn van 
de nieuwste huidverjongen-
de laserbehandeling Forever 
Young BBL. Ook wordt uitge-
legd waarom bij de een bo-
tox/fi llers een oplossing is 
en bij de ander een plastisch 
chirurgische ingreep, zo-

als bijvoorbeeld een ooglid-
correctie, het mooiste resul-
taat geeft. Meer informatie 
of aanmelden voor de infor-
matieavond op 1 juni:  www.
centrum-oosterwal.nl of 072 
5157744. Centrum Oosterwal 
is te vinden op de Comenius-
straat 3 in Alkmaar.

waardoor er een vlak geheel 
ontstaat. Zonwering voor op 
het dak van de  terrasover-
kapping in de vorm van een 
elektrische ZIPX windvas-
te screen bestaat ook tot de 
mogelijkheden. 

Hummel Kozijnen heeft di-
verse terrasoverkappingen 
zeer realistisch opgesteld in 
de ruime showroom zodat 
bezoekers een fraai beeld 
kunnen krijgen hoe het er 
thuis uit zou komen te zien. 
De terrasoverkappingen zijn 
verrassend laag geprijsd, en 
zeer eenvoudig zelf te plaat-
sen door de zeer uitgebreide 
digitale montagehandleiding. 
Uiteraard is het ook moge-
lijk de overkapping te laten 
plaatsen tegen een vriende-
lijke montageprijs. Nu bestel-
len is snel genieten! Voor een 
bezoek aan onze showroom 
kunt u ons vinden op de lijn-
baan 44a in Heemskerk 
Bel voor een vrijblijven-
de prijsopgave thuis 0251-
234484. De showroom is van 
maandag tot en met vrijdag 
geopend van 10.00 tot 16.30 
uur. Zaterdags geopend van 
11.00 tot 15.00 uur. Kijk ook 
op www.hummelkozijnen.nl 
voor meer informatie.

Pancratius zingt in Uitgeest, 
Laus Deo in Castricum

Uitgeest - Het  Gemengd 
Koor Pancratius begint zon-
dag 17 mei zijn jaarlijkse uit-
gaansdag met een bezoek 
aan de parochiekerk in Uit-
geest. 
Het koor verleent zijn me-

dewerking aan de hoogmis 
die op deze speciale dag om 
10.00 uur begint. 
Voor deze viering staan de 
volgende werken op het pro-
gramma: De Missa Brevis in 
B van de componist Christop-

her Tambling. Voorts  het 
Tantum Ergo van Widor en 
het bekende Ave Maria van 
Caccini. Het koor staat on-
der leiding van dirigent Joost 
Doodeman. Organist is Ro-
nald Schollaart. Na de viering 
volgt een programma voor al-
le koorleden. 
Kerkkoor Laus Deo Uitgeest, 
zingt op deze dag in Castri-
cum om 10.30 uur.

Wandelingen tussen de 
weidevogels in Hempolder
Akersloot - De boswachter 
van Landschap Noord-Hol-
land organiseert voor natuur-
liefhebbers een wandeling in 
de Hempolder bij Akersloot. 
Het is een rijk gebied voor 
weidevogels: buitelende kie-
viten, roepende grutto’s en 
zenuwachtige tureluurs. Ze 
broeden hier volop door de 
hoge waterstand in combina-
tie met de kruidenrijke wei-
landen. 

De boswachter maakt een 
wandeling van 1,5 uur over 
de dijk zodat men de vo-
gels prachtig kan bekijken. 

Ook de vogelhut midden in 
de polder wordt bezocht. Op 
dinsdag 16 en 23 mei vanaf 
19.00 uur. Reserveren kan op 
www.gaatumee.nl. Foto: Joke 
Huijser-Spekken.

Bakkum - Maandag 15 mei 
is er een stiltewandeling 
waarbij de deelnemers door 
de duinen naar het strand 
wandelen, waar koffi e wordt 

Stiltewandeling gedronken. Verzamelen om 
9.30 uur op de parkeerplaats 
bij De Hoep aan de Zeeweg 
te Bakkum.  
Deelname is gratis, een gel-
dige duinkaart is wel nood-
zakelijk. 
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Castricum - Vrijdag 12 mei  
rock-’n’-roll en surf met Del 
Toros (foto) en Stories From 
Shamehill in De Bakkerij. 
Zaal open: 21.00 uur, entree  
4,00/3,00 euro. Zaterdag is er 
weer een FrunsJazzClub. 

Zes jaar onderzoek Wim Degeling 
Naslagwerk Zanderij, duinen en zee

Castricum - Wim Degeling 
uit Uitgeest komt uit een sla-
gersfamilie en heeft altijd al 
binding gehad met Castri-
cum en de duinen, zee en 
het strand. In zijn jeugd stond 
hij al eens op het gestran-
de schip De Salamander en 
dat wekte zijn nieuwsgierig-
heid op. 
Na een vrijwilligers carriè-
re als sportverslaggever bij 
de OSU en raadslid voor het 
CDA (2002-2006) in de ge-
meenteraad stortte Wim zich 

op zijn nieuwe hobby en ging 
vrijwillig aan de slag voor de 
Werkgroep Oud Uitgeest en 
het Strandvondstenmuseum. 
Heel veel tijd investeerde hij 
in het zoeken van kranten- 
enartikelen via internet die 
betrekking hadden met ge-
beurtenissen op de zee, het 
duin en de historie van Uit-
geest, Castricum en Bakkum. 

Dit resulteerde in een bijzon-
dere verzameling van meer 
dan 500 berichten die met 

een zoekmachine te vinden 
zijn via de beeldbank van de 
werkgroep Oud Castricum 
onder de noemer Strandbe-
richten.
Opmerkelijk om te constate-
ren dat de discussies omtrent 
het duinbeheer en de door-
gang door de duinen naar 
het strand al in de twintiger 
jaren van de vorige eeuw in 
de pers verschijnen. Tot op 
de dag van vandaag is dat 
nog actueel. Foto:  Rob Ber-
kemeier.

Home-Start op zoek 
naar ervaren opvoeders

Regio – Nog voor de zo-
mervakantie start Home-
Start Noord-Kennemerland 
een nieuwe vrijwilligerstrai-
ning voor ervaringsdeskun-

digen bij gezinnen die tij-
delijk een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Vrijwilli-
gers van Home-Start bieden 
op vriendschappelijke basis 
steun en praktische hulp aan 
gezinnen met kinderen van 
0-14 jaar. Zij komen gedu-
rende een jaar wekelijks een 
dagdeel bij een gezin. Vrijwil-
ligers krijgen naast waarde-
ring ook ondersteuning door 
het volgen van de training, 
intervisie, themabijeenkom-
sten en professionele bege-
leiding. De training duurt zes 
avonden en gaat in juni van 
start. Home-Start is onder-
deel van Humanitas Noord-
Kennemerland. Bel voor in-
formatie: 072- 5401800 of 
kijk op www. home-start.nl. 

Plantenverkoop Clusius
Castricum - De plantenver-
koop van het Clusius College 
wordt dit jaar in de kas van 
de school gehouden op don-
derdag 11 mei van 9.30 tot 
15.00 uur. 

Er zijn weer volop eenjarigen, 
wat vaste planten, kruiden en 

groenteplantjes te koop.
De organisatie en verkoop is 
in handen van de leerlingen 
van klas 1K1. Zij regelen al-
les, ook het advies, de ver-
koop en het afrekenen.
De ijsheiligen zijn van 13 tot 
Zelf een tas, krat of doosje 
meenemen

‘tHuis Lioba zoekt vrij-
willigers en houdt open huis

Regio - Midden in het duin-
gebied van Egmond ligt het 
Liobaklooster. In een mooie 
recent verbouwde vleu-
gel van dit historische pand, 
‘tHuis Lioba, wordt aan on-
geneeslijk zieke mensen een 
tijdelijk verblijf geboden. Zij 
worden in hun dagelijkse 
zorgbehoefte 24 uur per dag 
bijgestaan door goed opge-
leide vrijwilligers en professi-
onele beroepskrachten.
Op 29 maart ‘tHuis Lioba of-
fi cieel geopend. Inmiddels 
heeft de eerste gast er een 
zeer prettig verblijf gehad. 
Uitgerust en zeer dankbaar 
is zij nu weer teruggekeerd 

naar haar eigen huis. Dit ver-
blijf wordt mogelijk gemaakt 
door de inzet van een grote 
groep enthousiaste, goed op-
geleide en betrokken vrijwil-
ligers. De groep is nog niet 
compleet. Er wordt gezocht 
naar mensen die twee dien-
sten van vier uur per week in 
willen vullen, eventueel twee 
diensten aanvullend aan el-
kaar. Kijk op www.thuis-lio-
ba.nl voor verdere informa-
tie en rechtstreekse aanmel-
ding of bel naar 06-12408072 
tijdens kantooruren. De open 
dagen zijn op zaterdag 13 
mei en 17 juni van 10.00 tot 
12.00 uur.

