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iedere week op de 
achterpagina van 

deze krant het 
gemeentenieuws

Uitgeest – Vorige week woens-
dag heeft de voorinschrijving 
voor de Huttenweek van 2014 
plaatsgevonden. Er zijn dit jaar 
350 gelukkigen die mee kun-
nen doen. Voor de definitieve in-
schrijving dient het inschrijffor-
mulier te worden gedownload 
van de site www.huttenweek.nl. 
Het volledig ingevulde inschrijf-

formulier, inclusief handtekening 
van de ouders/verzorgers, die-
nen samen met de 20 euro in-
schrijfgeld donderdag 15 mei in-
geleverd te worden bij het speel-
tuingebouw in Uitgeest.

De inlevertijden zijn:
Om 19:00 uur de groepen: 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 10, 11.

Definitieve inschrijving 
voor Huttenweek 2014

Uitgeest - Uitgeester Musical-
vereniging Time Square zal in de 
komende weken aan twee ko-
renfestivals meedoen. Op zon-
dag 18 mei doet het koor mee 
aan het jaarlijks terugkerende 
festival in Medemblik en twee 
weken later treedt Time Square 

op in Bakkum tijdens het koren-
festival op de camping.
In het stadscentrum van Me-
demblik zullen koren uit het he-
le land drie optredens verzorgen, 
waarbij het in de eerste plaats 
natuurlijk draait om het muzi-
kaal vermaken van de aanwezi-

ge toeschouwers. Elk koor ver-
zorgt echter ook een wedstrijd-
optreden, dat wordt beoordeeld 
door een deskundige jury. In de-
ze competitie worden zowel koor 
als dirigent beoordeeld op diver-
se muzikale en vakmatige crite-
ria. Time Square wist in 2011 in 

Festivals voor Time Square

Frisse elstar appels en abrikoos op 
een bodem van bros boterdeeg

appelfleur

5.95
6 personen

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Time Square op het korenfestival in Medemblik (eigen archief)

beide categorieën de eerste 
prijs te winnen. Het eerste op-
treden van de Uitgeesters zal 
zijn om 14.00 uur. 
Op zaterdag 31 mei is Time 
Square uitgenodigd op cam-
ping Bakkum. Speciaal voor 
‘Bakkum 100 jaar’ organiseert 
mannenkoor De skulpers een 
korenfestival. Vele koren uit de 
omgeving gaan op verschillen-
de locaties op de camping zin-
gen, waaronder de – onlangs 
gerenoveerde – Pan. Time 
Square zal ook hier een drietal 
optredens verzorgen: aanvang 
12.00 uur. 

Het koor zal tijdens beide ge-
legenheden een impressie ge-
ven van het programma van 
het grote eigen optreden in 
oktober. In vier optredens zal 
Time Square dan een avond-
vullend programma aanbieden 
met als thema ‘griezelen’. Tij-
dens de festivals zingt het koor 
onder meer medleys van The 
Little Shop of Horrors en The 
Addams Family. Time Square 
wordt geleid door interim diri-
gent Arno Hillige en muzikaal 
begeleid door het eigen combo.

Om 19:10 uur de groepen: 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18.
Om 19:20 uur de groepen: 19, 20, 
21, 22, 24, 25.
Om 19:30 uur de groepen: 26, 27, 
29, 30, 31, 32, 33.
Om 19:40 uur de groepen: 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41.
Om 19:50 uur de groepen: 42, 43, 
44, 45, 47, 48, 49.
Om 20:00 uur de groepen: 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
Om 20:10 uur de groepen: 60, 
61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72.
Om 20:20 uur de groepen: 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.

Zorg dat je weet met welke 
groep je met de voorinschrij-
ving hebt meegeloot zodat de in-
schrijvingen snel kunnen wor-
den verwerkt..

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*
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Woongroep krijgt steun 
van Rabo DichtbijFonds
Uitgeest - Recent de Stichting 
Woongroep Uitgeest bericht van 
het Rabo DichtbijFonds van Ra-
bobank IJmond, over de toeken-
ning van een donatie van 1.764 
euro voor de inrichting van de 
gemeenschappelijke tuin. De 
donatie is bestemd voor de aan-

schaf van een tuinkas én een ta-
feltennistafel .

De stichting is heel blij met dit 
mooie bedrag en spreekt daar-
voor aan het Rabo Dichtbijfonds, 
mede namens de bewoners, 
haar hartelijke dank uit.

Gps-speurtocht in 
recreatiegebied
Uitgeest - Op 18 mei is recre-
atiegebied Alkmaarder- en Uit-
geestermeer het toneel van een 
spannende gps-speurtocht tij-
dens de watersportdag. Zon-
der mobieltje zijn de deelnemers 
nergens. Met een app die de 
deelnemers van te voren kunnen 
downloaden, kan het spel wor-
den gespeeld. Hoofdprijs is een 
rondvlucht boven Noord-Hol-
land. Daarnaast zorgen een aan-
tal ondernemers in het recreatie-
gebied voor mooie prijzen zoals 
heerlijke flessen wijn en diner-, 
rondvaart- en kanokaartjes.

Met behulp van coördinaten en 
een gps-app (geocaching), gaan 
de deelnemers lopend op zoek 
naar de schat. In een gebied van 
ongeveer 100 vierkante meter 
zijn verschillende speciale op-
bergvoorwerpen verstopt. Hier-
in zitten prachtige prijzen die 
zijn te winnen. Er is een gewel-
dige hoofdprijs: een rondvlucht 
voor drie personen beschikbaar 
gesteld door het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 
Iedereen kan meedoen! Met een 
mix van technologie, handigheid, 

doorzettingsvermogen en een 
snufje mazzel vinden de gps-
speurders binnen een straal van 
twee kilometer de goed verbor-
gen schatten. 

Vanaf vandaag is de app ‘View 
Ranger’ te downloaden. Op 
www.alkmaarder-enuitgeester-
meer.nl staan de instructies. Zo 
kunnen deelnemers thuis al-
vast oefenen met gps-lopen. 
Op 18 mei kunnen zij zich van-
af 11.00 uur tot 11.30 uur gratis 
aanmelden bij de stand van het 
recreatieschap op de zeemans-
markt van de Watersportdag 
op het terrein van jachthaven 
Zaadnoordijk achter de winkel 
van Vrolijk in Uitgeest. De tocht 
start om 12.00 uur, als de heer 
Spaanderman, lid van het recre-
atieschap en wethouder van Uit-
geest, éénmalig de coördinaten 
noemt. Naar verwachting zijn de 
deelnemers binnen een uur op 
de plek waar de prijzen zijn ver-
borgen.

Kijk voor meer informatie op 
www.alkmaarder-enuitgeester-
meer.nl.

Rommelmarkt en lezing 
bij luchtoorlogmuseum
Heemskerk - Op zondag 18 mei 
is er bij Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis de gehele dag een rom-
melmarkt. Diverse kramen staan 
voor het fort opgesteld waar-
bij de verkopers proberen hun 
handel te verkopen. Daarnaast 
is er een lezing over de Neder-
landse vliegparken in mei 1940. 
Peter de Raaf neemt bezoekers 
mee naar de vliegparken van de 
Nederlandse Militaire Luchtvaart 
aan de vooravond van en tijdens 
de meidagen van 1940. Wat ge-

beurde er allemaal tijdens deze 
korte maar hevige strijd. De le-
zing begint om 14.00 uur.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort is gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk. De fort 
is zondag geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. Toegang volwassenen 
2,50 euro. Kinderen van 8 tot 12 
jaar 2,50 euro. Houders van een 
veteranenpas en kinderen jon-
ger dan 8 jaar hebben gratis toe-
gang. 

Uitgeest - Zaterdagmid-
dag en -avond liep De Zwaan 
vol met mensen die het jubi-
leumfeest van Popkoor Sur-
prising graag wilden bij-
wonen. De concerten ston-
den in het teken van heden, 
verleden en toekomst.  Ingeto-
gen nummers uit het verleden 
en heden werden afgewis-
seld met up-tempo nummers. 
Het koor kwam na een intro 
door Yvonne de Bree goed op 
stoom.  Door middel van een 
powerpointpresentatie werd 
stil gestaan bij de afgelopen 
10 jaar, waar het koor heeft 
gespeeld, is geweest en  heeft 
gezongen. 
Het verleden werd vrolijk in-
gevuld door de medewerk-
ing van oud-koorleden en de 
Golden Oldies: vaders en mo-
eders van koorleden die met 
grote inspanning hun uiter-
ste best hadden gedaan om 
het allereerste nummer van 
Popkoor SurpriSing, te weten 
California Dreaming, te ver-
tolken.  Het werd een prachtig 
optreden, samen met de 
koorleden.
De toekomst werd op fantas-
tische wijze ingevuld door de 
winnaressen van de Voice of 
SurpriSing, Fleur Tiemeijer (12 
jaar) met haar lied Clown en 
Simone Bierre (10 jaar) met 
het liedje Pesten. Op de vraag 
waarom ze gekozen had voor 
dit liedje gaf zij te kennen zelf 
slachtoffer te zijn van pesten 
en dat dit nu eens moest stop-
pen.
Aan het einde van het con-
cert ontvingen beide jonge 
talenten, naast een trofee, 
een CD van hun liedje en een 
‘gouden’ CD als knipoog naar 
de toekomst.  Na afloop van 
beide concerten was er een 
zeer gezellig, en uiteraard 
muzikaal,  samenzijn met ie-
dereen die dit jubileumfeestje 
met Popkoor SurpriSing wilde 
meevieren. Op de foto staat de 
jongste zangeres van de dag: 
Simone Bierre. 

Popkoor 
SurpriSing 

bestaat 10 jaar

Uitgeest - Bij de geboorte van 
zijn zoon Luke doet de jon-
ge draaideur crimineel Rob een 
grote belofte. Hij zweert dat zijn 
zoon niet in zijn voetsporen zal 
treden. En daar zal hij alles voor 
doen.
Rob staat zelf op het punt om 
veroordeeld te worden voor een 
klein geweldsdelict maar hij 
krijgt van de rechter nog een 
kans. Zijn gevangenisstraf wordt 
omgezet in een taakstraf. Maar 
dat brengt hem ook niet echt 
verder want wie neemt iemand 
met een strafblad in dienst?
Reclasseringsambtenaar Hen-
ry, die ook een aantal lotgenoten 
van Rob onder zijn hoede heeft, 
blijkt een groot whisky liefheb-
ber te zijn. Daarom neemt hij zijn 
pupillen mee naar de Schotse 
Hooglanden waar hij hen op een 

whiskyproeverij trakteert.
Robs ogen worden geopend en 
hij ziet een nieuwe toekomst glo-
ren. En dan blijkt dat het leven 
als een exdelinquent uiteindelijk 
helemaal zo slecht nog niet is. 

Een aangename, soms hilari-
sche, film van de Britse regis-
seur Ken Loach met een goede 
mix tussen sociaal drama en ko-
medie.
The Angels Share is te zien op 
vrijdag 23 mei in Filmhuis de 
Zwaan. De zaal is open vanaf 
19.45 uur en de film begint om 
20.15 uur. De toegang bedraagt 
5 euro inclusief een kopje koffie 
voorafgaand aan de film. (‘Vrien-
den’ 4 euro) Kaarten in de voor-
verkoop zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt, Middelweg 
139 in Uitgeest.

‘The Angels Share’ in 
filmhuis de Zwaan

wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!
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De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar
Column gemist? Nieuwe column over: 

In de bloei na het leven. Kijk op: www.aliceloeters.nl

17-05-2009 17-05-2014

Lieve Saar, lieve Karin,
Voor altijd in ons hart

 Anne Ilse
 Barbara Irma
 Brenda Kristel
 Brigitte Melanie
 Denise Rianne

Degenen die ik lief heb verlaat ik
om degene die ik lief had terug te vinden

Joop de Groot

Toch nog onverwachts hebben wij afscheid 
genomen van onze meelevende vader en 
fijne opa

echtgenoot van Inez de Groot - Schwarte †

Marijke en Jan
     Lieneke en Bruin
     Sjoerd en Danila

Joke en Ton
     Rutger

Correspondentieadres:
A. Verherentstraat 6
1961 GD  Heemskerk

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
zondag 18 mei van 16.00 tot 16.30 uur in 
uitvaartcentrum De Jongh, Dorpsstraat 113a 
te Castricum.

De uitvaartdienst wordt gehouden maandag 
19 mei om 13.30 uur in de St. Pancratiuskerk, 
Dorpsstraat 115 te Castricum. Aansluitend 
begeleiden we Joop naar zijn laatste
rustplaats op het parochiekerkhof aldaar.

Na de begrafenis is er eveneens
gelegenheid tot condoleren.

* 8 juni 1923                   † 10 mei 2014

Johannes Marie Jacobus

Autoschade ?? 
Autoschade DeVri !!
Al meer dan 32 jaar een begrip

Inlichtingen:0251-670989 of 
www.autoschade-devri.vpweb.nl

DAKBEDEKKINGEN  • DAKISOLATIE
LOOD- EN ZINKWERKEN Tel. 0251-242315 - Mobiel 06-53175889

HUIS GEZIEN 
TIJDENS DE 

OPENHUIZENDAG?