Jaarboek 2017 van de Historische 
Vereniging Oud-Akersloot is uit

Akersloot - Oud-Akersloot 
heeft het nieuwe Jaarboek 
gepresenteerd met mooie en 
afwisselende verhalen over 
de historie van Akersloot. 
Het boek is rijkelijk voorzien 
van foto’s en bovendien is 
het een nummer waar mu-
ziek in zit. De hoofdpersoon 
in het levensverhaal is Riet 
Dekker. Riet is opgegroeid 
aan de Buurtweg, zij ver-
telt over haar jeugd, werk en 
wat ze heeft meegemaakt in 
Akersloot. Aansluitend is de 
genealogie lte ezen van de 
familie Dekker. Hoe kom je 
op het idee, een verhaal over 
een begraafplaats? Is hier 
wat bijzonders of spannends 
over te vertellen? Jazeker, 
niet alleen over de aanleg en 
uitbreiding van de begraaf-
plaats maar ook het verhaal 
over de begraafplaats zelf.
Verder voorvallen en herin-
neringen over de mobilisatie 

en de Tweede Wereldoorlog, 
zoals deze zijn beleefd door 
Freek Kerssens. In de jeugd-
verhalen van Sierk Hennes 
rond 1820 doet hij verslag 
van gewone dagelijkse din-
gen die hij als kind deed of 
zag. En dan ‘Akersloot en de 
popmuziek 1980-1995’,  met 
muziekbandjes uit Akersloot. 
Maar liefst twintig bandjes 
of artiesten uit deze periode 
zijn beschreven. Er zijn oude 

en nieuwe foto’s opgenomen 
rond de protestantse kerk. 
Het jaarboek eindigt met de 
kroniek, met hierin op een rij 
wat er in 2016 is gepasseerd 
in Akersloot. Het jaarboek is 
los verkrijgbaar bij Veldt’s To-
ko of op de woensdagoch-
tend in de werkruimte van 
de Historische Vereniging 
Oud-Akersloot aan de Rem-
brandtsingel naast sporthal 
De Lelie.
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Help ondernemende 
leerlingen naar finale!

Castricum - Sinds janua-
ri krijgen de leerlingen van 
groep 8 van de Visser ¹t Hooft 
school een Masterclass ‘Ont-
luikend Ondernemen’ van 
André de Boer en Esther Hol-
lenberg vanuit de Stichting 
Ontluikend Ondernemen. 
De kinderen hebben acht be-
drijven geformeerd en elke 
groep heeft een eigen on-
dernemingsplan, een pitch 
en een filmpje gemaakt. Op 
22 mei vindt de schoolfinale 
plaats en op 24 mei de lande-
lijke finale. Van alle deelne-
mende scholen uit heel Ne-
derland worden er zeven ‘be-
drijven’ geselecteerd die mee 
mogen doen. Om de Castri-
cumse leerlingen te steu-
nen kan men voor 15 mei 
een stem uitbrengen op één 

of meer bedrijven. Ga naar 
www.ontluikend-onderne-
men.nl en klik in de menubalk 
op Kick Off Talent. Rechts op 
de pagina staat dan een but-
ton met een groene ster met 
de tekst Registreren. 3. 
Na het indrukken van de GO 
onderaan het invoerscherm 
als dat is ingevuld, beschikt 
de donateur over een virtueel 
budget  van vijfhonderd eu-
ro. Op basis van voorkeur of 
waardering kan dat bedrag 
worden verdeeld over de di-
verse projecten of kan één 
bedrijf gesteund worden. Het 
aantal donaties, en dus niet 
de hoogte van het bedrag, 
vormt uiteindelijk een be-
langrijk onderdeel van de be-
oordeling bij de jurering van 
de ondernemingen.

Examenwerk aanstormend 
talent te zien bij Sopit

Castricum - Nog voordat 
de landelijke examens van 
start zijn gegaan, zit het beel-
dend praktijkexamen voor 
de leerlingen van het Bon-
hoeffercollege er al weer op 
en staan hun kunstwerken 
klaar voor de tentoonstelling 
op 12 en 14 mei in Grafisch 
Atelier en Galerie Sopit. De 
galerie opent voor het zes-
de jaar haar deuren voor het 
aanstormend beeldend ta-
lent van de school, waaron-
der een flink aantal leerlin-
gen dat na het eindexamen 
aan een kunstopleiding gaat 
beginnen. 
Vanaf januari werkten de 
leerlingen tijdens de lessen 
Handvaardigheid aan hun 
3D-meesterstuk, en niet één 
van hen maakt zich zorgen 
over de mening van de be-
zoekers van de examenex-
positie want zij zijn behoorlijk 
tevreden over hun werk. Ook 
de docenten Marieke de Vree 
en Silvia Winder zien de ten-
toonstelling met vertrouwen 
tegemoet. De leerlingen ko-
zen voor hun examenwerk-

stuk uit zeven onderwerpen 
die landelijk worden bepaald.
Favoriet waren de thema’s 
‘Ontwerp een ruimte of ex-
tensie voor je alter ego’, het 
gedicht ‘Werkelijkheid’ van 
Bert Schierbeek, en ook een 
dialoog uit de film ‘The Ma-
trix’ werd vaak als uitgangs-
punt genomen.
,,Volgend jaar beginnen we 
op het Bonhoeffercollege 
met een verbreed beeldend 
kunstvak, Art & Design, een 
mooie tegenhanger van het 
Technasium”, aldus Marie-
ke de Vree. ,,Leerlingen kun-
nen kiezen voor tweedimen-
sionaal of driedimensionaal, 
én voor de kunstzinnige kant 
of de TechnologyLab/design-
kant van de beeldende vak-
ken. Deze insteek vergroot de 
beroepsmogelijkheden van 
de kunstzinnige leerlingen 
van onze school.” De werken 
zijn te zien op de Anna Pau-
lownastraat 22. Op vrijdag 12 
mei is de opening om 17.00 
uur. Zondag 14 mei zijn de 
werken tussen 13.00 en 17.00 
uur te zien.

Franks Verhuiskamer-
theaterfeest

Castricum - Vijf jaar Franks 
Huiskamertheater. Met een 
paar duizend bezoekers een 
fenomeen voor de regio in 
het Castricumse centrum. 
De optredens die Frank pro-
grammeert op het kleinscha-
lige comedypodium, onder-
scheiden zich door intimiteit. 
Het zijn feestavonden voor 
artiest en bezoeker. 

In het hemelvaartweekend 
vieren Frank en het droogko-
misch, absuristisch duo ‘De 
Rode Horde’ eenzelfde feest-
je in Franks Verhuiskamer-
theater. Zaterdag 27 mei is 
de eerste voorstelling van het 
tweede lustrum Huiskamer-
theater. Niet op de gebruike-

lijke plek aan de Dorpsstraat 
maar in het nieuwe theater 
Koningsduyn. De cabaretiers 
die Frank uitnodigt verdienen 
meer aandacht dan wat er in 
de Dorpsstraat past. 
Winnaars van het Leids Ca-
baret festival en het Amster-
dams Kleinkunst Festival zijn 
geziene gasten op Franks po-
dium. Ook De Rode Horde 
maakt theater wat je gezien 
moet hebben. 
De eerste voorstelling van het 
zesde seizoen is een specia-
le. Voor zestien euro heeft het 
publiek een prachtige avond 
inclusief twee consumpties. 
Reserveer via www.dorps-
straat23.nl, daar staat ook 
meer informatie. 

Castricum - Tot 1 juni expo-
seert Marianne Jonkers haar 
schilderijen in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Zij schil-
dert het liefst met olie of 
acrylverf, meestal figuratief 
met een vlotte toets en war-
me kleuren. Ze schildert nu 
al vele jaren bij schildersver-
eniging Tintoretto in Heiloo 
waar ze lessen volgt bij Karin 
van Bodegom. Ook schildert 
en tekent ze soms  portretten 
in opdracht. De expositie is 
te bezichtigen van  maandag 
tot en met vrijdag van 9.30 tot 
16.30 uur in de ontmoetings-
ruimte van de Tuin van Kapi-
tein Rommel, Stationsweg 3.

Expositie

Enquête over 
buiten spelen
Castricum - De gemeente 
Castricum wil in kaart bren-
gen hoe de openbare speel- 
en sportruimte wordt ge-
bruikt en hoe dit het beste is 
af te stemmen op de verschil-
lende gebruikers. De uitkom-
sten gebruikt de gemeen-
te bij het maken van een 
nieuw ‘uitvoeringsplan voor 
de openbare speel- en sport-
ruimte’. Iedereen is welkom 
om de bewonersenquête in 
te vullen. Deze is te vinden 
via www.speelplan.nl/castri-
cum. De gemeente maakt in 
samenwerking met bureau 
Speelplan een nieuw uitvoe-
ringsplan voor speelplaatsen. 
Dat is nodig omdat er meer 
woonwijken bijkomen waar 
ook speelplekken moeten 
komen, terwijl het budget ge-
lijk blijft. 
Daarom wil de gemeente een 
aantal kleinere, weinig ge-
bruikte speelplekken afbou-
wen en de andere plekken 
inrichten voor een bredere 
doelgroep. Welke speelplaat-
sen wel en niet behouden 
blijven wordt bepaald aan de 
hand van het speelruimteon-
derzoek per wijk. 