STAT IONSWEG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

OOK VOOR UW
A A N K O O P

STAT IONSWEG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

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

Gratis op het 
bouwterrein 

v.d. Nijs

Heereweg 36, 
Castricum, 
0251 - 671353
Ook geschikt voor feesten 
en partijen 2-150 pers.

3 gangen Weekendmenu 
(vrij-, zater- en zondag) 

voor slechts  E14,95 p.p.
www.mirakelvanbakkum.nl

de heereWeg open. 
Wij blijven bereikbaar!

JOOST 
50

Gefeliciteerd van Jeroen, André en Petra

Te huur:
ingerichte praktijkruimte 

voor mondhygiëniste
Voor 2 dagen in de week

Inlichtingen: Salon Lianne
Van Uytrechtlaan 26, 1901-JL Castricum

Tel. 06-24828728

“Mogen de engelen je naar het paradijs begeleiden”

Na jaren van langzaam afnemende gezondheid is 
toch nog plotseling van ons heengegaan onze lieve 
zus, schoonzus en tante

Martina Maria Louter - Admiraal
Mart

weduwe van Anthonius Jacobus Louter

*24 augustus 1924 † 11 mei 2014

 Familie Admiraal
 Familie Louter

Correspondentieadres:
Geesterheem, Het Kievitslaantje, kamer 158, 
Dr. Brugmanstraat 15, 1911EN Uitgeest.

Met dank aan de medewerkers van Geesterheem, 
afdeling Kievitslaantje, voor de liefde- en respectvolle 
verzorging.

Mart is op haar kamer in Geesterheem waar u 
gelegenheid heeft om afscheid van haar te nemen op 
woensdag 14 mei van 11.00 tot 12.00 uur.

Daarna wordt Mart overgebracht naar Uitvaart-
centrum Barbara, Niesvenstraat 12, 1911 VA 
Uitgeest.

De Eucharistieviering vindt plaats op zaterdag 
17 mei om 11.00 uur in de kerk Onze Lieve Vrouwe 
Geboorte, Langebuurt 37 in Uitgeest.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het 
R.K. kerkhof aldaar.

Gezocht:
Wie weet waar onze witte kunst-
stof tuin tafel gebleven is? Uit 
de tuin gehaald op de Bloemen 
in Castricum. Tel. 0251-651205
Te koop:
Mooie Jan van Haaste-
ren legpuzzels van 500 en 
1000 stukjes t.k. aangebo-
den. Vanaf 5,- tot 10,- euro. 
Tel. 0251-656688
Te koop:
Ronde kersenhouten eetka-
mer tafel met uitschuifblad 
en 4 leren eetkamer stoelen 
vr. pr. 299,- euro. Gave sche-
merlamp, 85cm hoog, op hou-
ten poot met bronzen voet, 
en gebroken witte kap.Vr pr 
65- euro. Tel. 06-22239299

Glasbedrijf
Johan 
Bakker

Castricummerwerf 65
1901 RV Castricum

0251 - 657321

ISoLaTIe-
GLaS
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Drie blauwe vlaggen in Castricum, 
een vlag met wimpel voor Uitgeest

Castricum - Het strand van Cas-
tricum, de Alkmaarsche Roei- 
en Zeilvereeniging en Hore-
ca- en recreatiebedrijf ’t Hoorn-
tje in Akersloot hebben op 8 mei 
in IJmuiden aan Zee de Blauwe 
Vlag 2014 ontvangen. Horeca- 
en recreatiebedrijf ’t Hoorntje 
ontving de Blauwe Vlag dit jaar 
voor de derde keer; het strand 
en de roei-/zeilvereniging ont-
vingen de vlag ook al eerder. 

Menno Klein van Zaadnoordijk 
Watersport uit Uitgeest ontving 
uit handen van weerman Peter 
Timofeeff de Blauwe Vlag mét 
Groene Wimpel.

Tijdens de inspectie in 2013 van 
Zaadnoordijk Watersport zijn 
verschillende extra criteria onder 
de loep genomen door een on-
afhankelijke keurmeester van de 
Blauwe Vlag. De uitslag hiervan 

is door de nationale jury Blauwe 
Vlag Nederland beoordeeld met 
als resultaat een Groene Wim-
pel boven op de Blauwe Vlag in 
2014. 
De Blauwe Vlag is een interna-
tionale onderscheiding die jaar-
lijks wordt toegekend aan stran-
den en jachthavens die veilig en 
schoon zijn. In de praktijk be-
tekent dit dat genomineerden 
moeten voldoen aan een aantal 
belangrijke criteria zoals schoon 
(zwem)water, goede sanitai-
re voorzieningen en een hoge 
mate van veiligheid. De Blauwe 
Vlag is één jaar geldig: jaarlijks 
wordt opnieuw aan de hand van 
controles bekeken of de stran-
den en jachthavens nog aan de 
vereisten voldoen. Met de Blau-
we Vlag-campagne in Nederland 
probeert de Stichting Keurmerk 
Milieu, Veiligheid en Kwaliteit 
(KMVK) overheden, onderne-
mers en recreanten te betrekken 
bij de zorg voor schoon en veilig 
water, mooie natuur en een ge-
zond milieu en duurzame jacht-
havens. Op de foto: Menno Klein 
en Peter Timofeeff.

Dutch Diggers vinden 
trouwring wel weer terug
Castricum - Sleutels, bril of pas-
poort verliezen is irritant, maar 
die zaken zijn vervangbaar. Het 
wordt pas echt verdrietig als het 
gaat om een voorwerp met emo-
tionele waarde. Een trouwring 
bijvoorbeeld. Het overkwam de 
heer Hellenbrand uit Heemskerk. 
Tijdens het vissen bij de Kuil in 
Uitgeest verloor hij zijn trouw-
ring toen hij zijn handen schoon-
maakte. Hij zocht maar vond de 
ring niet terug. Zin in vissen had 
hij niet meer en radeloos gingen 
hij en zijn vrouw op zoek naar 
mensen met een metaaldetec-
tor. De zoektocht bracht hen via 
een Facebookoproep bij de Dut-
chdiggers uit Castricum.
Ronald Spooren en Orrin Hes 
gaan schuil achter deze naam 
en zoeken al een aantal jaren in 
de Hollandse grond naar sporen 
van vroeger. Ronald: ,,Of het nu 

gaat om granaten uit de Twee-
de Wereldoorlog, de ontdekking 
van een mijnenveld in het Cas-
tricumse duin, of het terugvin-
den van een ring; het is gewoon 
leuk om iets naar boven te ha-
len.” Dan lachend: ,,Het is een uit 
de hand gelopen hobby die nu 
zo langzamerhand wordt omge-
zet in werk. Momenteel verko-
pen we als klein bedrijf detec-
toren en detectiepoortjes en we 
zijn bezig met een website waar-
op workshops, kinderfeestjes 
en bedrijfsuitjes geboekt kun-
nen worden.” De ring lag in-
middels wel verder in de grond 
maar na een kwartiertje had Or-
rin beet. En de heer Hellenbrand, 
die sprong een meter hoog van 
blijdschap en kan nu weer rus-
tig vissen. Meer weten? Kijk op 
www.dutchdiggers.nl. (Monique 
Teeling).

Vermist
Bakkersplein Castricum : zwarte gec. kater, witte bef, witte sok-
jes, wit puntje aan staart, gechipt, 15 jr, Micky. Micky woont op het 
Bakkersplein, maar vertoeft vaak in de parkeergarage. Z’n baasje 
is zeer bedroefd. Heeft iemand Micky misschien meegenomen in 
de veronderstelling dat hij geen huis heeft? De Ruyterweg Castri-
cum: donkercyperse  kater, gec., 11jr, Polle. Inlichtingen: mevrouw 
Dol, tel. 0251-658504.

Geen begrip bij Rover 
ontregelen treinverkeer
Castricum – Dinsdag aan het 
einde van de middag lag het 
treinverkeer in deze regio 
compleet stil. Tienduizenden 
reizigers kwamen niet verder 
en zijn volgens reizigersver-
eniging Rover onnodig gedu-
peerd en op kosten gejaagd 
door een overdreven maatre-
gel.  

Dinsdagavond was weer een 
zwarte dag op het spoor. Mid-
denin de avondspits legde Pro-
Rail het treinverkeer in Noord-
Holland boven de lijn Leiden-
Amsterdam grotendeels stil. 
Tienduizenden reizigers zijn ge-
dupeerd. Een deel van hen heeft 
op eigen kosten ander vervoer 
gezocht. 

Tot laat in de avond hadden reizi-
gers last van uitgevallen treinen 
en liepen er mensen op stations 
te dolen op zoek naar een trein 
die hun wel thuis kon brengen. 

De oorzaak was een technische 
storing waardoor de verkeerslei-
ding in Alkmaar niet meer kon 
bellen met machinisten. 

,,Voor een veilige afwikkeling 
van het treinverkeer is dit te-
lefooncontact niet onmisbaar”, 
stelt Rover. ,,Daar zijn van ouds-
her de seinen voor. De opvolging 
van seinopdrachten door de ma-
chinisten wordt gecontroleerd 
door de automatische treinbeïn-
vloeding. Wij vinden het dan ook 
zeer overdreven om het treinver-
keer in een groot gebied stil te 
leggen omdat verkeersleiding en 
machinisten niet met elkaar kun-
nen bellen.” 

Rover wil dat NS als eerste aan-
spreekpunt voor klanten ruim-
hartig omgaat met compensa-
tievragen van reizigers die kos-
ten hebben gemaakt voor bus of 
taxi. Het ligt voor de hand dat NS 
deze kosten bij ProRail neerlegt.

Fotograaf van 
licht en donker
Castricum - Kunstfotograaf Hu-
go Bussen maakt foto’s van het 
werk van oude meesters in de 
schilderkunst. 
Werk van Hugo Bussen is de ko-
mende drie maanden te zien in 
galerie Kunstpunt, Torenstraat 
46 te Castricum, geopend van 
donderdag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur of op af-
spraak. Foto: Magnolia op can-
vas.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
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
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel- gordijn- tapijt stalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70

Uitgeest

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

STRUIKMARGRIET 
VAN € 5,95 VOOR MAAR € 4,00
geldig t/m zaterdag 24 mei 2014

Iedere woensdagavond: 3 gangen verrassingsmenu 19,95

    Middelweg 81-A   1911 EB Uitgeest    www.klaver-5.nl   0251-315596   

         “Like” ons  op                 en maak kans op een modieuze shawl  ! 

d u r e  t i j d e n ?  g o e d k o p e r  t a n k e n !

firezone 
friday

Kijk voor meer informatie op www.firezone.nl (*Op sommige locaties kan deze korting op de landelijke adviesprijs reeds van toepassing zijn.)

10
cent per liter
10
cent per liter

iedere
vrijdag

korting* op diesel

15
cent per liter

korting* op benzine

extra hogekorting

Te koop:
Oud-Hollandse antieke boe-
renhanglamp m. schilderin-
gen rondom 95,- euro; wit-
te salontafel 20,- euro. Pick-
nickrugtas + servies en be-
stek, splinternieuw 25,- eu-
ro; fietscomputer nw. in verp. 
10,- euro. Tel. 072-5339053

* Te koop:
Bagagewagen Saris Arba 
2000, in prima staat, vraag-
rijs 450,-. Tel: 06-52165142
Gevraagd:
Heggenschaar. Tel: 
0251-657202

Verloren:
Woensdag 7 mei is mijn doch-
ter haar knuffeltje verloren, in 
de omg. Burg. Mooijstr. Cas-
tricum. Het gaat om een wit 
klein knuffeltje van het merk 
Feetje. Wie heeft hem 
gevonden? 
Tel. 06-42310558

Te koop:
PC spullen; comp. tafel 35,- 
euro, bureaustoel 25,- eu-
ro, toetsenbord 5,- euro, ca-
mera 5,- euro, muis 2,- eu-
ro, alles in één koop 65 euro. 
Tel. 06-20966720

Te koop:
Senioren relaxfauteuil. Zit/lig-
stand. Kleur gebroken wit. 1 
jaar oud 75,- euro. 2 matras-
sen, 90-200cm, 20cm dik, af-
ritsbare tijk,1 jr oud waar-
van 1 maar 2 weken ge-
bruikt.Samen 40,- euro. T
el. 0251-672800

* Gevraagd:
Tv’s, lcd, led, audiosetjes, 
zonnebanken, wasmachi-
nes, mobiele telefoons, dro-
gers, accu’s en laptops. Wordt 
gratis bij u opgehaald. 
Tel: 06-17087229
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Henny Huisman muzikaal 
in touw voor Anjeractie

Castricum - Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Noord-Holland 
collecteert van 11 tot en met 
17 mei Onder de naam ‘Anjer-
actie’ voor cultuur en natuur in 
de regio. Een derde van de op-
brengst van de Anjeractie is voor 
de clubkas van de collecterende 
vereniging. 
Speciaal voor de Anjeractie pakt 
Henny Huisman zijn muzika-
le carrière weer tijdelijk op. Op 

www.anjeractie.nl kunnen do-
nateurs aan de Anjeractie voor 
Henny bepalen welk nummer hij 
op welk instrument ten gehore 
moet brengen.  Het meest geko-
zen nummer voert Henny op 23 
mei uit. En aangezien hij de in-
strumenten (nog)  niet beheerst, 
wordt deze  uitvoering nog een 
grote ‘surprise’.  Op de website 
zijn dagelijks ook kaarten te win-
nen voor culturele evenementen.

Castricum - Aankomend week-
end staat nieuw talent centraal 
bij De Bakkerij, maar ook is er 
ruimte voor bands die al wat lan-
ger bekend zijn. Op vrijdag 16 
mei vanaf 21.00 uur: Het Schot-
se Ten Tonne Dozer, Deafening 
en de nieuwe band met Frank 
Doesburg, Erik van Ishoven, Mi-
lo Lambers, Paul Beentjes: Scare 
The Bear. Toegang is gratis. Op 

Nieuwe talent in De Bakkerij
zondagmiddag is er een BACH-
HH middag. BACHHH is een sa-
menwerkingsverband tussen 
de muziekscholen van Bever-
wijk, Alkmaar, Castricum, Heiloo, 
Heerhugowaard, Heemskerk en 
Purmerend. Van 14.00 tot 18.00 
uur, de entree is gratis. 

En op woensdag 21 mei is er een 
spelletjesavond vanaf 20.00 uur. 

Castricum - Music-Train het 
zang- en showkoor, dat onder 
begeleiding staat van dirigent 
Peter Cammermans, is druk aan 
het repeteren voor het optreden 
in Bakkum tijdens het 100-jarige 
festival op zaterdag 31 mei. Mu-
sic-Train verzorgt drie optredens 

op drie verschillende locaties. 
Elk optreden bestaat uit een blok 
van ongeveer vijf liedjes; Neder-
landstalig, musical en een med-
ley. Gemma Imhann vertelt: ,,Ple-
zier in het zingen, dansen en sa-
menzijn is nog steeds onze be-
langrijkste doelstelling.”

Met kunst de markt op

Castricum - De tentoonstel-
lingscommissie van Toonbeeld 

organiseert op zondag 8 ju-
ni een regionale kunstmarkt die 

bedoeld is voor kunstenaars en 
amateurkunstenaars uit Castri-
cum en omstreken. De markt 
vindt plaats op het plein van 
Toonbeeld aan de Jan van Nas-
saustraat 6. De markt is onder-
deel van de jaarlijkse Kunstfiets-
route en wordt muzikaal omlijst 
door leerlingen van Toonbeeld 
die op deze dag optreden in een 
muziektent. De markt is geopend 
voor publiek van 11.00 tot 17.00 
uur. 
Er is nog gelegenheid om een 
kraam te huren voor deze dag 
en informatie hierover kan men 
vinden op www.toonbeeld.tv.  In-
schrijven kan tot 28 mei. Ook 
muzikanten kunnen zich nog 
aanmelden voor een optreden 
tijdens de markt.

Gelders fanfareorkest 
en Emergo in concert 

Castricum - Zaterdagavond 
17 mei verzorgen het fanfa-
reorkest van Emergo en het 
Gelders Fanfare Orkest sa-
men een concert in sporthal 
De Bloemen. 

Tijdens het Wereld Muziek Con-
cours in Kerkrade afgelopen zo-
mer hebben zowel Emergo als 

het Gelders Fanfare Orkest in-
drukwekkende optredens ver-
zorgd. Dat maf het publiek weer 
verwachten. Beide orkesten 
staan onder leiding van dirigent 
Erik van de Kolk. 

Er is een afwisselend concert-
programma met prachtige fan-
faremuziek samengesteld, waar-

aan ook  twee topsolisten hun 
medewerking zullen verlenen. 
Linda Arnoldus gaat met bege-
leiding van Emergo soleren in 
het Concert voor Sopraansaxo-
foon van componist Rob Goor-
huis. Wilbert Zwier is samen met 
het Gelders Fanfare Orkest te 
beluisteren in Colors for trombo-
ne van Bert Appermont. 

Het concert begint om 20.00 uur. 
Kaarten zijn in de voorverkoop 
te bestellen via info@emergo.nl 
en voorafgaand aan het concert 
verkrijgbaar aan de zaal.

The Railway Man
In het waargebeurde The Rail-
way Man speelt Oscarwinnaar 
Colin Firth de rol van Eric Lo-
max, een Britse legerofficier die 
tijdens de Tweede Wereldoor-
log als Japanse krijgsgevange-
ne moest werken aan de Birma-
spoorlijn. Decennia later besluit 
Lomax, inmiddels getrouwd met 

Patti (Oscarwinnares Nicole Kid-
man), op zoek te gaan naar zijn 
martelaars om bevrijd te worden 
van zijn oorlogsverleden. De film 
is gebaseerd op het gelijknami-
ge boek over Lomax’s ervaringen 
van voor, tijdens en na de oor-
log. Eric Lomax overleed in ok-
tober 2012.

De nieuwe film van regisseur 
Wes Anderson speelt zich af in 
een gerenommeerd Europees 
hotel tussen de Eerste en Twee-
de Wereldoorlog. De film vertelt 
over de avonturen van de legen-
darische conciërge M. Gusta-
ve en Zero Moustafa de piccolo 

die zijn beste vriend wordt. Het 
verhaal gaat over de diefstal en 
opsporing van een Renaissance 
schilderij van onschatbare waar-
de en de strijd om een aanzien-
lijk familiefortuin, allemaal tegen 
de achtergrond van een drama-
tisch veranderend Europa. 

The Grand Budapest Hotel

Legend in De Balken
Uitgeest - Voor zaterdag heeft 
het team van De Balken weer 
een topband kunnen strikken 
en dat is meteen een voorproef-
je van wat er met de kermis ver-
wacht kan worden. Legend is 
een feestband met zes muzikan-

ten die steeds weer de hele zaal 
meekrijgt in de feestvreugde. Le-
gend speelt muziek die vanaf de 
jaren ‘70 de hitlijsten heeft be-
paald, maar volgt ook de laatste 
hits op de voet. Dat betekent dus 
voetjes van de vloer. 

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 20.00 uur     

The Railway Man
donderdag 20.00 uur   vrijdag 13.30 uur   
zaterdag 19.00 uur   zondag 11.00 uur   

maandag 20.00 uur    dinsdag 14.00 uur 
woensdag 20.00 uur     

A Weekend in Paris
donderdag 15.30 uur   

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur   

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
De 100 jarige man die uit het 

raam klom en verdween
vrijdag & zaterdag 19.00 uur   

zondag 16.00 uur   
The Other Woman

donderdag 15.30 uur   vrijdag 19.00 uur   
zondag 16.00 uur   dinsdag 14.00 uur 

woensdag 16.00 uur 
The Grand Budapest Hotel

vrijdag 13.30 uur   
Toen was geluk heel gewoon 

vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur 

Muppets Most Wanted
zaterdag 13.30 uur   

Tinkerbell (NL) 3D
vrijdag & zaterdag 16.00 uur 

zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur 
Rio 2 (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur   

zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur 
Pim en Pom

Programma 15 mei t/m 21 mei 2014

Mucicstar zingt de pan 
uit op Camping Bakkum

Castricum - Ter ere van het 
100-jarige bestaan van camping 
Bakkum wordt door het man-
nenkoor De Skulpers een ko-
renfestival georganiseerd. Bak-
kum zingt de pan uit vindt plaats 
op 31 mei 2014 vanaf 12.00 uur. 
Mucicstar is hierbij het enige 

kinderkoor. Een kinderkoor dat 
optreedt met echte orkestban-
den en waarbij ieder kind een 
solo mag zingen. 
Er kunnen zich nog kinderen 
aansluiten bij Mucicstar. Voor 
meer informatie: www.mucicstar.
nl.



Regio – Op maandagavond 
19 mei vanaf 20.00 uur orga-
niseren de lokale GroenLinks 
afdelingen Heemskerk/Uit-
geest, Beverwijk en Velsen  in 
samenwerking met de Euro-
pese fractie van GroenLinks 
een evenement in buurthuis 
Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 
2c in Beverwijk. 

Europa is voor een groot deel 
van haar energievoorziening af-
hankelijk van fossiele brand-
stoffen. ,,Deze brandstoffen zijn 
slecht voor het milieu en wor-
den deels ingekocht bij, om het 
voorzichtig te zeggen, dubieuze 
regimes”, zo wordt gesteld. Het 
evenement ‘Europa en de nieu-

we energie’ schetst een Groen-
Links alternatief: het lokaal en op 
duurzame wijze produceren van 
energie. 
,,Dat is schoner, levert veel ba-
nen op en maakt Europa minder 
afhankelijk. Lokale, groene ener-
gieproductie zie je in de IJmond 
en op veel andere plekken in Eu-
ropa.”  Hoe succesvol dat is en 
welke impact dit heeft op loka-
le gemeenschappen vertellen de 
sprekers op 19 mei.

Op deze avond spreken onder 
meer: Jeroni Vergeer, Kandidaat-
Europarlementariër voor Groen-
Links; Joost Kok, Energiek Vel-
sen; Jan Willem Verhoog, Wijk 
aan Zeeër Energie Kollektief.

GroenLinks praat over 
energie in Europa

wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Alles over 
dementie en 

mantelzorgers
Uitgeest - Op donderdag 22 mei 
is er een Alzheimer Café in Dorps-
huis De Zwaan in Uitgeest  en het 
onderwerp is ‘Alles over demen-
tie en de mantelzorgers!’ Alle be-
langstellenden zijn welkom in het  
Alzheimer Café Uitgeest. 
Deze keer wordt aandacht be-
steed aan de verschillende vor-
men van zorg die iemand kan 
krijgen wanneer hij of zij nog 
thuis woont. Ook de mogelijk-
heden voor de partner, kinderen 
of andere mantelzorgers wordt 
niet vergeten. Vragen die beant-
woord worden zijn onder ande-
re: Wat zijn de mogelijkheden in 
Uitgeest en waarvoor kan men 
bij voorbeeld naar Castricum? 
Wat is een activiteitencentrum? 
Wat is een ontmoetingscentrum? 
Wat kan men van dagbehande-
ling verwachten? Wat is respijt-
zorg? Is een logeeropname mo-
gelijk voor mijn partner wan-
neer ik een paar dagen met va-
kantie wil? En is er een mogelijk-
heid om met mijn demente part-
ner op vakantie te gaan? Patrick 
Bellaart van MaatjeZ, Marjon Pe-
ters van het DOC-team GGZ Dijk 
& Duin en Ellen Mars van Stich-
ting Uitgeester Senioren zullen 
uitleg geven. Meer weten over dit 
onderwerp? Ga naar het Alzhei-
mer Café in Dorpshuis De Zwaan, 
Middelweg 5, Uitgeest. Aanvang 
10.15 uur en het duurt tot uiter-
lijk 12.00 uur. De toegang en het 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig.

‘Het Twiske bij Avond’ wandeling
Regio - Op woensdagavond 
21 mei vindt de wandeling ‘Het 
Twiske bij Avond’ plaats.  Het is 
de tweede avondwandeling die 
wandelvereniging De Laatste 
Loodjes organiseert in de reeks 
van zomeravondwandelingen. 
Na het eclatante succes van 
De Woude bij Avond’ met het 
record aantal wandelaars van 
223, zal de vereniging trachten 
ook deze avondwandeling door 
de prachtige natuur van het 
Twiske tot iets moois te maken. 
De afstand van deze wandeling 

is 10 kilometer.
De start is bij de Sporthal 
Oostzaan, Twiskeweg 107 in 
Oostzaan. Inschrijven kan vanaf  
18.15 uur en de start is om 
19.00 uur precies. Om ongeveer 
21.00 uur is iedereen weer 
terug bij het eerder genoemd 
vertrekpunt. Een ieder kan in z’n 
eigen tempo aan deze wandeling 
meedoen met behulp van een 
routebeschrijving, die wordt 
verstrekt bij de start. Onderweg 
wordt niet gepauzeerd. 
Recreatiegebied 

Het Twiske heeft een oppervlakte 
van 650 hectare die voor 1/3-
deel uit water bestaat en volop 
mogelijkheden biedt om mooie 
wandelingen te maken in een 
natuurlijke omgeving. 