Jubileum voor Cantare
Castricum - Koor Cantare 
bestaat twintig jaar en viert 
dit op zondag 14 mei in een 
feestelijke viering in de Pan-
cratiuskerk. 
De viering begint om 10.30 
uur en wordt voorgegaan 
door Pastoor Kaleab. In deze 
viering neemt ook Peter Va-
gevuur afscheid als dirigent 
van het koor. Peter heeft het 
koor vanaf de oprichting ge-
leid, maar geeft nu het stok-
je over aan de nieuwe diri-

gente, Marieke Zondervan. 
Marieke zal de samenwer-
king met Marion Stam, die de 
laatste jaren als tweede diri-
gente met Peter samenwerk-
te, voortzetten. In het koor 
zingt voor deze gelegenheid 
ook een aantal oud-leden 
mee. Na afloop van de vie-
ring is er een receptie en kan 
iedereen persoonlijk afscheid 
nemen van Peter, kennisma-
ken met Marieke en het koor 
feliciteren.

Met drank op achter stuur
Castricum - Woensdag 3 
mei omstreeks 0.20 uur  zag 
de politie een voertuig rijden 
op de Soomerwegh dat op-
viel vanwege het rijgedrag. 

De auto reed een stuk lang-
zamer dan de toegestane 
snelheid en slingerde. Uitein-
delijk is er een stopteken ge-
geven en hebben ze de be-
stuurder van dit voertuig la-
ten blazen op verdenking van 
het onder invloed zijn van al-
cohol. De bestuurder rook 
naar alcohol en had bloed-
doorlopen ogen. Op het poli-

tiebureau blies de bestuurder 
405 ug/l. Zondag omstreeks 
2.50 uur zag een motoragent 
een snorfiets rijden vanaf de 
Dorpsstraat. Bij het rechtsaf 
slaan viel de bestuurder bij-
na van zijn snorfiets af, reed 
tegen een stoeprand en reed 
vervolgens bijna twee fiet-
sen omver. De bestuurder is 
staande gehouden en blies 
op het politiebureau 665 ug/l. 
De wettelijke norm voor een 
beginnend bestuurder is 88 
ug/l. De bestuurders hebben 
een rijverbod gekregen en 
hun rijbewijs is ingevorderd.
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Vertelbijeenkomst voor 
omgeving Kooiplein

Castricum - Na vier suc-
cesvolle vertelbijeenkomsten  
van de Werkgroep Oud-Cas-
tricum in het kader van haar 
vijftigjarig jubileum, zijn de-
ze maand de componisten-
buurt in combinatie met de 
zeeheldenbuurt en het noor-
den van de Kooiweg aan de 
beurt. Op donderdagavond 
18 mei worden alle bewoners 
van deze buurten en ook an-
dere belangstellenden in de 
gelegenheid gesteld om in de 
Paulusschool  verhalen over 
de buurten uit te wisselen  en 
foto’s in te leveren. Oud-ge-
meenteambtenaar  Ger Foe-
ken leidt om 20.00 uur de 
bijeenkomt in door aan de 
hand van foto¹s en kaarten 
te tonen hoe de betreffende 

buurten zijn ontstaan. De bij-
eenkomst gaat behalve over 
de buurten ook over het the-
ma ‘de kerk in 1967’. Iedereen 
is welkom bij de gratis vertel-
bijeenkomst van Oud-Castri-
cum op de Eerste Groenel-
aan 88. 
Aanvang 20.00 uur.  Foto’s 
van het kerkelijk leven of van 
genoemde buurten van om-
streeks het einde van de ja-
ren ‘60 zijn zeer welkom en 
zullen ter plekke op fotopa-
nelen tentoongesteld wor-
den. Een foto inleveren kan 
tijdens de vertelbijeenkomst 
of per mail via foto1967@
oudcastricum.com. Op de fo-
to: Omgeving Kooiplein rond 
1967. Links op de achter-
grond de Betlehemkerk.

Afzuigpijp vat vlam 
Limmen   Donderdag rond 
11.15 uur heeft er korte tijd 
een brandje gewoed in het 
afzuigsysteem van een cafe-
taria aan de Rijksweg. Aan-
gezien de brand al uitslaand 
was via de pijp op het dak, 
werd  naast de brandweer 
Limmen ook de tankauto-

spuit van brandweer Hei-
loo gealarmeerd.  De brand-
weer had de brand snel on-
der controle en zo bleef de 
schade beperkt. Tijdens de 
brand was een deel van de 
Kerkweg en de Rijksweg af-
gesloten voor het verkeer. Fo-
to: Hans Peter Olivier.

Akersloot - Op zaterdag 13 
mei is er van 10.00 tot 15.30 
uur een rommelmarkt in ‘t 
Kruispunt op de Mozartlaan 
1A. Ook aanwezig zijn Livon 
met tweedehands kleding, 
Chris en Marion met tiffany 
en glas in lood, Riet Verduin 

SWOA in
‘t Kruispunt

Lezing Hans van Weenen 
over de St. Pancratiuskerk
Castricum - De oude dorps-
kerk, de oorspronkelijke St. 
Pancratiuskerk, stond in het 
dorpscentrum. Als tufstenen 
Romaanse kerk werd hij ge-
bouwd in de 11e eeuw. De 
kerktoren is er eeuwen la-
ter, in de 16e eeuw, tegen-
aan gebouwd. Over het ont-
staan van Castricum in de tijd 
daarvoor, de vroege middel-
eeuwen (500 - 1000 na Chr.) 
is niet veel bekend. Wat was 
de oorsprong van het dorp? 
Wie heeft de kerk gesticht? 
En waarom op die plek waar 
hij nu, duizend jaar later, nog 
steeds staat? Waarom koos 
men St. Pancratius als pa-
troon? Wat is er van deze hei-

lige en zijn verering bekend? 
Kortom, vragen te over, terwijl 
er eigenlijk maar drie bron-
nen als basis kunnen dienen 
voor het formuleren van een 
begin van een antwoord. Dat 
zijn de schenkingsacte die 
wijst naar de 10e eeuw; het 
tufstenen schip van de kerk; 
en de patroonheilige St. Pan-
cratius. Met die bronnen als 
uitgangspunt deed prof. dr. 
Hans van Weenen in de af-
gelopen vijf jaar onderzoek, 
om meer inzicht te krijgen in 
het ontstaan van het dorp: 
de oorsprong van Castricum. 
Op donderdag 11 mei van-
af 20.00 uur in de Pancrati-
uskerk.

Castricum - Woensdag om-
streeks 14.30 uur is een man 
het slachtoffer geworden van 
zakkenrollerij. Dit is waar-
schijnlijk gebeurd in de lift 
bij de Aldi. Daar stonden een 
man en vrouw heel dicht te-
gen hem aan en duwde een 
van hen hem. Deze perso-
nen stonden ook achter de 
man toen hij aan het pinnen 
was bij de Aldi. Toen de man 
bij de volgende winkel wilde 
betalen bleek dat zijn pinpas 
weg was. De man heeft direct 
daarop zijn pas laten blokke-
ren en toen bleek dat er al 
een geldbedrag van zijn re-
kening was opgenomen.

Zakkenrollers

Limmen - Tussen dinsdag 2 
mei 16.00 uur en woensdag 3 

Poging inbraak

met kettingen en Carin Over-
pelt met babykleding. Op 
woensdag 17 mei geeft Mary 
Schoon een lezing. Aanvang 
14.00 uur. Zij vertelt over het 
schrijven van toneelstukken, 
kinderboeken en historische 
romans. Na de pauze wordt 
een spel gespeeld over wee-
tjes, gezegdes en gewoontes 
uit het boerenlandleven. De 
winnaar ontvangt een gesig-
neerd boek. 

Bakkum - Op 2 mei 1967 
werd op een drukbezoch-
te bijeenkomst in de toren-
kamer van de tegenwoordi-
ge Dorpskerk de Amateur-
schildersclub Perspectief op-
gericht.
Met een veelvoud aan ac-
tiviteiten wilde het huidi-
ge bestuur van de inmid-
dels tot ‘ateliers voor beel-
dende vormgeving Perspec-
tief’ omgedoopte organisa-
tie dit tiende lustrum fees-
telijk vieren. Zaterdag 6 mei 
konden de leden deelne-
men aan één van de speciaal 
voor deze gelegenheid geor-
ganiseerde workshops. Uit-
springer was in atelier één 
de workshop modeltekenen. 
Onder de opwindende klan-
ken van muziek werden twee 
buikdanseressen door de te-
kenaars en schilders afge-
beeld. Bij het middagpro-
gramma schitterde één van 

de oudste Perspectiefl eden, 
de 84-jarige mevrouw Ger-
tie van Eck. Hoewel nog maar 
één jaar actief lid ontstond 
er op haar papier een na-
tuurgetrouwe afbeelding van 
de als voorbeeld dienende 
met lelies gevulde vaas. Ge-
vraagd naar haar opvallen-
de talent was haar nuchte-
re antwoord: ,,Ach, ik heb er 
nu de tijd voor. Vroeger liep ik 
hard maar dat lukt me nu niet 
meer. Ik zwem wel een keer 
per week, maar één kilome-
ter hoor!”
De creatieve dag eindig-
de met een uitstalling van 
de geproduceerde resulta-
ten van alle deelnemers. Blik-
ken van bewondering voor 
elkaars werk verraadden dat 
Perspectief een bruisend en 
gezond bestaan leidt en dat 
de vereniging zich mag ver-
heugen op een artistieke toe-
komst.

mei 12.00 uur is geprobeerd 
in te breken bij een woning 
op de Dusseldorperweg. Er is 
geprobeerd om een raam aan 
de zijkant open te breken.