Lid of geen lid iedereen is 
welkom om in twee uurtjes 
deze avondwandeling mee te 
beleven. Deelname voor niet-
leden bedraagt 2,50 euro, DLL-
leden betalen 1,00 euro. Kijk 
voor meer informatie op www.
wsvdelaatsteloodjes.nl

Duodeal

2 porties frites + 2 snacks

2.50

Familydeal
Gezinszak frites + 

4 snacks naar keuze
Keuze uit: kroket, frikandel en kaassoufflé

FAMILY UITGEEST
Middelweg 50  1911 EH Uitgeest

Tel. 0251 - 31 24 34
Openingstijden: ma: 12.00 - 20.00 uur, di - zo: 12.00 - 23.00 uur

Middelweg 50  1911 EH Uitgeest

Openingstijden: ma: 12.00 - 20.00 uur, di - zo: 12.00 - 23.00 uur

Vanaf

20
mei

Actie geldig van 
20 t/m 31 mei

5.00
voor maar

Keuze uit: kroket, frikandel en kaassouffléKeuze uit: kroket, frikandel en kaassouffléKeuze uit: kroket, frikandel en kaassouffléKeuze uit: kroket, frikandel en kaassouffléKeuze uit: kroket, frikandel en kaassouffléKeuze uit: kroket, frikandel en kaassoufflé

Her-

openings 

actie!

Vanaf

20
mei

zijn wij 
weer 

open!

Vanaf
Vanaf
Vanaf

Cafetaria Family Uitgeest
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Uitgeest - In de stromende re-
gen heeft het eerste zondags-
team van Tennisvereniging de 
Dog een mooie zege geboekt 
op de nummer twee, Almere-
Buiten. In Almere moest de 
grote stap worden gezet naar 
het kampioenschap. 
Eerste man Marco Zoeteman 
liet er geen twijfel over be-
staan en toonde geen enkel 
meelij met zijn tegenstander. 
Zelfs geen game werd er ge-
gund en dus werd het 6-0 6-0 
voor Marco. Tweede man Je-
roen Duinmaijer boekt weke-
lijks progressie en laat duide-
lijk zien dat de trainingen een 
positieve invloed hebben. Met 
speels gemak werd er afgere-
kend met de tweede man van 
Almere met als eindresultaat 
een keurige 6-3 6-3 overwin-
ning. Derde man Mark Bone-
kamp speelde ook een knappe 
pot en met veel servicegeweld 
werd er met 6-4 6-3 gewon-
nen. Robin van Rijssel speelde 
als vierde man en deed dat op 
een geweldige manier. Robin 
kwam in de eerste set met 5-1 
achter maar kwam op een zeer 
overtuigende manier terug in 
de wedstrijd. De tegenstan-
der werd vanaf dat moment 
alle hoeken ingestuurd en 
werd kansloos verslagen door 
Robin. Uitslag 7-5 6-1. Tussen-
stand na de enkels: 4-0.  De 
overwinning was dus al bin-
nen, maar omdat elk punt zeer 
belangrijk is werd alles op al-
les gezet ook de dubbels in het 
voordeel van de Dog te beslis-
sen. Eerste dubbel Marco en 
Mark speelden niet hun beste 
wedstrijd, maar sloegen op het 
juiste moment toe en wonnen 
daarna de tweede set gemak-
kelijk. Uitslag 7-5 6-0. Twee-
de dubbel Jeroen en Robin zijn 
een prima ingespeeld koppel 
geworden: er werd met grote 
cijfers gewonnen, uitslag 6-2 
6-2.
Zo is een ruime voorsprong 
op de ranglijst genomen. De 
tweede klasse en de platte 
kar lonken. Maar ook de aan-
komende week in Leiden zal 
de Dog weer alles uit de kast 
moeten halen om de punten 
binnen te halen.  

Uitgeest - Op Moederdag werd 
in sportcentrum Het Ravijn te Ni-
jverdal de halve finale NK heren-
turnen gehouden. Uitgeester 
Guus (9 jaar) komt uit voor de 
vereniging Saturna Alkmaar, 
waar Guus traint, en staat op-
gesteld in de talentendivisie in-
stap – 8. In de kwartfinale in Bre-
da wist Guus een vierde plaats 
te bereiken. Er waren deze keer 
14 deelnemers ingeschreven op 
het hoogste niveau van de instap 
(talenten) voor de meerkamp. De 
beste twaalf gaan door naar de fi-
nale. Belangrijk bij de halve fina-
le is de plaatsing voor een toes-
telfinale. Deze wedstrijd bepaalt 
welke deelnemers in aanmerking 
komen voor de finale van de af-
zonderlijke toestellen.
 
Na een lange rit van twee uur 
kwam Guus aan in Nijverdal. Ge-
lukkig hoefde hij pas om 12.30 
uur te starten. Guus was in goede 
vorm. Wel startte hij met brug, niet 
echt zijn favoriet. Maart het ging 
fantastisch. Tot verbazing van 
trainster Rinke bleven de punten 
voor Guus (slechts 16.90 punt-
en) achter bij die van de rest. Last 
van koude start? Helaas dus geen 
toestelfinale brug voor Guus die 
in 2013 hierop nog brons behaal-
de. Door naar het rek. Met inturn-
en zag het er goed uit. Twee keer 
een afsprong zonder extra stap. 
Nu nog de wedstrijd. Na drie fan-
tastische reuzenzwaaien de af-
sprong: streksalto achterwaarts 
en helaas toch nu wel een heel 
klein extra stapje. Punten 19.35, 
een vierde score, dus toestelfina-
le. Toen kwam de oefening op de 

vloer, vorig jaar nog brons. Maar 
helaas, de twee salto’s achter 
elkaar gingen niet helemaal goed. 
En toen ook nog een evenwich-
tsprobleem voor de handstand. 
Geen beste score, met 15.60 geen 
toestelfinale. Dan het onderdeel 
waar de minste punten op te be-
halen valt: voltige. Ook geen fa-
voriet van Guus. Het grote paard 
blijft een probleem voor de kleine 
Guus, maar ook ander kleine jon-
gens hebben er last van. Het past 
gewoon nog niet. Verder ging 
het vlekkeloos, maar dat is aan 
de jury om te beoordelen: met 
14.70 punten blijft het achter bij 
de rest. Geen toestelfinale. Rin-
gen (zilver 2013) geeft meer kans 
op hoop. Met een fantastisch uit-
gevoerde handstand 2 seconden 
stil staan goed voor 18.00 punt-
en en een vierde score: toelstel-
finale. Daarna het laatste on-
derdeel: sprong, Guus’ beste on-
derdeel. Twee fantastische spron-
gen, klein uitstapje, 18.00 punt-
en? Dat klopte niet. Na succesvol 
protest van trainster Rinke werd 
dit 19.00 punten. Telfoutje van de 
teller. Penalty ingevuld in plaats 
van bonus. Dat betekende een 
derde score voor Guus: en dus 
toestelfinale.
 
Met drie toestelfinales op zak 
en een zesde plaats op de 
meerkamp mag Guus zich voor-
bereiden op de finales in AHOY.  
Op 21 en 22 juni worden hier de 
Fantastic Gymnastics NK 2014 
georganiseerd. Op dit evenement 
staan de beste turners van Ned-
erland op de wedstrijdvloer. En 
Guus is er bij! 

Guus Baltus plaatst 
zich voor NK turnen

Dog 1 verslaat 
concurrent 

met 6-0

Finale competitie Unitas
Regio - Zaterdag 9 mei werd er 
in Sporthal De Walvis geturnd 
voor de finale competitie derde 
divisie.
Voor Unitas deden hier Annema-
rie den Boer en Eva Schimmel 
aan mee.
Annemarie turnde zich wederom 
naar het hoogste plekje op het 
erepodium en bleef haar naas-
te concurrente 0.5 punt voor. Het 
leverde haar een mooie gouden 
medaille op.
Eva Schimmel behaalde, on-
danks een val van de balk, toch 
nog een medaille voor haar vier-
de plek en was hier heel blij mee. 
Het zag er na de brug niet zo 
goed uit omdat ze daar maar 6 
punten voor scoorde. Eva kreeg 
namelijk vier punten neutrale af-
trek omdat de jury dacht dat ze 
1 element tekort had geturnd. 

Na protest van de trainster bleek 
dat de jury een element over het 
hoofd had gezien en kreeg Eva 
de vier punten er weer bij.
Voor de derde divisie turnsters 
was dit de laatste wedstrijd van 
het seizoen.  

Zondag 
18 mei

van 11.00 tot 17.00 uur
assendelft

dorpsstraat 522

Paranormaal- en 
Wellnessbeurs

06-141 64 152

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Regio - Bibliotheek IJmond 
Noord is op zoek naar een kin-
derdirecteur. Alle kinderen die 
nu in groep 5, 6 of 7 zitten en 
graag in de bibliotheek komen, 
mogen solliciteren naar deze 
baan. Ze kunnen dit doen door 
een kort filmpje te maken waar-
in ze vertellen of laten zien wie 
ze zijn en waarom ze een goede 
kinderdirecteur zouden zijn. 

Wat doet de kinderdirecteur?
De taken van de kinderdirec-
teur zijn gevarieerd. Hij/zij mag 
een stukje schrijven voor de 
website en krijgt een rol in een 
promotiefilm(samen met de di-
recteur). Bovendien mag de kin-
derdirecteur tijdens een spe-
ciale avond voor vrienden van 
de bibliotheek vertellen waar-
om het volgens hem belang-
rijk is dat de bibliotheek blijft 

bestaan.  En natuurlijk mag de 
kinderdirecteur ook meeden-
ken over leuke activiteiten en 
de toekomst van de bibliotheek. 

Solliciteren tot en met 10 juni
Solliciteren kan tot en met 10 
juni a.s. door een korte film-
pje  (max. 3 minuten) in te stu-
ren waarin het kind laat zien  
waarom juist hij of zij een goe-
de kinderdirecteur zou zijn. Uit 
de inzendingen worden begin 
juni drie kandidaten geselec-
teerd. De leden van de biblio-
theek IJmond Noord mogen dan 
vervolgens stemmen wie de de-
finitieve kinderdirecteur wordt. 
De baan van kinderdirecteur is 
voor het schooljaar 2014-2015. 

Kijk voor meer informatie over de 
actie op www.bibiotheekijmond-
noord.nl/kinderdirecteur.

Bibliotheek zoekt 
Kinderdirecteur (j/m) 



Uitgeest - Toen op 12 maart een 
vonkje van onder een pan in de 
afzuigkap sprong bij Cafetaria 
Family Uitgeest, konden de aan-
wezige personeelsleden Yvonne 
en Roxy nog niet vermoeden dat 
dit voorlopig hun laatste werk-
dag zou zijn. Binnen enkele se-
conden was de in Uitgeest zo ge-
liefde cafetaria veranderd in een 
zwart rookhol. Eigenaresse Jac-
queline Hoolwerff: “De brand-
weer was zeer snel ter plaatse 
en ik dacht dat het wel meeviel, 
riep nog ‘we gaan zo weer open’ 
maar het werd direct duidelijk 
dat dat niet aan de orde was.
Er werd mij verteld dat ik reke-
ning moest houden met drie 
maanden werk en ik ben blij dat 
ik goed verzekerd ben want ik 
heb wel zeven man personeel lo-
pen.

We zijn aan de slag gegaan, mijn 
man Ron is aannemer en regelt 
alles, dat is fijn. Al snel kwamen 
de stukadoor, de schilder en de 
elektricien hier om alles te her-
stellen. Ons personeel is enorm 
betrokken en helpt fanatiek met 
opruimen en schoonmaken. We 

Family Uitgeest gaat 
weer open op 20 mei

Jacqueline Hoolwerff met dochter Yvonne van Family Uitgeest. 

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

LEKKER VOOR ONDERWEG….!!

VOORDEEL

Weekaanbieding (do t/m wo): 

ROZIJNENTAAI 
energierijk van € 3,75 nu  per pakje € 2,95 !!
(of gratis bij 1 volle spaarkaart)

Tijdens uw fi etstochtje even rust in onze 
gezellige koffi ecorner in Uitgeest...
Koffi e en thee met ‘n heerlijk gebakje.....
Of kies een lekker vers belegd broodje....
Dan geniet u dubbel van uw dagje uit !!

© Borst Sales Promotion

waren al een goed team maar 
dit brengt nog meer saamhorig-
heid.”

Van de dorpsbewoners kreeg 
Jacqueline enorm veel positieve 
reacties door kaarten, bloemen, 
mailtjes en facebookberichten. 
Jacqueline: “Het is echt fijn dat 
mensen op allerlei manieren met 
ons meeleven.”

Op Koningsdag stond er een 
kar van de Family om te laten 
zien aan Uitgeest dat ze er nog 
steeds zijn maar op dinsdag 20 
mei wordt de zaak heropend en 
kan men weer op de oude, ver-
trouwde wijze het lekkers aan de 
Middelweg ophalen, wat men de 
afgelopen 10 weken heeft moe-
ten missen. 
(Monique Teeling)

Het bestuur van de Algemene Vereniging van Bewoners/
eigenaren te Uitgeest nodigt de leden uit tot het bijwonen van 
de jaarvergadering op dinsdag 20 mei 2014 in het Dorpshuis 
De Zwaan aan de Middelweg te Uitgeest. Aanvang 20.00 uur.
De leden die nog geen digitaal jaarverslag hebben ontvangen 
kunnen dit aanvragen op info@avbu.com.

a.v.b.u. - uitgeest
Opgericht 02-10-1980

Uitgeest - Op alle huisadressen 
in Uitgeest is vorige week een 
brief bezorgd van de Werkgroep 
Zwembad De Zien. De werk-
groep roept vrijwilligers op voor 
een aantal uiteenlopende func-
ties, zowel tijdens het badsei-
zoen als daarbuiten.

De inzet van vrijwilligers is nood-
zakelijk om het zwembad ook 
zonder gemeentelijke subsidie 
te kunnen exploiteren. De werk-
groep is positief gestemd over 
de kansen. De voorbereidingen 
op exploitatie van het zwem-
bad door een nieuw op te rich-
ten stichting zijn in een verge-
vorderd stadium. Van cruciaal 
belang daarbij is of er zich vol-
doende vrijwilligers melden.

De werkgroep is op zoek naar: 
kassamedewerkers, kantineme-
dewerkers,  technische men-
sen, mensen met ‘groene vin-
gers’, schoonmakers, toezicht-
houders, begeleiders, communi-
catiemedewerkers en bestuurs-
leden voor de nieuwe stichting.
Vrijwilligerswerk is volgens de 

werkgroep ‘wel vrijwillig, maar 
niet vrijblijvend’. Ook zullen ver-
schillende vrijwilligers voor som-
mige functies een cursus moe-
ten volgen, uiteraard op kosten 
van het zwembad.

De werkgroep wil bij de presen-
tatie van haar definitieve rapport 
aan de gemeenteraad in juni a.s. 
graag laten zien dat behoud van 
het zwembad in Uitgeest leeft. 
De werkgroep wil daarom aanto-
nen dat veel inwoners bereid zijn 
vanaf 2015 als vrijwilliger aan de 
slag te gaan in het zwembad. 
Ook wil de werkgroep graag 
weten of inwoners een of meer 
abonnementen willen afnemen 
en of ze wellicht een sponsorbij-
drage willen leveren.

Bij de brief was een vragenfor-
mulier gevoegd. Via communi-
catie@uitgeest.nl kan echter ook 
per e-mail worden gereageerd. 
De werkgroep verzoekt om dit 
te doen vóór 1 juni a.s. De uit-
komsten van het onderzoek van 
de werkgroep zullen in de lokale 
pers worden gepubliceerd.

Werkgroep Zwembad 
roept vrijwilligers op

Regio - Als het aan de PvdA 
Noord-Holland ligt worden er 
geen spitstarieven ingevoerd 
in het regionaal openbaar 
vervoer. Vandaag namen 
Provinciale Staten een motie 
aan van de PvdA, GroenLinks 
en de SP waarin Gedepu-
teerde Staten wordt opgero-
epen om in het concessiege-
bied Haarlem-IJmond geen 
spitstarieven toe te staan. 

PvdA-Statenlid Mark Versteeg: 
“De PvdA vindt niet dat reizigers 
meer moeten betalen om met 
een overvolle bus te mogen 
reizen. Met deze motie zijn spit-
starieven wat ons betreft van de 
baan.”
 
Aanleiding voor de motie is de 
op handen zijnde aanbested-
ing van de concessie Haarlem-
IJmond 2016-2015. In het kader 
van deze aanbesteding is door 
Gedeputeerde Staten een Pro-
gramma van Eisen opgesteld, 
waarin de mogelijkheid voor 
vervoerders om een spitstarief 

in te voeren is opgenomen. Het 
spitstarief moet een uitkomst 
bieden voor vervoerders, die ex-
ploitatietekorten voorzien als 
gevolg van onder andere de af-
schaffing van de OV Studenten-
kaart.  Ook denkt Gedeputeerde 
Staten dat meer reizigers in de 
daluren zullen gaan reizen als 
een spitstarief wordt ingevoerd.
 
Versteeg: “Werkende en school-
gaande Noord-Hollanders kun-
nen er vaak echter helemaal 
niet voor kiezen om in de dal-
uren gaan reizen. Bovendien 
raakt een spitstarief precies de 
doelgroep van wie we financieel 
gezien al veel vragen in Neder-
land. De PvdA vindt daarom dat 
reizigers in de spits niet moeten 
opdraaien voor tekorten waar-
van nog niet eens zeker is dat 
die zich zullen voordoen.” 
In juni stelt Gedeputeerde Stat-
en het definitieve Program-
ma van Eisen vast. Dan wordt 
duidelijk of Gedeputeerde Stat-
en de motie ook daadwerkelijk 
overneemt.

PvdA Noord-Holland: 
Geen spitstarieven in 
OV Haarlem-IJmond

Uitgeest - Zaterdag 17 mei is 
er weer een oude Krantenac-
tie bij de Binnenmeerschool 
aan de Langebuurt in Uitgeest. 
Men kan de kranten, liefst ge-

wogen en goed gebundeld, in-
leveren tussen 9.00 en 11.00 
uur. Voor iedere 10 kg krijgt 
men weer een stempel op de 
stempelkaart.

Krantenactie Binnenmeerschool
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Uitgeest - MD1 van FC Uit-
geest is zaterdag najaars- én 
voorjaarskampioen 1ste klasse 
03 geworden. De meiden ston-
den zaterdag te trappelen van 
ongeduld voor de laatste wed-
strijd, tegen concurrent RKE-
DO. Het enthousiaste team uit 
Uitgeest won met 5-1. Dat re-

sulteerde in een feestje op het 
veld met champagne en daar-
na op de platte kar door Uit-
geest. Daarna ontving het team 
de mooie beker en werd afges-
loten met een portie patat. 
Het eindresultaat van tien wed-
strijden is 30 punten en totaal 56 
doelpunten.

Uitgeest - Op een kletsnatte zon-
dag bij Stormvogels in IJmuiden 
leverde FC Uitgeest een presta-
tie van formaat door de blauwwit-
ten met 4-3 te verslaan. Daarmee 
pakte het de laatste strohalm vast 
tot behoud in de eerste klasse. 
Dat werd beloond want kampi-
oen JOS deed zijn sportieve plicht 
en versloeg Pancratius. Daardoor 
is nu een beslissingswedstrijd no-
dig tussen de beide teams om te 
bepalen wie vervolgens de na-
competitie in mag. Een lange weg 
maar wel één die waard is om met 
de toegestane maximale snelheid 
te berijden.
Trainer Ron Bouman had enigs-
zins gesleuteld aan de opstelling. 
Zo speelde Sven de Wit rechts-
back, stond Tinus Putter in het 
hart van de verdediging en kre-
gen Kick Smit en Lester Half een 
basisplaats. Vanaf de eerste mi-
nuut straalde FC Uitgeest uit dat 
het was gekomen om drie punten 
op te halen. Met bewonderens-
waardige inzet werd Stormvogels 
teruggedrongen. Al in de der-

de minuut leverde dat succes op. 
Een lepe pass van Nick van der 
Valk bracht de bal voor de voeten 
van de mee opgekomen Joost de 
Jong die beheerst scoorde, 0-1. 
In de tiende minuut werd het op 
aangeven van Kick Smit via Les-
ter Half zelfs 0-2. IJmuiden voelde 
zich bijna van de pier afgeslagen 
maar wist toch de kop weer in de 
wind te gooien en door de regen-
gordijnen heen de weg te zoeken 
naar het doel van Erik Alders. Een 
handige actie van Dikker na een 
vrije trap bracht Stormvogels in 
de 15de minuut de aansluitings-
treffer, 1-2. Het gaf de IJmuide-
naren weer het nodige zelfver-
trouwen. Met vlot combinatie-
spel werd de verdediging van 
FCU flink op de proef gesteld. Tot 
de rust leidde dat vooralsnog niet 
tot treffers. Anders was dat direct 
na rust. In de 51ste minuut zag 
de Graaff een prachtige kopbal 
uiteen spatten op de lat. De te-
rugspringende bal werd vervol-
gens door Sterling alsnog omge-
zet in een doelpunt, 2-2. In de fa-

se daarna dreigde FCU overlo-
pen te worden. Stormvogels cre-
eerde kansen en een knock-out 
van FC Uitgeest leek aanstaande. 
In de 65ste minuut leek het doek 
voor FCU definitief te vallen. Een 
mooie combinatie door het mid-
den werd door Dikker keurig af-
gemaakt. 3-2. Groengeel gaf ech-
ter niet op, rechtte de rug en zocht 
het doel van keeper Lijzer. In de 
68ste minuut kwam de beloning. 
Met een prachtige vrije trap liet 
Nick van der Valk keeper Lijzer 
kansloos, 3-3. Stormvogels had in 
de fase daarna wel drie keer op 
voorsprong kunnen komen maar 
dat gebeurde niet. In de 84ste mi-
nuut kwam voor FCU de beloning 
voor al het harde werken en een 
positieve instelling. Na een leven-
dige scrimmage voor het doel was 
het Lester Half die de bevrijdende 
treffer scoorde, 3-4. 

Woensdag 14 mei bij DEM in Be-
verwijk staat de beslissingswed-
strijd op het programma. Aan-
vang: 20.00 uur.  

Meiden FC Uitgeest 
MD1 zijn kampioen

Uitgeest - Na acht gewonnen 
wedstrijden op rij en één verlies 
partij is de E6 kampioen gewor-
den van de voorjaarscompetitie.
Helaas werkte het weer afgelo-
pen zaterdag niet mee maar de 
feestvreugde was er niet mind-
er om.
De mannen hebben er keihard 
voor geknokt en ook de train-
ings-opkomst was wekelijks erg 
hoog. De komende jaren kunnen 
we dus nog wat verwachten van 
deze talentjes !
Op de foto van links naar rechts:  
Coach Ton Rodenburg, Mex van 
der Kleij, Stan de Waal, Kas van 
der Eng, Sem Rodenburg,
Job Vosse, Marc Bakker, Leon 
Schot, Mats Verduin, Viggo Ad-
miraal en Coach Don van der 
Kleij.

FC Uitgeest E6 
kampioen

Woensdag 13 mei pupillen:
Uitgeest 2e jaars E-pupillen 
oefenen 11 tegen 11 16:30
WMC D1-Uitgeest D6 18:00
Castricum F1-Uitgeest F1 16:30
Uitgeest F5-Jong Holland F3 17:30

Zaterdag 17 mei junioren:
Uitgeest A2-Roda 46 A3 16:30
WMC B1-Uitgeest B3 11:00
Foresters de C6-Uitgeest C5 11:45
Uitgeest C6-ouders C6 11:30 
 
Pupillen:
Uitgeest D2-Purmerland D1 10:30
Zaanlandia D6-Uitgeest D8 09:00
Bergen E1-Uitgeest E3 09:00
Bergen E3-Uitgeest E6 09:00
Uitgeest E7-Foresters de E8 11:00
Uitgeest E8-HSV E8 11:00
Vitesse 22 F4-Uitgeest F6 08:45
AFC 34 F5-Uitgeest F7 09:30
Uitgeest F8-Foresters de F5 09:45

Uitgeest F10-Meervogels 31 F3 09:45
KSV F11-Uitgeest F11 08:30
Uitgeest F12-DTS F6M 09:45
Duinrand S F2-Uitgeest F13 08:00
Alcmaria Victrix MP1-.Uitgeest MP1 08:00

Meisjes:
Uitgeest MC1-vaders MC1 11:30
Uitgeest ME1-Limmen ME1 09:30

Zondag 18 mei senioren: 
SEW 2-Uitgeest 3 10:30

Pupillen:
Uitgeest D3Toernooi SV Koedijk 
Uitgeest MP1Toernooi FC Castricum
Uitgeest MP2 Toernooi FC Castricum

Woensdag 14 mei
20.00 uur Pancratius 1 – FC Uitgeest 1

Deze wedstrijd wordt gespeeld op het hoofdveld van 
DEM in Beverwijk.

De winnaar van deze wedstrijd gaat daarna spelen 
in de nacompetitie 

en de verliezer degradeert naar de 2e Klasse.

FC Uitgeest klampt zich vast

Uitgeest - Zaterdag stond de 
vijfde Vitessevlucht op het pro-
gramma. De ene na de andere 
depressie trok echter België bin-
nen. Daarom werd de vlucht uit-
gesteld naar de zondag.  

Zondagmorgen ging het los om 
8.30 uur, met€ een zeer krachti-
ge zuidzuidwestelijke wind, wat 
een snelle vlucht zou inhouden. 
Op de losplaats was het half be-
wolkt, afgewisseld met stevige 
buien, wat het lossen van de dui-
ven erg moeilijk maakte. Het was 
die dag voor Postduiven Ver-
eniging Uitgeest en omstreken 
geen slechte uitgangspositie aan 
de staart van Rayon B.  Het werd 

dan ook een hele snelle vlucht 
vanuit het Belgische Quievrain. 
Onderweg moesten de duiven 
de laatste anderhalf uur volop 
in de regen vliegen, richting de 
hokken. De afstand bedroeg 250 
km en er waren voor deze vlucht 
192 duiven ingekorfd door ne-
gen liefhebbers. 

Al om 10.50.28 uur meldde de 
snelste duif zich in Akersloot bij 
de Combinatie Kerssens-Krom, 
met de hoogste snelheid van 
1780,089 meter per minuut (ruim 
106 km p/uur). 