Feest op de 
Puikman!

Castricum - Het op 11 mei 
1922 opgerichte Vitesse ‘22 
viert dit weekend haar 95-ja-
rig bestaan. The Frogs zul-
len op vrijdagavond 12 mei 
hun opwachting maken van-
af 20.00 uur, de entree is gra-
tis en iedereen is welkom. 
Zaterdag overdag staat in het 
teken van de jeugd. Zater-
dagavond kunnen de voet-
jes van de vloer. Het is de 
organisatie gelukt een top-
act van internationale allu-
re te strikken: Kris Kross Am-
sterdam. Oprichters Sander 
en Jordy Huisman zijn bei-
den oud-speler van de jubi-
lerende vereniging. Als San-
der en Jordy het podium heb-
ben verlaten, zal de bekende 
coverband Sesam Sensation 
de avond van een passend 
vervolg voorzien. Vanaf 20.00 
uur, entree vijf euro. Zondag 
14 mei vanaf 13.00 uur is er 
het Sevens voetbaltoernooi 
voor senioren waarvoor zich 
inmiddels 21 teams hebben 
ingeschreven. Bovendien 
speelt het vlaggenschip haar 
laatste thuiswedstrijd tegen 
WSV ‘30, aftrap 14.00 uur. 
Aansluitend wordt het jubile-
umweekend worden afgeslo-
ten met eten en muziek.
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Sfeervolle herdenking 
op donderdag 4 mei
Uitgeest - De Dodenherden-
king in Uitgeest begon don-
derdag 4 mei om vier uur 
‘s middags met een krans-
legging door burgemeester 
Wendy Verkleij bij het monu-
ment aan de spoorlijn, gele-
gen achter het Kooghuis aan 
de Provincialeweg. Het mo-
nument heeft de namen van 
drie gefusilleerde gevange-
nen. Voor deze gelegenheid 
was de plek (particulier bezit 
van de familie Terra) open-
baar toegankelijk.

Het avondprogramma van de 
Dodenherdenking begon om 
19.00 uur met een plechti-
ge herdenking in de Dorps-
kerk aan de Castricummer-
weg. Burgemeester Verkle-
ij en gastspreekster Jeannet-
te Tuininga-Bottema hielden 
een toespraak. 
De muzikale omlijsting van 
de voordrachten was evenals 
vorig jaar in handen van het 
dameskoor Femmes Vocales 
uit Heemskerk, onder leiding 
van dirigent Piet Hulsbos. 
Femmes Vocales speelde on-
der meer This World, Star of 
Wonder en Largo. Er wer-

den gedichten voorgelezen 
door scholieren van groep 8 
van de Kornak, Binnenmeer, 
de Wissel, Molenhoek en de 
Vrijburg.

Aansluitend werd vanaf de 
kerk een stille tocht gehou-
den naar het monument bij 
het gemeentehuis onder 
het luiden van de kerkklok-
ken met de scouts en kinde-
ren voorop, gevolgd door het 
college van burgemeester en 
wethouders, nabestaanden 
en overige aanwezigen.

Hier speelde de Uitgeester 
Harmonie stemmige muziek.
Na het blazen van de Taptoe 
door trompettist Cor Duin-
maijer en de twee minuten 
stilte liet de Uitgeester Har-
monie het Wilhelmus klinken.
De heer Peter Dicker de-
clameerde een speciaal ge-
dicht, waarna het defilé volg-
de langs het oorlogsmonu-
ment. Kransen en bloemen 
werden gelegd door burge-
meester Wendy Verkleij, le-
den van gemeenteraadsfrac-
ties en inwoners. (tekst en fo-
to’s Ger Bus)

4 mei geef vrijheid door, 
Pleun Bosga, 11 jaar

Er was eens een wil
Een wil om te willen

Een wil om te zeggen wat je wil
Een wil 

Een wil om te doen wat je wil
Een wil om te denken wat je wil

Een wil 
Er was eens een wil

De wil was waar de vrijheid was
Waar de vrijheid niet was

Was geen wil

Er was eens de vrijheid
De vrijheid om te willen

De vrijheid om te zeggen wat je wil
De vrijheid

De vrijheid om te doen wat je wil
De vrijheid om te denken wat je wil

De vrijheid
Er was eens de vrijheid

De Bevrijdingsdag op 5 mei 1945
Voelde voor velen als het 8e wereldwonder

Een wonder
Een wonder vol met de vrijheid en de wil

Het verzet
Bij het verzet wordt gedacht aan mensen

Mensen die durfden te willen
Mensen die durfden te zeggen wat ze wilden

Mensen
Mensen die durfden te doen wat ze wilden

Mensen die durfden te denken wat ze wilden
Mensen

Mensen die durfden

4 mei
Op 4 mei worden de mensen herdacht

De mensen die in de oorlog
Zonder een wil en zonder vrijheid moesten 

leven
De mensen die dat niet overleefden

De mensen die dapper waren

Op 4 mei worden de mensen herdacht
De mensen die in de oorlog

Zonder een wil en zonder vrijheid moesten 
leven

De mensen die onschuldig waren
De mensen die niks verkeerd hadden gedaan  

Op 4 mei herdenken wij die mensen

Voorinschrijving Huttenweek 2017
Uitgeest - In de zomerva-
kantie is er weer huttenweek 
in Uitgeest. Van maandag 28 
augustus tot en met vrijdag 1 
september kan er weer vol-
op getimmerd worden op het 
terrein aan de Binnenkruier-
straat. Omdat er elk jaar weer 
meer kinderen mee willen 
doen dan wij als leiding kun-
nen overzien, is er weer een 
voorinschrijving.
De voorinschrijving zal dit 
jaar, net als vorig jaar, via de 
website www.huttenweek.nl 
plaatsvinden.
Op dinsdag 16 mei om 09:00 
gaat de voor inschrijving 
op de website open en op 

woensdag 17 mei om 20:00 
uur gaat de inschrijving weer 
dicht. Er is dan de mogelijk-
heid om jezelf individueel, of 
met een groepje in te schrij-
ven voor de Huttenweek van 
2015. 
Uit alle voorinschrijvingen die 
dezelfde avond voor 20:00 
volledig zijn ingevuld en zijn 
binnengekomen op de web-
site van de Huttenweek wor-
den 350 kinderen geloot die 
mee kunnen doen aan de 
huttenweek van dit jaar.
De uitslag van deze loting zal 
dinsdag 23 mei op de web-
site www.huttenweek.nl ver-
schijnen. De uitslag van deze 

loting zal ook verschijnen in 
de Uitgeester Courant.
Donderdag 1 juni van 19:00 
uur tot 20:30 uur volgt dan 
de definitieve inschrijving. De 

groepen die zijn ingeloot die-
nen zich dan op het aange-
geven tijdstip te komen in-
schrijven. Definitief inschrij-
ven kan alleen door de ou-
ders of verzorgers (kinderen 
mogen best mee hoor) in het 
speeltuingebouw. We werken 

met een digitaal inschrijffor-
mulier dat je thuis digitaal 
in de pdf al moet invullen 
en printen. Op onze websi-
te staat een tijdsindeling van 
hoe laat welke nummers ver-
wacht worden. Tijdens de de-
finitieve inschrijfavond hoeft 
het zelf geprinte formulier al-
leen nog maar ondertekend 
te worden door een van je 
ouders of verzorgers.

De Huttenweek is bestemd 
voor kinderen woonachtig in 
Uitgeest, en deelnemend aan 
het Basisonderwijs. Je kan in-
schrijven als je in groep 5 t/m 
8 in het schooljaar 2016/2017 
zit. 
De bijdrage in de kosten is 20 
euro per deelnemend kind.



Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 
14 mei plaats in de kerk in 
Akersloot, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is de ds. B. Ap-
pers. met medewerking van 
de Cantorij.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 12 mei 
vindt de laatste klaverjas-
drive van dit seizoen plaats 
in de kantine van korfbalver-
eniging Stormvogels aan de 
Niesvenstraat 14. De kaar-
ten worden om acht uur ge-
schud. Er zijn weer leuke prij-
zen te winnen, ook met de lo-
terij. Iedereen is welkom.

Uitgeest - In de nacht van 
4 op 5 mei even na midder-
nacht werd gemeld, dat er 
een man met een zaklantaren 
in de tuin van een woning aan 
de Kooglaan zou staan. Mo-
gelijk was er ook een tweede 
man bij betrokken, die op de 
uitkijk zou staan. Door agen-
ten werd in de onmiddellij-
ke omgeving inderdaad een 
man aangetroffen, die hard 
wegrende. Tevergeefs werd 
een onderzoek naar de per-
sonen ingesteld. Later bleek, 
dat getracht was in te breken 
in de betreffende woning. Er 
werd een schroef in het ci-
linderslot van de achterdeur 
aangetroffen.