De uitslag van zondag 11 mei van 
de eerste vijf liefhebbers luidt:  

Postduiven vliegen dagje later

       Zo vlogen 
       de duiven 

1-4-10-17-33ste  Comb. Kers-
sens-Krom uit Akersloot, 2-19-
25-30ste Peter Schellevis, 3-8-9-
44-45ste Ron van Rijn, 5-6-7-11-
12de Gert Twaalfhoven, 13-26-
29-40-46ste Henk Brondijk. De 
taart van de week ging naar Piet 
Groentjes met een van z’n  dui-
ven op de 48ste plaats. De at-
tractieprijs voor de eerste plaats, 
ditmaal geschonken door Gerrit 
Lotterman, gaat naar de Comb. 
Kerssens-Krom. 

De overwinning van de Combi-
natie Jaap Kerssens en Frank 
Krom was tevens goed voor een 
tweede plaats tegen 122 deel-
nemers met 2479 duiven in het 
Rayon B. 
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NLNET SUPPORTGROEP
regiobijeenkomst 
Noord-Holland

Nederlands Lymfoedeem Netwerk
NLNet

Nederlands Lymfoedeem Netwerk
NLNet

Nederlands Lymfoedeem Netwerk
NLNet

www.lymfoedeem.nl

Het doet ons plezier u uit te mogen nodigen 
voor onze NLNet regiobijeenkomst.  
 

Thema

Sterk de toekomst in!
Datum
Woensdag 28 mei 2014

Locatie
Gezondheidscentrum Limmen
Zonnedauw 2
1906 HA Limmen
Voor routebeschrijving zie www.gclimmen.nl

Tijd
19:15 - 22:00 uur 
Programma start om 19:30

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 21 mei 2014 via  
info@lymfoedeem.nl. Geef aan of u patiënt  
of hulpverlener bent.

Programma 
19:30  Presentatie Varodem (Katinka Rutjens) 
20:00  Vragenronde
20:15  Pauze en stands bezoeken
20:45  Presentatie Cure4Life (Annelies Vos)
21:15  Vragenronde
21:30  Stands bezoeken en contact met elkaar
22:00  Einde

Er worden steeds meer hulpmiddelen ontwikkelt, voor 
zowel lip- als lymfoedeem patiënten. Om op de hoogte te 
blijven van deze nieuwe ontwikkelingen hebben wij Katin-
ka Rutjens van Varoderm uitgenodigd. Zij zal hulpmiddelen 
bespreken, waarbij de zelfredzaamheid verhoogt wordt.  

Steeds vaker is voeding in de media. Om een goed advies te 
krijgen over verantwoord afvallen hebben wij Annelies Vos 
van Cure4Life uitgenodigd. Zij zal deze avond een lezing 
geven over verantwoorde voeding bij afvallen. 

Tijdens de pauze en na de sprekers is er gelegenheid om 
stands te bezoeken die gericht zijn op de zelfzorg voor lip- 
en lymfoedeem patiënten. U kunt hierbij denken aan arm 
sleeves, lingerie, borstprotheses, hulpmiddelen en hulp bij 
re-integratie. 

Er is tijdens deze bijeenkomst voldoende tijd voor infor-
meel lotgenotencontact. 

Rond 22:00 uur willen wij de avond afsluiten. Indien het 
programma u aanspreekt, meldt u dan aan! Toegang is 
gratis. Wij zorgen voor koffie, thee en wat lekkers. 

  Wij kijken ernaar uit u op 
  28 mei te begroeten.

 Namens de regio medewerkers  
 uit Noord-Holland. 

Iedereen 

is welkom!

Meer informatie treft u aan op onze website

Te koop:
Arendsoogboek nr. 47 in 
pr. st. Eerste druk. 7,50. 
Tel. 072-5052911
Te koop:
Fiets-hometrainer, dun-
lop professionel 300. Prijs 
30,- euro. Tel. 0251-236584
Te koop:
Infrarood lamp op statief, 
20,- euro. Tel. 0251-244784
Te koop:
Leuke kinder rugzak met Bum-
ba erop, rits in goede staat 
voor slechts 1,50 euro een 
koopje. Tel. 0251-825832

Te koop:
Rokje overbos mt. 128. Shirt 
meisje overbos mt. 140 en mt. 
152. Per stuk 5,- euro. Alles in 
prima staat . Tel. 0251-230655
Gevraagd:
Analoge spiegelreflexca-
mera’s van Nikon en Pen-
tax voor mijn hobby. Het gaat 
om de oude metalen exem-
plaren. Tel. 06-52310034
Gezocht:
Verzamelaar zoekt de z.g. 
Hoogoven bonbonschaal-
tjes 50 jaar jubileum. Wor-
den opgehaald. Staal emaille. 
Tel. 06-51218323
Te koop:
Ktv  Sony Bravia kdl 32 l 4000, in-
cl. afstandsbediening en ge-
bruiksaanwijzing, prijs 150,- 
euro. Tel. 06-39470995

Wij zijn op zoek naar een

Jonge 
enthousiaste
gastheer

met ervaring

Kom langs of stuur je sollicitatie naar:
Steakhouse Bij de Buurvrouw

Communicatieweg 4D
1967 PR Heemskerk
Tel.: 0251-235579

Ook 50-plussers zijn welkom
Voor info: Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin

VERSPREIDNET

SERIEUZE

BEZORGERS
GEVRAAGD

Omgeving De Bloemen in Castricum

Te koop:
Grasmachine merk Wolf (maai-
breedte 40 cm.) Vraagprijs 
15,- euro. Tel. 0251-210395
Te koop:
Dakdragers voor Nissan Ti-
no, 50,- euro. Splinternieu-
we dakdragers voor Nis-
san-Micra type 2011 prijs 
100,- euro. Tel. 0251-242341
Vermist:
Vrijdag 9-5 centrum van 
Heemskerk verloren ro-
de plastic ketting met daar-
aan wit plastic doosje met 
tand erin. Tel. 06-28481197

Te koop:
Intersko comfort  schoenen, 
maat 39. Kleur beige. Nieuw 
wegens te klein gekocht, nu 
35,- euro. Binnendeur, stomp, 
van gehard matglas. Met be-
slag. Maat 83 bij 202 cm. Prijs 
40,- euro. Tel. 0251-292610

Te koop:
Slaapmatten self inflating No-
mad 5 cm dik, 2 stuks à 20,- eu-
ro. Slaapzak Coleman type Wil-
lo, dekenmodel 12,50 euro. Tun-
neltent driepersoons, fab. Trail, 
type: Hartford. Heeft ruime voor-
tent 15,- euro. Tel. 0251-242620

Te koop:
Hart van Kennemerland‚  25,- 
euro.  Kastelen Noord-Hol-
land 5,- euro. Heemskerk 
Tweede Wereldoorlog. Be-
wogen kustlandschap van 
rolf roos zo goed als nieuw 
10,- euro. Tel. 0251-255561
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De Beukennoot; kleinschalige 
dagopvang voor ouderen

Akersloot - De Beukennoot is 
een kleinschalige dagopvang 
voor ouderen met geheugen-
problemen die nog thuis wonen. 
Het is een particulier initiatief en 
het huis bevindt zich midden in 
Akersloot.,, Het idee is ontstaan 
vanuit mijn werk als verpleeg-
kundige en later als casemana-
ger dementie”, vertelt initiatief-
nemer Kate Schaffer. ,,Ik heb de 
laatste jaren veel mensen met 
dementie gevolgd en verschil-
lende vormen van dagbesteding 
geobserveerd. Hieruit is mijn vi-
sie ontstaan en heb ik nu voor 
deze vorm gekozen.”

,,Ik heb bewust de keuze ge-
maakt voor een oude woning 
met de sfeer van vroeger”, ver-
volgt zij. ,,In het huis staan veel 
spulletjes van weleer. Het is be-
langrijk dat iemand met geheu-
genproblemen zich veilig voelt, 
dat zit vaak in kleine dingen. Om 
een voorbeeld te noemen: ie-
mand met de ziekte van Alzhei-
mer kan helemaal in de war ra-
ken van een moderne kraan. 
Wanneer de kraan herkenbaar 
is van vroeger dan lukt het wel 

om zelf de handen te wassen. De 
ziekte maakt iemand heel onze-
ker en kan steeds het gevoel ge-
ven te falen. Ik geloof dat je veel 
kunt doen om het gevoel van fa-
len te beperken, dit doe je niet 
alleen door praktische zaken 
maar ook in je communicatie. 
De manier van vragen stellen is 
belangrijk daarbij, ingewikkel-
de vragen kunnen iemand ook 
steeds weer onzeker maken.” 
De groepen zijn klein waardoor 
er veel individuele aandacht kan 
worden besteed aan de cliënten. 
Bij de Beukennoot kan men te-
recht met alle gradaties van de-
mentie, een beginnende demen-
tie maar ook gevorderde beel-
den. Er zijn geen vaste program-
ma’s, per dag wordt bekeken 
waar de cliënt zin in heeft en wat 
hij of zij kan. Er zal veel aandacht 
zijn voor beweging, zo mogelijk 
buiten. Kate: ,,Ik vind het belang-
rijk me goed te verdiepen in de 
persoon en daarom voer ik voor-
afgaand een uitgebreide intake 
uit.” Er is nog plaats voor nieu-
we cliënten. Wie meer informatie 
wenst, kan de website www.beu-
kennootzorg.nl bezoeken.

Stemmen kan tot 23 mei

Anouk bereikt finale 
wereldverbeteraar

Castricum - Anouk Hopman 
(17) heeft de finale bereikt met 
haar prentenboek over AIDS. De 
leerlinge van het Jac. P. Thijsse 
College maakt nu grote kans op 
de titel Wereldverbeteraar van 
het Jaar.  Tot de finale op 23 mei 
moeten ze zoveel mogelijk stem-
men werven via www.wereldver-
beteraarvanhetjaar.nl. VNG In-
ternational is samen met mi-
nister Ploumen van Buitenland-
se Handel en Ontwikkelingssa-
menwerking op zoek naar scho-
lieren die met hun plan helpen 
om de Millenniumdoelen te be-
halen. De winnaar wint een reis 
van twee weken naar Cambod-
ja en krijgt een gesprek met de 
minister. Daarnaast maken wed-

strijddeelnemers kans op finan-
ciering van de door hun bedach-
te acties. Anouk uit Egmond-
Binnen is bezig met de ontwik-
keling van een prentenboek over 
AIDS waarmee kinderen tus-
sen de zes en tien jaar worden 
voorgelicht. Met de prijs kan ze 
haar plan werkelijk tot uitvoering 
brengen. 
Tijdens de finale op 23 mei in 
de Jaarbeurs in Utrecht presen-
teren de finalisten hun plannen 
en geeft rapper Yes-R een op-
treden. De winnaar wordt be-
paald aan de hand van het aan-
tal stemmen en het oordeel van 
een vakjury. De finale wordt ge-
presenteerd door schrijver en 
cabaretier Johan Fretz.

Kort parkeren te duur?
Mijn mond valt open bij het lezen 
van het bericht in de krant over 
‘kort parkeren bij het strand te 
duur’. Ik ben toch benieuwd waar 
die kosten vandaan komen, dus ik 
begin vol frisse moed het stukje te 
lezen. Er begint wat te kriebelen 
in mijn lichaam, hoe kan dat, ik 
heb nog maar een paar regeltjes 
gelezen. Zie ik daar staan: 1.15 
miljoen? Krijgen wij gouden pa-

Loodgieterswerk nu inbegrepen:
Hummel Kozijnen start 
samenwerking met Snel
Heemskerk - Hummel Kozij-
nen is een samenwerking aan-
gegaan met loodgietersbe-
drijf Snel. Bij het plaatsen van 
een dakkapel of nieuwe kozij-
nen moeten vaak loodgieters-
werkzaamheden worden uit-
gevoerd en de samenwerking 
stelt Hummel in staat om nog 
sneller en efficiënter te kunnen 
werken. 
Eigenaar Aad Hummel: ,,De er-
varing heeft geleerd dat, als de 
klant kiest voor kunststof kozij-

nen, tuindeuren of een dakka-
pel, er in de regel altijd loodgie-
terswerkzaamheden uitgevoerd 
dienen te worden. Het vernieu-
wen of verplaatsen van een ver-
warmingsplaat of -element bij-
voorbeeld, omdat er op de plaats 
waar die zat nu tuindeuren ko-
men en de oude verwarming op 
een andere plek gemonteerd 
dient te worden. Wij kregen al-
tijd de vraag of wij een loodgie-
ter konden aanbevelen en wat 
de klus zou gaan kosten.’’ Ook 

bij het plaatsen van dakkapel-
len staat men voor dezelfde uit-
daging. ,,Bij 90% van de dak-
kapellen die wij plaatsen moet 
een verwarmingsplaat verplaatst 
worden of moet er een wasbak 
worden geplaatst. Zelfs de plaat-
sing van een extra toilet komt 
soms ter sprake.’’

Met de nieuwe samenwerking 
slaat Hummel Kozijnen twee vlie-
gen in een klap; er kan sneller 
worden geschakeld en de klant 
hoeft niet zelf op pad te gaan 
voor een prijsopgave. Hummel: 
,,De klant kan erop rekenen dat 
er geen tijd verloren gaat en dat 
de werkzaamheden soepel zullen 
verlopen in een periode die toch 
al veel energie van ze vraagt. Wij 
zien dit als een extra service bo-
venop onze toch al uitsteken-
de producten en montage.’’ Wie 
de plaatsing van kunststof kozij-
nen, tuindeuren of een dakka-
pel overweegt, is van harte wel-
kom voor vrijblijvend advies in 
de showroom van Hummel Ko-
zijnen aan de Lijnbaan 44a. Ope-
ningstijden: vrijdag  13.00 - 16.30 
uur, zaterdag  11.00 - 15.00 uur. 
Hummel Kozijnen is telefonisch 
te bereiken via 0251 234484 en 
06 10273172, loodgietersbedrijf 
Snel via 06 43944443.

den op het strand? Helaas, bij het 
verder lezen, zie ik dat dit bedrag 
te maken heeft met het verbete-
ren van de verkeersveiligheid, de 
uitbreiding van het fietsparkeren 
en natuurlijk het kort parkeren. 
Ondertussen komt er samen met 
stoom toch een aantal vragen uit 
mijn hoofd. Hoe moeilijk was het 
om tijdens het ‘verbouwen’ van het 
strandplateau daar al aan te den-

ken? Waarom altijd eerst bouwen 
en dan denken. Waarom meteen 
die andere ‘gebreken’ er ook bij? 
En hoe moeilijk kan het zijn, sorry, 
hoe duur kan het zijn dat er dan 
een parkeerapparaat komt. Of 
gaan we nu voor het eerst denken 
en dan bouwen? Had dit eerder 
gedaan, had de Castricummers 
veel geld bespaard. Ik roep mijn 
honden bij me en zeg: jongens, ik 
ga jullie leren fietsen. De honden 
kijken ineens heel zielig. Ja, ik kan 
er niets aan doen. Als jullie nu naar 
het strand willen, kost dat gewoon 
geld. Hoor ik nu een snik bij de 
honden? Ach, dat zal het stoom 
uit mijn oren wel zijn.
Angela van Venetien.

Bijzondere overwinning 
Limmen - Voetbalvereniging 
Limmen heeft een groot aantal 
meiden- en vrouwenteams. De 
MB 2 is nu kampioen geworden 
in een poule met allemaal MB 1. 
Met een verschil van zes punten 
op de nummer twee is dit gro-
te klasse. Het team bestaat uit:  

Hilde Glorie, Sanne Houweling, 
Maartje Glorie, Marit Limmen, 
Rosanne Borsjes, Demo van der 
Looij, Demi de Wildt, Roxanne 
Koopmans, Meike Timmerman, 
Kaylee Broedersz, Doris Sassen, 
Femke Groot, Gaby Hageman, 
Kim Groot. 
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gasservice 
kennemerland
Als 
  het om veiligheid
                            gaat
Tel. (0251) 245454
www.gasservice.nl

Kunststof deuren, net zo mooi als 
de traditionele houten deuren

Nog 8 maanden 6% BTW!*

Ga voor een persoonlijk advies naar onze showroom Vondelweg 540 te Haarlem | 023-538 22 77

KUNSTSTOF KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GARAGEDEUREN | DAKKAPELLEN | EN MEER!

SELECTWINDOWS  VOOR BETER WONEN VANDERVLUGT.NL

*vraag naar de voorwaarden

Kleding te krap?
Verantwoord

afvallen onder
begeleiding

www.biamed.nl

KOFFERBAK-
MARKT
25 mei 

VElsERduinplEin
(achter de Hema)

TE ijMuidEn 
van 08.00 tot 15.00 uur

Voor inlichtingen bel:
0255 - 518380/ 
06 - 42456182

Te koop:
Dressoir, z.g.a.n., zwart glans 
50,-, tafel, uitklapbaar, essen-
hout, 30,-. Salontafel, vier-
kant, 80 x 80, wit met 2 kleine 
erbij, 25,-. Tel: 0251-313376

Spoorlaan 35, 1911 HA Uitgeest
Telefoon (0251) 312705

Voor info: www.pietsanders.nl

• Aviastation 24 uur pinnen •
• Dealer aanhangwagens •

• Anssems •
• Verhuur aanhangers •

• Onderhoud en levering alle merken •
• APK station •

Nog volop 
aardbeienstekken

Diverse soorten 
en smaken

Ook zijn er weer 
potplanten

Familie Borst, Bleumerweg 20, 
1901 MJ Bakkum 0251 - 65 51 36

Te koop:
Arendsoogboek nr. 47 in 
pr. st. Eerste druk. 7,50. 
Tel. 072-5052911

Te koop:
Boek: ‘Het lijkt zolang, herinne-
ringen aan egm/zee rond 1900. 
I.nw.st 8,50. Tel. 072-5052911

Te koop:
60 jaar Usvu, voetbal ver. Uit-
geest, i.g.st., prijs 12,50 eu-
ro. 50 jaar velsertunnels,een 
mol in arcadie,izgst,prijs 15,00 
euro. Tel. 0251-659446
Te koop:
Kindertafeltje met 2 stoeltjes 
prijs 15,-. Tel: 0251-237344

Te koop:
Keyboard, merk yamaha, in pri-
ma staat, ook geschikt om pi-
ano te leren spelen, vraag-
prijs 35,-. Tel. 0251-670154
Te koop:
Boek: ‘Het lijkt zolang, herinne-
ringen aan egm/zee rond 1900. 
I.nw.st 8,50. Tel. 072-5052911

Te koop:
Wit metalen traphek-
je. Verstelbaar. 7,50. Do-
nald Duck plafondlamp, 
7,50. Tel. 072-5055782
Te koop:
Acht stapelstoelen (zaal 
stoelen) 50,- euro. 
Tel. 0251-238240

Te koop:
Leren relaxed fauteuil, 
vr. pr. 100,-, senioren-
bed + matras en nachtkast-
je 75,-. Tel: 0251-654338
Aangeboden:
Op een zegel na 3 kaar-
ten voor de Efteling gratis op 
te halen. Tel. 0251-210395



Vrijdag 16 en zaterdag 17 mei 
bij wordt de grootste gerani-
ummarkt van Heiloo en om-
streken gehouden op het plein 
bij winkelhof ‘t Loo tussen 
Blokker en de Hema. 
Autobedrijf Van der Steen is 
van de partij, Groei en Bloei 
doet mee en er is een spring-
kussen voor de kinderen. Er 
worden volop planten voor de 
tuin aangeboden tegen aan-
trekkelijke prijzen, waaron-

der vaste planten, zomergoed, 
perkplanten, stekgoed en na-
tuurlijk allerlei soorten gera-
niums. De mooiste pioenrozen 
worden verkocht en zelfs doos-
jes aardbeien. De organisatie is 
in handen van De Aalmeerse 
Plantenhal die gevestigd is op 
De Hoefsmid 25 in Heiloo. Kijk 
voor meer informatie ook eens 
op http://aalsmeerseplanten-
hal.nl.

’t Mirakel van Bakkum is 
gewoon bereikbaar

OneFit nu ook in 
Castricum

Met de landelijke ‘OneFit card’ 
krijgt men toegang tot meer 
dan vierhonderd sportscholen 
en duizenden groepslessen. 
Ook in Castricum kan er op 
deze manier zonder abonne-
ment gesport worden: bij Ben 
Rietdijk Sport Castricum op De 
Bloemen 71 en Sport4Me op 
het Raadhuisplein 3. Bij de en-
tree wordt de kaart eenvoudig 
gescand. Wie hier gebruik van 
wil maken betaalt per keer een 

bedrag tussen de vijf euro en 
12,50 euro, afhankelijk van de 
locatie. De kaart zelf is gratis. 

Het tegoed blijft altijd geldig 
zolang de kaart minimaal een 
maal per jaar gebruikt wordt. 
Alle informatie over OneFit en 
de deelnemende sportscholen 
is te vinden op www.onefi t.nl. 
De kaart is ook verkrijgbaar bij 
Ben Rietdijk Sport Castricum, 
ANWB Beverwijk en V&D.

Leren Leren training

Een zoon of dochter die nog een impuls nodig heeft om dit 
schooljaar positief af te ronden? Dan is hier een mooie kans! Op 
31 mei is er een trainingsdag voor pubers in Heiloo. 

Deze keer is deze trainingsdag óók toegankelijk voor scholieren 
van groep 8 als voorbereiding op het leren in de brugklas. Tij-
dens deze dag leren de scholieren volgens de Leren Leren me-
thode; dé bewezen en succesvolle methode voor jeugd in het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Leer in één dag 
sneller, beter en leuker leren! Voor informatie en aanmelden: 
www.wonderwijs-coaching.nl.

Al meer dan zes jaar is ‘t Mirakel van Bakkum gevestigd op de Heereweg in Bakkum. Dit gezel-
lige restaurant is inmiddels een begrip geworden in de regio en al vele mensen hebben de weg 
naar dit restaurant  gevonden. 
Ondanks dat de Heereweg momenteel wordt heringericht en dat voor het verkeer wat vertraging 
oplevert, blijft ‘t Mirakel van Bakkum prima bereikbaar, inclusief het grote parkeerterrein naast het 
restaurant. Het restaurant is geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 12.00 uur.
Voor een lunch en diner kan men een keuze maken uit een zeer uitgebreide kaart. En als het zon-
netjes schijnt is het heerlijk toeven op het geheel vernieuwde gezellige terras. Ieder weekend bie-
den Renato en Tiny hun gasten een lekker driegangen weekendmenu aan voor een aantrekke-
lijke prijs. ,,En de onovertroffen varkenshaassaté en super spareribs kunnen onze gasten ook als 
plateservice bij het restaurant afhalen”, vertelt Renato. 
Op eerste pinksterdag wordt weer Het Mirakels pinksterfeest gevierd. Op het parkeerterrein zul-
len de Wico’s hun opwachting maken en binnen kan men genieten van liveklanken van een nieu-
we editie van Blues in Bakkum. Bovendien wordt dan de afronding van de werkzaamheden op de 
Heereweg gevierd.  De aanvang van de festiviteiten  is 16.00 uur.

Campinggeluk
Campinggeluk, de eerste feelgoodroman over het échte 
campingleven, zorgde voor veel herkenning en hilariteit tij-
dens de eerste editie van Bakkum Vertelt! op Camping Bak-
kum. In het sfeervolle teksthuisje las theatermaker Robin 
Pera voor uit de roman van auteur Marjoleine Tel. Zij baseer-
de de roman op haar tien jaar lange pieken en dalen op een 
oer-Hollandse camping. Het publiek, net zo gemêleerd als 
de kampeerders op Bakkum, luisterde aandachtig naar de 
perikelen van de hoofdpersonen en reageerde enthousiast.
,,’t Is net als bij ons op de camping: de intriges, roddels en 
saamhorigheid”, vonden enkele luisteraars. Campinggeluk, 
net verschenen, is te koop op alle Kennemer Duincampings, 
in de boekhandel en via campinggeluk.nl en bol.com.

Op de KunstRai, die plaatsvindt 
van 4 tot en met 9 juni exposeert 
ook de Castricumse Gezien van 
de Riet. Haar werk is te zien in 
Galerie Petit, waar de tentoon-
stelling ‘All about Nature’ gehou-
den wordt met werk van twin-
tig kunstenaars. Gezien laat zee-
stukken zien.

In Amsterdam RAI, woensdag 
van 18.00-22.00 uur. Donderdag 
en vrijdag van 12.00-21.00 uur. 
Zaterdag, zondag en maandag 
van 11.00-18.00 uur

Grote geraniummarkt 
dit weekend bij ‘t Loo

Bierproeverij
In het kader van De Week van 
het Nederlands Bier van 15 tot 
en met 25 mei, houdt Brouwe-
rij Dampegheest samen met de 
Bierverbinding twee bierproefa-
vonden op woensdag 21 en vrij-
dag 23 mei vanaf 19.30 uur. In-
ternationaal biersommelier Frans 

Ruiter is ook van de partij. In-
schrijven kan via www.brouwe-
rijdampegheest.nl.Verder is de 
brouwerij in het weekend 24 en 
25 mei open voor een bezichti-
ging en een proefbiertje.
Het adres is Achterweg 22, Lim-
men.

Gezien 
op de 

KunstRai
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SP vraagt Mans petitie ruimer 
kinderpardon te ondertekenen

Castricum - De fractievoorzitter 
van de Socialistische Partij Mar-
jo Husslage heeft burgemeester 
Mans verzocht de landelijke pe-
titie inzake een ruimer kinder-
pardon mede te ondertekenen. 

De SP Castricum acht het uit loy-
aliteitsoverwegingen noodzake-
lijk dat  Castricum steun betuigt 
aan de petitie. Meer dan de helft 

van alle burgemeesters in Ne-
derland heeft inmiddels aange-
geven een ruimer kinderpardon 
te willen.