Poging tot 
inbraak

Uitgeest - Vanaf mei kan er 
weer worden snelgevaren in 
het snelvaargebied De Dei-
lings op het Alkmaardermeer. 
Vele watersporters maken 
hier jaarlijks gebruik van. Om 
dit gebruik veilig te houden 
wordt er ook dit jaar weer re-
gelmatig gecontroleerd op 
het juiste gebruik van het ge-
bied en het bezit van geldige 
ontheffingen.
Snelvaargebied De Deilings
Op het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer geldt een maxi-
male vaarsnelheid van 16 ki-
lometer per uur. Voor het 
snelvaargebied De Deilings, 
is echter een uitzondering 
gemaakt. Hier kan de wa-
tersporter mits voorzien van 
een ontheffing tussen 1 mei 
t/m 31 oktober snelvaren en 
waterskiën. De soorten ont-
heffingen en de aanvraag-
formulieren hiervoor staan 
op de vernieuwde website 
www.alkmaarder-enuitgees-
termeer.nl. 
Om op doordeweekse dagen 
tussen 08.00 uur en zonson-
dergang in het gebied te mo-
gen varen kan een beperk-
te ontheffing aangevraagd 
worden. Deze ontheffing be-
staat uit twee delen. Deel A 
kan kosteloos aangevraagd 
worden via een speciaal aan-
vraagformulier. Deel B kan 
gekocht worden via de kaart-
automaat op recreatieterrein 
De Woudhaven. Deel A en B 
vormen gezamenlijk de gel-
dige ontheffing voor de duur 
die op deel B staat aangege-
ven. Het tarief is € 6,00 per 2 
uur. 
Een volledige ontheffing is 
om de hele week tussen 
08.00 uur en zonondergang 
te varen. 
Jaarlijks worden 85 volledi-
ge ontheffingen afgegeven. 
Hiervan zijn nog enkele ont-
heffingen beschikbaar. Zodra 
deze vergeven zijn, komt men 
op de wachtlijst. Voor diege-
ne die op de wachtlijst ko-
men te staan, is het wel mo-
gelijk toestemming aan te 
vragen om in overleg met er-
varen leden van de Waters-
kiclub ‘Akersloot’ te snelva-
ren in de weekenden. De wa-
terskiclub vaart met geschikt 
weer op zaterdag en zondag 

Snelvaren of 
waterskiën

Uitgeest - Naar aanleiding 
van een melding over over-
last jeugd op de Plevierstraat 
gingen agenten donderdag 4 
mei rond 17.10 uur ter plaat-
se. Bij het zien van de politie 
ging de jeugd er vandoor met 
achterlating van een brom-
fiets. Bij onderzoek werd dui-
delijk, dat de bromfiets een 
dag eerder was ontvreemd.
De bromfiets is aan het po-
litiebureau geplaatst en later 
opgehaald door de eigenaar.

Gestolen 
bromfiets 

teruggevonden

Uitgeest - Zaterdag 13 mei 
wordt weer oud papier inge-
zameld op de Molenhoek. U 
kunt uw oud papier daar af-
geven tussen 09.30 en 11.30 
uur.

Oud papier

Uitgeest - In de nacht van 5 
op 6 mei werd tijdens de af-
wezigheid van de bewoners 
ingebroken in een woning 
aan de Kooglaan. Tevergeefs 
werd getracht een raam te 
forceren. Vervolgens werd 
het slot van de voordeur ge-
forceerd. De gehele woning 
werd doorzocht. Het is nog 
onbekend wat er werd ont-
vreemd.

Inbraak in 
woning

De column van Monique.....

Net heerlijk in het zonnetje op de racefiets dwars door het duin gereden. Overal zingende vo-
geltjes en ontluikend groen of in bloei staande struiken die ook nog eens zoet ruiken. Geur 
doet veel in het menselijk brein daar ben ik mij van bewust. Ik heb waarschijnlijk wel een 
licht afwijkende voorkeur voor bepaalde luchtjes. Zo word ik blij van een teerlucht, ja echt. 
Dat kan ik verklaren want in mijn vroegste jeugd woonde ik in Uithoorn waar een teerfabriek 
stond en deze lucht geeft gek genoeg visioenen van spelen in een tuin vol bloemen. Later in 
Heemskerk liep ik op weg naar school langs rozebottelstruiken en als ik nu die geur ruik, ben 
ik weer even zorgeloos op weg naar de J.S. Bachschool. Benzine, ook zoiets, ik weet dat ik 
niet de enige ben die aan een pomp over de longen staat te inhaleren en het is vast slecht 
maar erg lekker. De in benzine aanwezige stof methyleendioxymethamfetamine afgekort 
MDMA zit ook in XTC. Dus wellicht ben ik een verslavingsgevoelig typje. Lijm of solutie, ook 
verslavingsgevaarlijke goedjes maar als dat dopje er even af mag, graag. 
Geur schijnt ook aan de basis te staan van onze partnerkeuze, heeft u daar wel eens bij stil 
gestaan? Voordat u besloot toe te geven aan de avances van uw huidige partner, had uw 
neus allang de beslissing genomen. Dan heb ik het natuurlijk niet over de lucht die men uit 
parfumflesjes haalt. Nee lichaamsgeur of zweet zo u wilt. En het gaat zelfs nog verder. Feit is 
dat niet alleen dieren gebruik maken van feromonen om aan te geven dat ze klaar zijn om te 
paren. Ook de mens zou deze geurstofjes onbewust uitscheiden. Het woord feromoon stamt 
uit het Grieks en betekent ‘drager van opwinding’. Kijk en daar schrik ik van want als de aan-
trekkingskracht tussen verschillende mensen sterk wordt beïnvloed door geur zonder dat je 
dit in de gaten hebt …
Ik ben nu 25 jaar met mijn partner, heb mij voortgeplant met twee leuk gelukte kinderen en 
ben daar dus zelf helemaal klaar mee maar vraag mij toch in alle ernst af wanneer die fero-
monen er mee stoppen.
Als die natuurlijk chemische bestanddelen aan de gang blijven dan loop ik toch enigszins ver-
ontrust mijn boodschappen te doen. Toch maar weer even gegoogled hoe dat zit. Via internet 
werd ik redelijk gerustgesteld want als gevolg van het evolutieproces scheidt men alleen nog 
feromonen af als men zweet en in bezwete toestand is het anno 2017 niet de meest wense-
lijke manier om mensen te ontmoeten.
Boeie, ben toch al over de 50, ‘k ga nog een rondje heel hard fietsen.

Monique Teeling

Geur

tussen 11.30 en 16.00 uur on-
der een zogenaamde vlag-
gendienstregeling. 
Op het gehele Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer zijn jet-
ski’s, waterjetpacks, hydro 
jetpacks, flyboards, water-
scooters, jetboards, propel-
lorboten, hovercrafts en wa-
tervliegtuigen verboden. Dit 
geldt ook voor het snelvaar-
gebied.

O’DREAMS in de Zwaan
Een avond vol Ierse 

songs en dwaze verhalen
Uitgeest - Het Iers/Neder-
landse O’DREAMS timmert 
flink aan de weg in de in-
ternationale wereld van folk 
en singer/songwriters. De 
Noordhollanders John Flier-
man (Amsterdam), Danny 
Guinan (Haarlem) en Ed Vel-
trop (Purmerend) spelen niet 
alleen in Nederland en Bel-
gië, maar tourden in het ver-
leden ook veelvuldig door 
Ierland en deden zelfs een 
reeks concerten in de Chine-
se steden Beijing en Shang-
hai. Na het succes van twee 

jaar touren met de muziek-
theatervoorstelling ‘Irish 
ways and Irish laws’ komt 
O’DREAMS ijzersterk te-
rug met ‘An Irish Crossroads’. 
Een nieuwe voorstelling die 
op 27 mei te zien en te ho-
ren is Dorpshuis De Zwaan 
in Uitgeest. 
Een verrassende avond met 
heerlijke songs uit Ierland en 
een flinke portie dwaze ver-
halen. Kaarten voor dit con-
cert kunnen worden besteld 
op www.dorpshuisdezwaan-
uitgeest.nl.
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Uitgeest - Ter hoogte van 
Bonkenburg 33 ligt een tuin 
die je vanaf de weg ziet lig-
gen. Dat hier nog veel meer 
tuin achter ligt zou je op het 
eerste gezicht niet zeggen. 
Echte Uitgeesters weten zelfs 
dat men hier vroeger hele-
maal tot aan de Papenberg 
Castricum kon kijken. Vader 

Gerbrand Twaalfhoven was 
tuinder en bewerkte een aan-
zienlijk gebied. Zoon Jan pakt 
een foto die zijn vader nam 
vanuit de kerktoren waar hij, 
werkzaam bij de brandweer, 
de brandweerslangen te dro-
gen hing. Je moet even goed 
kijken want inmiddels is bij-
na alles rondom het huis be-

bouwd. Tegenwoordig be-
werken de vier kinderen nog 
steeds een behoorlijk stuk 
grond maar de inmiddels vol-
wassen Ans, José, Marijke 
en Jan Twaalfhoven draai-
en hier hun hand nauwelijks 
voor om. Jan: “Vroeger moest 
je de tuin in, wieden of bol-
len schoonmaken en als alles 
klaar was dán mocht je pas 
spelen. Nou je zorgde wel dat 
het goed gebeurde.” 
De Twaalfhovens zijn dus 
wel wat gewend en als je 
vraagt hoeveel tijd zij gemid-
deld kwijt zijn aan tuinieren 
dan moeten zij het antwoord 
schuldig blijven. Ans: “Wij 
zijn er mee opgegroeid, het is 
meer een manier van leven. 
We hebben van alles, groen-
te, fruitbomen en bloemen. 
We eten van de tuin maar 
verkopen het niet hoor.” Dan 
met een brede lach: “Weet je 
wat het is, het is onbespoten 
dus ja dan zitten er beestjes 
in. Daar houden de meeste 
mensen niet van. Ach het is 
een kwestie van goed was-
sen. Ik kan niet zeggen wat 
het nou zo leuk maakt om in 
zo’n tuin te werken maar het 
zien groeien, het stukje na-
tuur wat je volgt dat is wel 
bijzonder.” De tuin heeft vele 
verrassende hoekjes, een vij-
ver, een kas en een kippen-
hok. Ook de compost wordt 
op ingenieuze manier verza-
meld. Nieuwsgierig gewor-
den? Zaterdag 17 en zondag 
18 juni te bezichtigen tijdens 
het Groei & Bloei Open Tui-
nen Weekend. (Monique Tee-
ling)

Tuin in beeldTuin in beeldTuin in beeld

Tuin in beeldTuin in beeldTuin in beeldTuin in beeldTuin in beeld

Ans en Jan Twaalfhoven

Het open tuinen weekend van Groei en Bloei is dit jaar op 17 en 18 juni. In aanloop 
naar dit weekend brengt Monique Teeling wekelijks een tuin van een van de deelne-
mers in beeld.

Wouter de Vries (MHCU) 
naar finale NK Shoot Out
Uitgeest - Zondag 7 mei 
vond in Weesp de districtsfi-
nale plaats van het NK Shoot 
Out. Mixed Hockey Club Uit-
geest (MHCU) was hier-
bij vertegenwoordigd met 6 
spelers: de keepers Kristi-
an en Annique en de veld-
spelers Tara, Wouter, Laura 
en Vincent. Afgelopen weken 
hebben de spelers flink ge-
traind voor deze districtsfina-
le, onder meer met hulp van 
Gwen van Heijst, NK Shoot 
Out kampioen van 2013.

Alle deelnemers aan deze 
districtsfinale waren zeer ge-
motiveerd om te winnen en 
zich te plaatsen voor de lan-
delijke finale op 24 juni in 
Den Bosch. Na zeer span-
nende voorrondes, waarin 
het publiek fanatiek meeleef-
de met de spelers, hadden 4 
van de 6 spelers van MHCU 
zich gekwalificeerd voor de 
halve finales. In deze span-
nende halve finales werd er 

op het scherp van de snede 
gespeeld en werd er tot de 
laatste seconde gestreden 
om de winst.

Wouter de Vries (Jongens B1) 
zat vanaf de voorronde zeer 
goed in zijn spel,  geconcen-
treerd en rustig kijkend bleef 
hij gefocust op het juiste mo-
ment en de ruimte voor het 
beslissende schot. Hij wist 
zich uiteindelijk  verdiend te 
plaatsen voor het NK Shoot 
Out in Den Bosch. De ande-
re 5 spelers van MHCU wa-
ren ook goed op dreef, maar 
kwamen helaas net iets te-
kort voor de landelijke finale. 
Het was voor alle 6 de spelers 
een mooie ervaring en MH-
CU heeft als kleine hockey-
vereniging laten zien dat er 
veel aanstormend talent aan-
wezig is!

MHCU wenst Wouter de 
Vries veel succes op het NK 
Shoot Out! 

Uitgeest - In een enerverend 
duel tegen en uit bij de Gie-
teling (Velsen-Noord) boek-
ten de mannen van de Dog 
zondag maar liefst een 1-5 
overwinning.  Na afloop van 
het duel bleken de directe 
concurrenten op de ranglijst 
punten te hebben gemorst 
waardoor de tennissers zelfs 
op een gedeelde tweede 
plaats terecht komen.
In de enkelspelen werd echt 
voor elk punt gestreden. Eer-
ste man Frank Klein was wat 
slordig (waarschijnlijk iets 
teveel bezig met “zijn” Fey-
enoord), maar was geluk-
kig net op tijd bij de les. Na 

een valse start werd de wed-
strijd toch in het voordeel 
van Frank beslist.  Uitslag 
6-4 3-6 3-6. Tweede man Je-
roen Duinmaijer (foto) had 
na maanden zijn service ein-
delijk weer eens onder con-
trole en dan blijkt dat Jeroen 
tot mooie dingen in staat is. 
Uitslag een dik verdiende 4-6 
1-6 overwinning. Derde man 
Marco Zoeteman had wei-
nig tegenstand.  Een dege-
lijke 2-6 0-6 werd binnen no 
time binnengehaald. Vier-
de man Mark Bonekamp had 
veel meer tegenstand maar 
wist na zelfs een match point 
tegen te hebben gehad de 

wedstrijd toch in zijn voor-
deel te beslissen. Uitslag 4-6 
7-6 6-7 
Eerste dubbel Jeroen en 
Marco begon slecht aan de 
wedstrijd met heel veel on-
nodige fouten. In de twee-
de set werd de tactiek aan-
gepast en waren het uitslui-
tend nog de mannen van de 
Dog die de dienst uitmaak-
ten. Werd de eerste set dus 
nog verloren, de tweede en 
derde set werden dik gewon-
nen. Een prachtige 6-4 0-6 
1-6 overwinning als resultaat.
Deze week werd het twee-
de dubbel gevormd door Don 
van der Klein en Menno Kuik.  

De afgelopen weken had-
den beide voor de punten 
gezorgd en leken dan ook 
in bloedvorm. Hoe anders 

verliep deze wedstrijd. Zo-
wel Don als Menno hadden 
een complete “offday” en de 
mannen kwamen dan ook to-
taal niet in de wedstrijd. Uit-
slag een dikke 4-6 0-6 neder-
laag.
De totaal score dus een 
prachtige 1-5 overwinning. In 
een open bus door het dorp 
is natuurlijk prachtig,  maar 
heel stiekem hebben de 
mannen van de Dog de “ou-
derwetse” platte kar alweer 
van stal gehaald. Het zal toch 
niet….
Om mee te blijven strijden zal 
er a.s. zondag ook gewonnen 
moeten worden.  De mannen 
van tennisvereniging Winkel 
komen dan de strijd aanbin-
den. Aanvang 11.00 uur.
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Kampioen!!!
Uitgeest - Waar zij van 
Stormvogels er alles aan de-
den om de grenzen van spor-
tiviteit op te rekken als ware 
het een oude voetbalschoen 
die weer gebruikt moest wor-
den, blonken zij van FC Uit-
geest, die kampioen kon-
den worden, uit in sporti-
viteit en elegant zijn. Zelfs 
toen de ploeg uit IJmuiden 
de uiterste grens bereikt had 
door met nog inmiddels ne-
gen overgebleven spelers het 
speelveld te verlaten, ble-
ven onze jongens rustig on-
danks dat daardoor, bij een 
4-1 voorsprong en een zeker 
kampioenschap, uitstel van 
feest zou kunnen plaatsvin-
den. Gelukkig deed het be-
stuur van Stormvogels dat 
waar de spelers en trainer in 
faalden namelijk zijn sportie-
ve plicht. Zij kregen hun jon-
gens weer in het veld waar-
door FC Uitgeest toch nog 
op waardige wijze het kam-
pioenschap kon vieren. Een 
verdiend kampioenschap 
omdat FC Uitgeest bijna het 
hele jaar bovenaan heeft ge-
staan en ondanks een paar 
tikken op de neus nooit echt 
in de problemen is geweest.
Trainer Florian Wolf kon weer 
beschikken over routinier 
Emiel Sinnige maar durfde 
het nog niet aan om hem een 
volledige wedstrijd te laten 
spelen. Niet nodig ook want 
op die plaats deed Tinus Put-

ter het prima de afgelopen 
weken.

Na een wat nerveus begin 
herpakte FC Uitgeest zich 
vrij snel maar merkte ook 
dat Stormvogels niet van 
plan was om de schaal zo-
maar cadeau te doen. Met 
harde overtredingen en veel 
gepraat tegen scheidrech-
ter Straver werd geprobeerd 
FCU te ontregelen. Niet dat 
het hielp want in de 22e mi-
nuut kregen de gasten een 
ietwat gemakkelijk gegeven 
penalty nadat Augustin Ye-
boah een zet had gekregen 
binnen de zestien. Wederom 
bleef Mike Olgers de koele 
kikker en scoorde. Het bleek 
een flinke steun in de rug 
want in de 27e minuut was 
het Lester Half die op aan-
geven van Kick Smit de bal 
snoeihard in de korte hoek 
speelde. Dankzij een weder-
om makkelijk gegeven penal-
ty (aangeschoten hands van 
Stan Vrouwe) kon de ploeg 
uit IJmuiden via Scholten iets 
terugdoen. 1-2.
De wedstrijd kantelde defi-
nitief in de 37e minuut om-
dat Jansen een tweede gele 
kaart kreeg en Stormvogels 
met tien man kwam te staan. 
Toen Stan Vrouwe vlak voor 
rust ook nog eens handig de 
1-3 binnen liep leek de wed-
strijd beslist. 
In de tweede helft liet de 