,,Ook al zijn we een relatief klei-
ne gemeente en zijn er hopelijk 
weinig of geen van deze schrij-
nende gevallen bekend in on-
ze gemeenschap, acht de SP 
het uit loyaliteitsoverwegingen 

noodzakelijk dat wij als gemeen-
te Castricum onze steun geven 
aan deze medelanders”, zegt Jan 
van der Wieden van de SP. ,,De-
ze mensen verdienen het om uit 
puur humane overwegingen in 
ons land te mogen blijven wo-
nen. De SP is er van overtuigd 
dat het merendeel van de ge-
meente een dergelijke onderte-
kening van harte ondersteund.”

Repair Café in Bakkerij
Castricum – Op zaterdag 24 
mei kan iedereen langskomen in 
De Bakkerij voor reparaties aan 
textiel en kleine elektrische ap-
paraten tijdens het Repair Ca-
fé. Ook voor advies bij het re-
pareren van fietsen en compu-
ters. Vrijwilligers helpen om sa-
men spullen te repareren, waar-
na men het zoveel mogelijk zelf 
afmaakt. Repareren en repara-
ties zijn op eigen risico.
Dit   Repair Café wordt vier keer 
per jaar georganiseerd door 

Transition Town Castricum en De 
Groene Bak en is toegankelijk 
voor jong en oud. 
De Groene Bak is een pro-
ject van De Bakkerij over duur-
zaamheid. Transition Town Cas-
tricum is een netwerk van Cas-
tricummers die aan de slag zijn 
om hun wonen, eten, werken en 
leven meer duurzaam, sociaal en 
lokaal te maken. Van 14.00 tot 
17.00 uur op de Dorpsstraat 30. 
De entree is gratis. Foto Jorinde 
Reijnierse.

Open wedstrijd bij Samen Beet 
Limmen - Jeugdvisclub Sa-
men Beet, voor kinderen van 
zes tot vijftien jaar, houdt een 
open wedstrijd op zaterdag 
17 mei vanaf 18.30 uur. 

Om te vissen heb je een vergun-
ning van de visrechthebbende 
nodig. In Limmen kan dat door 

lid te worden van de visclub. De-
ze viswedstrijd is toegankelijk 
voor alle vissende jeugd, lid of 
geen lid. Ga met hengelspullen 
naar het haventje van het Stet. Er 
is voor alle deelnemers prijs en 
voor iedere aanwezige een con-
sumptie. Deelname is gratis en 
aanmelden hoeft niet.

Vreemde vis
Castricum - Afgelopen week 
waren Dennis (11) en Tho-
mas (9) de Jong aan het vis-
sen in de Henry Dunantsingel. 
Op een gegeven moment viel 
hun oog op een vreemde vis 
in het water. 

Ze dachten een nieuw soort ont-
dekt te hebben, maar bij na-
der onderzoek zagen ze dat er 
een grote zeelt in een plastic zak 
vastzat. Zonder te twijfelen trok 
Dennis zijn schoenen en sok-
ken uit en sprong het water in. 
Samen met zijn broertje Thomas 
heeft hij de vis bevrijd en de plas-
tic zak in een vuilnisbak gegooid. 
Dennis en Thomas doen nu een 
oproep. 
,,Wij hopen dat mensen afval in 
de vuilnisbak gooien en zeker 
niet in meer in het water.”

Winnaars van het seizoen

Castricum - Afgelopen zater-
dag zijn tijdens de jaarlijkse bar-
becue van biljartvereniging ‘t 
Steegie de winnaars van het sei-
zoen bekendgemaakt door voor-
zitter Hans Oudejans. 
Over drie gespeelde competitie-
ronden is Herman Veldt als bes-
te speler uit de strijd gekomen. 

Op de tweede plaats eindigde  
Giel de Reus, op de voet gevolgd 
door Jan Beerse. De vereniging 
heeft nog plaats voor enkele 
nieuwe leden. Ga langs op don-
derdagavond vanaf  19.00 uur in 
Biljartcentrum Castricum, ook in 
de zomermaanden wordt er ge-
speeld.

Samen mind-
full wandelen?
Castricum - Wandelcoach Ilon-
ka Nieuweboer nodigt ieder-
een uit om op zaterdag 17 mei, 
ter gelegenheid van de Natio-
nale Wandelcoachdag, een och-
tendwandeling te maken in het 
duingebied tussen Castricum en 
Heemskerk. Tijdens de wande-
ling, die ongeveer 1 tot 1,5 uur 
duurt, worden ‘mindful’ oefenin-
gen gedaan, waarbij geprobeerd 
wordt de gedachten te verzetten. 
Bij belangstelling bestaat de mo-
gelijkheid voor vervolgwandelin-
gen, bijvoorbeeld een of twee 
keer per maand. Aanvang 10.00 
uur vanaf de receptie van cam-
ping Geversduin. Aanmelden: 
tel.: 0627387548, natuurinzicht.
net@gmail.com.

Castricum - Verteller Ton Smit 
maakt tijdens de Zondagso-
ciëteit van 18 mei een virtu-
ele tocht door de 19e eeuw, 
waarbij Amsterdam pas in 
de tweede helft van die eeuw 
sterk groeide. 

In de Franse tijd was Amster-
dam sterk verarmd. De zeehan-
del was lange tijd niet mogelijk, 
omdat Engeland dat blokkeerde. 
Van 14.00 tot 16.00 uur in Dorps-
huis de Kern op de Overtoom 
15. Voor vervoer kan men bellen 
naar Stichting Welzijn Castricum, 
tel.: 0251- 65 65 62 of mail naar 
info@welzijncastricum.nl.

Virtuele tocht 
door 19e eeuw

Mirakel en benzinepomp bereikbaar 

Heereweg wordt een 
paar dagen afgesloten
Bakkum - Een deel van de Hee-
reweg in Bakkum krijgt een 
nieuwe inrichting en de over-
steekplaats bij de voormalige 
Stayokay krijgt een aanpassing. 
Van vrijdagochtend tot zondag-
avond is de weg afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. Het gaat 
om het deel tussen de Zeeweg 
en het einde van de bebouwde 
kom. Het benzinestation en res-
taurant ’t Mirakel van Bakkum 
blijven tijdens de afsluiting be-
reikbaar vanuit de richting Cas-
tricum. Voor doorgaand autover-
keer van en naar Egmond is er 

een omleiding via de Zeeweg, 
Rijksweg, Vennewatersweg, Het 
Malevoort en de Heilooër Zee-
weg. De afsluiting is van vrijdag 
16 mei 6.00 uur tot zondag 18 
mei 20.00 uur. 

Bus 164 rijdt tijdens de afsluitin-
gen een omleiding via Limmen: 
de Duinweg/Zanddijk/Wester-
weg/Visweg/Rijksweg/Zeeweg 
en dan weer via de Van Olden-
barneveldweg terug naar de 
normale route. Er is een tijdelij-
ke halte bij de kruising met de 
Duinweg.

Regio - Op Hemelvaartsdag 
gaat club Stapmaatjes (30 tot 55 
jaar)  fietsen door de polders van 
Wormer Jisp en Nek. De tocht 
voert ook naar De Rijp en is 30 

Fietsen met de stapmaatjes
kilometer lang. De club organi-
seert ook andere activiteiten: bi-
oscoop, uit eten, strand, musea 
bezoeken. Kijk voor meer infor-
matie: www.stapmaatjes.nl.

Amak wandelt in Volendam
Akersloot - Zondag 18 mei gaat 
Amak weer wandelen en ieder-
een die zin om mee te gaan is 
welkom. 
De wandeling is van wandel-

sportvereniging ‘t Loopie in Vo-
lendam en is vijftien km lang. 
Het vertrek is om 9.00 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg.

Plus-Wijzer

Overblijfselen
Russische soldaat
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Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl

I n f o b u l l e t i n
14 mei 2014

Raadsvergadering op 21 mei
De geplande raadsvergadering van 22 mei wordt één dag naar voren 
gehaald en gehouden op woensdag 21 mei, om 20.00 uur. De reden is 
dat op donderdag 22 mei Europese Verkiezingen worden gehouden. In 
het raadhuis is dan tot 21.00 uur het stemlokaal geopend.

Piet Linnartz (links) kreeg bij zijn afscheid als wethouder van Wil Spaan-
derman een naambord voor het schelpenpad langs de Ziendervaart  
(foto: gemeente Uitgeest).

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
W.J. Dudink, 64 jaar
M.U. Lazet, weduwe van H.J. van Andel

GEBOREN
Saar Nadine Nugteren, dochter van J.W. Nugteren en T.N. Rootlieb
Marius Valentijn Ternede, zoon van M.A. Ternede en S.H. Tates
Scott Jeremiah Vendel, zoon van M.J.P. Vendel en M.J.H. Castricum

UITGESCHREVEN
M. Kara, per 11-04-2014
M.C. Fromont, per 23-04-2014

De adresgegevens worden als volgt gewijzigd:
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend

Bijzonder afscheid voor 
ex-wethouder Linnartz
Piet Linnartz kreeg op dinsdag 6 mei een mooi afscheid aange-
boden voor de tien jaar dat hij raadslid was plus de tien jaar dat 
hij wethouder was in Uitgeest. Na de receptie voor het gemeen-
tepersoneel kwamen ruim honderd relaties van binnen en bui-
ten Uitgeest hem als dank voor zijn vele werk voor Uitgeest de 
hand drukken en cadeaus aanbieden.
Onder de gasten waren burgemeester Mieke Baltus van Heemskerk, ex-
burgemeester van Uitgeest Jaap Kroon, wethouders uit Heemskerk, Be-
verwijk en Velsen, raadsleden, directeur Dick Tromp van woningcorpo-
ratie Kennemer Wonen,  vertegenwoordigers van bouwbedrijven en aan-
nemers en natuurlijk inwoners van Uitgeest.
Halverwege de receptie moest Linnartz (76) onvrijwillig een pauze inlas-
sen omdat zijn gebruikelijke topconditie hem in de steek liet. Een half 
uur later maakte hij – bevrijd van zijn knellende stropdas  – zijn laatste 
officiële karwei met plezier af.
Linnartz werd toegezongen door operazangeres Ingrid Stijsiger en toe-
gesproken door gemeentesecretaris Trudy van den Broek, raadslid Karel 
Mens en wethouder Wil Spaanderman. Deze laatste overhandigde hem 
een onverwacht cadeau: twee naamborden die geplaatst zullen worden 
bij het nieuwe schelpenpad langs de Ziendervaart. Dat heet voortaan: 
Piet Linnartzpad.   

Ophaaldata gft-afval
In week 21 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 19 mei.
De Kleis en Waldijk:  woensdag 21 mei.
De Koog:  donderdag 22 mei.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 23 mei.

Locoburgemeester opent 
schilderexpositie Piet Brandjes
Locoburgemeester (tevens wethouder Kunst en Cultuur) Wil 
Spaanderman opent zaterdagmiddag 24 mei om 15.00 uur aan 
de Langebuurt 19 een overzichtstentoonstelling van het schil-
derwerk van Piet Brandjes. De grote benedenverdieping van het 
monumentale pand ‘huize Brandjes’ is voor deze bijzondere ge-
legenheid omgebouwd en ingericht als galerie.
Bij de opening van de expositie wordt het boek ‘Piet Brandjes – Schilder van 
het licht’ ten doop gehouden. De komende expositie wordt waarschijnlijk 
de laatste van de bekende Uitgeester schilder. De toegang is gratis.
De in oktober 2011 op 92-jarige leeftijd overleden impressionistische 
kunstenaar Piet Brandjes werd vanaf de jaren zeventig vooral bekend om 
zijn aquarellen van verstilde landschappen en tijdloze bloemstillevens. 
De komende expositie bevat daarnaast ook een selectie van zijn land-
schappen binnen en buiten Noord-Holland, die hij uitvoerde in sepia en 
inkt. Het overzicht wordt gecompleteerd met zijn vroege werk in olie-
verf: stillevens en huiselijke Uitgeester taferelen.
Het boek ‘Piet Brandjes – Schilder van het licht’ is verkrijgbaar tijdens de 
openingsuren van galerie Langebuurt 19. Het vormt een eerbetoon aan 
Brandjes’ prachtige oeuvre en van veel werk dat ook op de expositie te 
zien is. Voor meer informatie: www.langebuurt19.nl.

Commissie Algemene Zaken en Financiën
De commissie houdt een openbare vergadering in de raadzaal van het 
gemeentehuis op donderdag 15 mei. De vergadering begint om 20.00 
uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorstel tot aframen van het krediet voor de herinrichting en rioolver-
vanging in de Molenbuurt.

- Voorstel tot het vaststellen van de Controleverordening en de Verorde-
ning Controlecommissie.

- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf 
van monitoren.

- Voorstel tot vaststelling van de Verordening basisregistratie personen 
gemeente Uitgeest 2014.

- Advies aanwijzing OSU als lokale publieke media-instelling. 

Commissie Beroep- en Bezwaarschriften
De commissie houdt een hoorzitting op maandagavond 19 mei in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De zitting begint om 19.30 uur met de 
openbare behandeling van een bezwaarschrift tegen het vaststellen van 
een verkeersbesluit voor de Burgemeester van Roosmalenstraat en De 
Melksuiker.