eens zo roemruchte ploeg uit 
IJmuiden zich van zijn slecht-
ste kant zien. Scheidsrech-
ter Straver was de gebeten 
hond terwijl spelers en coach 
hun frustraties steeds meer 
de vrije loop lieten. Toen na 
de 1-4 van Augustin Ye-
boah ook Wirjosomito een 
rode kaart kreeg sloegen de 
stoppen door. De comple-
te ploeg liep van het veld en 
er dreigde ondanks de 1-4 
stand en een zeker kampi-
oenschap een situatie te ont-
staan waarbij FC Uitgeest 
weleens, via een schriftelijke 
verklaring van de KNVB, later 
in de week  het officiële kam-
pioenschap zou kunnen vie-
ren. Een regelrechte schande 
natuurlijk dat gelukkig door 
het bestuur en enkele spe-
lers van Stormvogels werd 
voorkomen. Zo won het ver-
stand uiteindelijk, kwamen 
de spelers weer in het veld 
en kon de wedstrijd worden 
uitgespeeld. Ondertussen 
had ook Yilmaz rood gekre-
gen en tekende Jordy Duijn 
voor de 1-5 eindstand.  Spe-
lers en staf van FCU gedroe-
gen zich ondertussen als een 
ware gentleman maar waren 
maar wat blij dat scheids-
rechter Straver er nul van de, 
minstens tien minuten die hij 
had moeten bijtrekken, ook 
daadwerkelijk toevoegde aan 
de speeltijd. Zo kon het feest 
een aanvang nemen in de 
wetenschap dat er volgend 
seizoen weer gespeeld gaat 
worden in de Eerste Klasse. 
Mooi voor de club, de toe-
schouwers en vooral spelers 
en staf. Het is iedereen ge-
gund. (De Afvallende Bal, fo-
to’s: Marianne Jonker)

FC Uitgeest: Koning, de 
Jong (85e Koedijk), Vrou-
we, Groen, Marchena (59e 
E.Sinnige), Olgers, Smit 
(66e Duijn), Putter, Half, 
Yeboah, Brouwer.

Woensdag 10 mei 
Jongens:
Zouaven De JO13-1FC Uitgeest JO13:1 19:00
LSVV MO11-1FC Uitgeest MO11:1 18:00
Koedijk JO10-2FC Uitgeest JO10:3 18:30
Zeevogels JO9-1FC Uitgeest JO9:3 18:30

Donderdag 11 mei 
Jongens:
FC Uitgeest DE3-HSV DE2 19:30
FC Uitgeest JO13:2-AFC 34 JO13-3 18:30
FC Uitgeest JO10:2-SVW 27 JO10-2 18:15
FC Uitgeest JO9:2-Koedijk JO9-2 18:00

Meisjes:
FC Uitgeest MO15:1-Medemblik MO15-1 19:00
FC Uitgeest MO11:1-Vitesse 22 MO11-1 18:30

Vrijdag 12 mei 
Senioren 35+:
FC Uitgeest 35+-Vecht de 35+2 20:00

Zaterdag 13 mei 
Jongens:
FC Uitgeest JO17:4-SVA JO17-3 13:00
SVA JO16-1-FC Uitgeest JO16:1 14:30
WSV 30 JO16-2-FC Uitgeest JO16:2 13:00
FC Uitgeest JO15:4-V.V. Bergen JO15-4 11:45
Blokkers De JO14-3-FC Uitgeest JO14:1 11:30
FC Uitgeest JO13:3-RKEDO JO13-1 11:30
FC Uitgeest JO12:2-KFC JO12-4 10:15
FC Uitgeest JO11:3-LSVV JO11-2 10:15
Kwiek 78 JO11-2-FC Uitgeest JO11:6 10:30
Alcmaria V-FC Uitgeest JO11:5/JO11:7 12:00
FC Uitgeest JO10:2-ZAP JO10-1 10:15

FC Uitgeest JO8:2-Wherevogels De JO8-5 10:15
Fortuna Wormerv. JO8-3-FC Uitgeest JO8:3 11:15
FC Uitgeest JO8:4-WSV 30 JO8-2 09:00
FC Uitgeest JO8:5-Berkhout JO8-1 09:00
FC Uitgeest JO7:1-WK Minivoetbal 08:45
FC Uitgeest KB1-Trainingsgroep 09:00

Meisjes:
FC Uitgeest MO15:2-V.V. Bergen MO15-1 13:30
Limmen MO11-1-FC Uitgeest MO11:1 09:00
HSV MO11-1-FC Uitgeest MO11:2 09:00

Zondag 14 mei
FC Uitgeest 1-Foresters de 1 14:00
FC Uitgeest 2-Pancratius 2  11:00
Egmondia 2-FC Uitgeest 5 11:30
FC Uitgeest 6-HSV 5  12:30
FC Uitgeest 7-Knollendam 2 10:30
FC Uitgeest 8-Wijk aan Zee 4 10:30
FC Uitgeest 9 RKEDO 4  10:00
FC Uitgeest 10-Vitesse 22 10 13:00
FC Uitgeest 11-Alcmaria Victrix 6  10:30
Kolping Boys 8 -FC Uitgeest 12  12:00
KFC 6 FC Uitgeest 13  11:30

Dames:
Saenden VR1-FC Uitgeest VR1 12:00
Jongens:
FC Uitgeest JO19:2-Succes JO19-1 13:00
FC Uitgeest JO19:3-WMC JO19-1  13:00
FC Uitgeest JO15:2-DEM Luc Tros Toernooi 09:00
FC Uitgeest JO15:4-DEM Luc Tros ToernooiF 09:00
Koedijk JO13-4-FC Uitgeest JO13:5 09:30
Koedijk JO11-10-FC Uitgeest JO11:4 10:00

Oók kampioen!
Uitgeest - Zaterdag zijn 
de meiden van FC Uitgeest 
MO13-1 kampioen gewor-
den. Dit ijzersterke team 
wist zaterdag ook Jong Hol-
land MO13-1 aan de zegekar 
te binden, waardoor ze met 
nog 1 wedstrijd te spelen niet 
meer zijn te achterhalen door 
de concurrentie en ongesla-
gen kampioen zijn geworden. 
Na een spannende 1e helft 
gingen de meiden met een 
1-2 voorsprong rusten, waar-
bij ze na rust alle zenuwen 
van zich af gooiden en met 
mooi verzorgd aanvallend 
voetbal Jong Holland naar 

een 1-5 nederlaag speelden, 
waarbij het ene doelpunt nog 
mooier was dan de andere.
Al met al een prestatie om 
trots op te zijn. Klasse mei-
den!

Op de foto staand van links 
naar rechts Sterre van der 
Wolf, Eric Jan Truijens (Lei-
der), Mandy Luyt, Nanouk 
Nelis, Sanne Lijesen, Gwen 
Truijens, Lara Vaalburg, Jan 
Paul Vaalburg (leider), Elin 
Renken, Senna Duinmaijer. 
Gehurkt: Dewi Lubbers, Floor 
Ursem, Myrthe Ursem, Lieve 
de Jong en Suze Baltus.



Uitgeest - Foto nr. 00487 uit 
de beeldbank van de Vereni-
ging Oud Uitgeest. 
Op 12 mei 1957 werden in 
Uitgeest in het kader van het 
drumbandfestival Nationa-
le marswedstrijden gehou-
den. De Uitgeester verken-
ners en gidsen lopen hier 
voor de boerderij van Kuij-
per op de Middelweg. Op de 

achtergrond het ‘Siro’ terrein. 
Met grote trom Gert Willem-
se (14) en links met bril  John 
van Goethem (6). Op de voor-
grond Sjaak Beentjes (8).

Wij zijn nog op zoek naar 
de namen van de anderen. 
Graag uw reactie.
U kunt reageren via onze 
website: www.ouduitgeest.nl  

bij Wie is wie. Hier kunt u de 
foto op uw scherm verder be-
kijken. U kunt ook bellen met 
Herman Tervoort 31 31 96 of 
Nel Tromp-van Baar 31 15 72.

Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor onze ver-
eniging interessant zijn, dan 
houden wij ons graag aanbe-
volen.

Uitgeest - De koeien zijn weer de wei in om het heerlijke gras met boterbloemen en pink-
sterbloemen te nuttigen, waardoor ze even geen oog hebben voor de prachtige achtergrond. 
Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Zondag stond 
voor Stormvogels een be-
langrijk duel op het program. 
De Uitgeester ploeg zou zich 
bij winst een goede uitgangs-
positie verwerven om ook 
volgend seizoen in de der-
de klasse uit te kunnen ko-
men. Tegenstander was de 
Amsterdamse middenmo-
ter Sporting West. De heen-
wedstrijd ging verloren, maar 
toch zag trainer/coach Ton 
van Duijn perspectief. Als zijn 
ploeg scorend bij zou kun-
nen blijven, zou het moge-
lijk moeten zijn om punten te 
pakken.

Stormvogels werd echter al 
snel met een achterstand 
geconfronteerd. De Amster-
dammers kwamen in de eer-
ste minuut al op voorsprong 
en verdubbelden deze al 
snel. Door scores van Jose 
Heijne en Eveline Nootebos 
werd de stand weliswaar na 
een kwartier spelen gelijk ge-
trokken, maar het was Spor-
ting dat vervolgens het initia-
tief nam en wist uit te lopen 
tot een 6-2 voorsprong na 30 
minuten spelen. De Uitgees-
ters wisten mooie aanvallen 
neer te zetten maar verzuim-
den te scoren. Maartje Ver-
mij wist dit kort voor rust te 
doorbreken maar in de slot-
fase van de eerste helft  kon 
het gaatje niet worden ge-
dicht. De Uitgeesters keken 
bij rust tegen een 4-7 achter-
stand aan. 

Bij aanvang van de tweede 
helft moest Stormvogels di-
rect twee tegentreffers in-
casseren alvorens Sebasti-
aan van den Bosch zijn ploeg 
weer terug in het spel bracht.  
In de 10 minuten die daarop 
volgden wisten beide ploe-
gen niet te scoren, waardoor 
de stand heel lang op 10-
5 bleef steken. Stormvogels 
leefde rond de 20e minuut 
op en wisten de spanning te-
rug te brengen.  In deze fa-
se waren onze dorpsgenoten 
trefzekerder en kwamen te-
rug tot 11-9. Het momentum 
lag bij de Uitgeesters en de 
hoop op minimaal een punt 
nam toe. De scheidsrechter 
speelde echter een crucia-
le rol, het spel verruwde en 
de leidsman trad niet ade-
quaat op. Een benute toe-
gewezen vrije bal aan spor-
ting west deed Stormvogels 
de das om. De Amsterdam-
mers speelden de partij rou-
tinematig uit, ondanks een 
fraaie tegentreffer van Noot-
ebos.  Van Duijn was niet on-
tevreden over het vertoon-
de spel en kon de uiteinde-
lijke 13-11 nederlaag wel ac-
cepteren, al bleef het jammer 
dat zijn ploeg niet kon stun-
ten. Volgende week de kraker 
tegen streekgenoot Helios, 
die de Uitgeesters een goe-
de dienst bewezen door van 
hekkensluiter Aurora te win-
nen.  Support welkom, aan-
vang 14.30 op het terrein aan 
de Niesvenstraat. 

     Korfbalflits
       Stormvogels

Schoolkorfbaltoernooi 
Uitgeest - Zaterdag 20 mei 
organiseert Korfbal Vereni-
ging Stormvogels  de titel-
strijd om het schoolkorfbal-
kampioenschap van Uitgeest. 
Na een aantal jaren van af-
wezigheid wordt dit initiatief 
weer nieuw leven ingeblazen. 
Verschillende vrijwilligers van 
de vereniging verzorgen in 
de komende periode gym-
lessen bij diverse basisscho-
len in Uitgeest om de jeugd 
te enthousiasmeren voor de 
korfbalsport. Het toernooi 
richt zich op de groepen 4, 
5 en 6 van het basisonder-
wijs  maar ook aan de jonge-
re jeugd wordt gedacht. De 
dag zal worden opgesplitst in 
twee delen.
Van 10 tot 12 uur is het de 
beurt aan de groepen 1,2 en 
3 van het basisonderwijs. De-
ze ochtend zal in het teken 
staan van kangoeroe-aktivi-
teiten;  spelenderwijs kennis-

maken met de korfbalsport 
met tot slot een mogelijk-
heid tot het spelen van een 
wedstrijd.  Opgeven voor de-
ze dag kan via de leerkracht, 
maar inschrijving terplekke 
op het terrein aan de Nies-
venstraat 14 behoort ook tot 
de mogelijkheden.
Na een korte pauze zal aan-
sluitend van 13.00-16.00 het 
scholenkampioenschap voor 
de groepen 4,5 en 6 plaats-
vinden.  Inschrijven kan via 
de intekenlijsten die beschik-
baar zijn in de klaslokalen bij 
de deelnemende scholen (de 
Binnenmeer, de Molenhoek, 
de Wissel en de Kornak). Kun 
je geen team vormen, maar 
wil je wel meedoen? Indivi-
duele opgave is ook moge-
lijk. Neem dan contact op 
met Nico Molenaar via 06-
51218643 
Voor verdere vragen: info-
stormvogels@gmail.com.
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Feestelijk ontbijt op Koningsdag 
Vorig  jaar is met een ontbijt op Koningsdag voor Uitgeesters die een konink-
lijke onderscheiding hebben een nieuwe traditie geboren. Samen met hun 
partners en de leden van het college vormden ze een vrolijk gezelschap in de 
hal van het gemeentehuis. Het ontbijt werd afgesloten met een aubade  door 
de Harmonie Uitgeest en het gezamenlijk  zingen van het Wilhelmus op het 
plein voor het gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest). 

Ophaaldata restafval
In week 20 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 15 mei; wijk 2, dinsdag 16 mei; wijk 3, woensdag 17 
mei; wijk 4, donderdag 18 mei; wijk 5, vrijdag 19 mei.

Jonge redders op Uitgeestermeer
De vrienden Mikey Reiling (17, uit Beverwijk) en Gino Kessens 
(16, Velsen-Noord) hebben zondag 30 april 2017 op het Uitgees-
termeer laten zien dat ze echte waterscouts zijn. Tijdens hun eer-
ste tochtje met de motorboot van dit seizoen traden ze op als 
redders. Ze bevrijdden drie jonge kinderen uit Zaandam uit een 
benarde positie. Die zaten zonder zwemvest in een lekkend rub-
ber roeibootje,  dat ze tegen de harde wind in niet meer voor- of 
achteruit konden roeien.

Het tweetal, dat samen bij Heliomare op school zit, aarzelde geen moment. De 
drie geschrokken kinderen werden geholpen bij het overstappen in hun boot. 
Mikey koerste ze daarmee naar de wal, terwijl Gino zich over het lekke bootje 
ontfermde. Drijfnat, maar voldaan, droegen ze de kinderen over aan hun va-
der.
Via e-mail en Facebook bereikte het bijzondere verhaal de gemeente. Burge-
meester Wendy Verkleij en wethouder Antoine Tromp nodigden het dappere 
duo met hun (pleeg)ouders woensdag 3 mei uit op het gemeentehuis. Daar on-
derstreepten ze hun dank met voor Mikey en Gino elk een tienbadenkaart van 
zwembad De Zien en een boeket bloemen. Burgemeester Verkleij: ‘Jullie heb-
ben een goed signaal afgegeven en meteen gehandeld toen de situatie daar-
om vroeg. Top!’

Nationale Molendag: De Dog
Zaterdag 13 en/of zondag 14 mei wordt de 45e Nationale Molendag ge-
houden. Onder het motto ‘Welkom in de molen’ zetten ook molens in Uit-
geest en omgeving de deuren open voor publiek of organiseren activiteiten. 
Watermolen De Dog (1896) aan de Geesterweg draait en maalt op beide dagen 
en is dan ook te bezichtigen. Kijk voor meer informatie op: www.molens.nl.

Peter van Berkel exposeert 
in gemeentehuis
Van dinsdag 16 mei tot en met donderdag 22 juni 2017 zijn in de 
hal van het gemeentehuis van Uitgeest schilderijen te bekijken 
van Peter van Berkel (Rotterdam, 1956).

Peter van Berkel is een kunstschilder in de ware zin van het woord. Zijn schil-
derijen lijken met een vanzelfsprekend gemak gemaakt. Maar zoals hij zelf 
zegt bedriegt de schijn en staat elke kwaststreek op de juiste plaats: ‘Geen de-
tail kan weggelaten worden zonder de harmonie te verstoren.’
 
Terwijl in de moderne beeldende kunst uitdrukking van identiteit en idee be-
langrijker lijkt te zijn dan de vorm, bleef Peter met nooit aflatend enthousias-
me zijn techniek vervolmaken. Hij ging zijn eigen weg, zonder ooit zijn liefde 
voor de impressionisten te verloochenen. Het overduidelijk plezier waarmee 
hij elke dag schildert lijkt haast van het doek af te  spatten en geeft zijn werk 
een grote aantrekkingskracht.
  
Vanuit Rotterdam vestigde Peter van Berkel zich in Zeeland, waar hij werd ge-
inspireerd door het landschap, de vergezichten, de luchten en het water.  La-
ter was hij vaak met zijn schildersezel en schetsboek te vinden in de Proven-
ce en Normandië, en andere Zuid-Europese streken. Naast dorpsgezichten en 
landschappen schilderde  hij dieren, mensen, natuurschoon, water en sche-
pen. Zijn landschappen zijn het meest geliefd bij het publiek. Zijn werk is op 
internationale kunstbeurzen te vinden in Europa, Amerika en Japan en in zijn 
eigen galerie in Middelburg.

Kunstschilder Peter van Berkel in zijn element aan de rand van klapro-
zenveld.

Burgemeester Wendy Verkleij, Gino Kessens, Mikey Reiling en wethouder 
Antoine Tromp (foto: gemeente Uitgeest).      

BURGERLIJKE STAND
NATURALISATIE
Sinds 4 mei 2017 is Karina Rey-
es Cruz - de Waal Malefijt (af-
komstig uit Mexico officieel Ne-
derlander. Na ondertekening 
van de Verklaring van Verbon-
denheid verraste burgemees-
ter Wendy Verkleij haar met een 
boeket bloemen en een kook-
boek met Nederlandse recepten 
(foto: gemeente Uitgeest).
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