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Amsterdammer in voorlopige hechtenis

Verdachte diefstal boot 
en motoren aangehouden
Uitgeest - Rechercheurs 
van politie IJmond hebben in 
een onderzoek naar de dief-
stal van buitenboordmotoren, 
heling en de diefstal van een 
boot op maandag 9 mei een 
28-jarige inwoner van Am-
sterdam aangehouden als 
verdachte.

De Amsterdammer werd na 
zijn aanhouding op donder-
dag 12 mei voorgeleid aan 
de rechter-commissaris. De-
ze besloot de man in voorlo-
pige hechtenis te nemen. 

De rechercheurs verdenken 
de Amsterdammer van de 
diefstal van een buitenboord-
motor vanaf een boot in Am-
sterdam.

Ook wordt de man verdacht 
van de diefstal van een zeil-
boot in Uitgeest waaraan een 
buitenboordmotor was be-
vestigd. Dit gebeurde vorige 
maand.
Deze zeilboot werd kort na 
de diefstal weer teruggevon-
den in Uitgeest, maar de bui-
tenboordmotor bleek te zijn 
gestolen.

Bij de politie kwam tevens in-
formatie binnen dat iemand 
had geprobeerd een boot te 
stelen in Uitgeest, maar dat 
dit niet gelukt was. 

Rechercheurs verdenken de 
Amsterdammer ook van deze 
poging diefstal. De verdach-
te zit vast.

Braziliaans Atletico 
Paranaense wint ICGT

Uitgeest - Maandag beleef-
de het ICGT een zinderen-
de finale tussen het Engelse 
West Ham United en het Bra-
ziliaanse Atletico Paranaense 
waar het doelpunt maar niet 
wilde vallen. Onder toeziend 
oog van veel voetballiefheb-
bers langs de lijn, werkten 

de beide clubs zich flink in 
het zweet. Hier en daar viel 
een gele kaart maar de sfeer 
was verder prima. Uiteindelijk 
wisten de Brazilianen door 
strafschoppen met 6-5 de ze-
ge op te eisen. Op het podi-
um namen zij met zichtbaar 
plezier de beker in ontvangst 

en lieten zien dat zij niet al-
leen met voetbal maar ook 
met dansen, los in de heu-
pen zitten.
Uitgeest kan met trots terug-
kijken op een prachtig toer-
nooi. Elders in deze Uitgees-
ter Courant meer foto’s van 
het ICGT! (Monique Teeling)

AANBIEDING VAN DE WEEK: 

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

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

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

Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden op:

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

Jumbo.com/racedagen

bij aankoop van

4x1x

4x

4x

4x

4x

4x 4x

4-pack Red Bull

Calvé sauzen of 
dressings

1 liter Campina 
melk of vla

Alle doosjes Nescafé 
8-25 sachets

Conimex kroepoek 
of wok- / currypaste

Blue Band kuipen 
of vloeibaar

Alle doosjes
Pickwick thee

Unox soep in zak 
of soep in pak

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

 Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3
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OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Uitgeest - De 44ste Natio-
nale Molendagen werden af-
gelopen weekeinde gehou-
den. Molenaar Jan van Die-
pen liet Pinksterzondag de 
wieken van de Dorregeester-
molen weer fi er draaien bij 
een windkracht 5 .De rond-
leidingen door de molen wer-
den gedaan door de 12-jari-
ge aankomend molenaar Jo-
ris Zandbergen die op zijn 
zestiende de tweejarige op-
leiding tot molenaar gaat vol-
gen.
Joris gaf uitleg over de stand 
van de wieken en dat deze 
een betekenis hebben. De 
onderste wiek voor de romp 
staat voor komen en vreug-
de, dit kan dus zowel geboor-
te als huwelijk zijn. De on-
derste wiek voorbij de romp 
staat voor over / voorbij, dit is 
dus vaak overlijden. De kruis-
stand (diagonaal) is de rust-
stand. Dit komt voor als de 
molen voor een langere peri-
ode niet gebruikt wordt. Toen 
de wieken nog niet van staal 
waren, werd dit gebruikt om 
doorhangen te voorkomen.
De snelheid van de wieken 
is 60-85 enden, dit betekent 
dat elke seconde een wiek 
zal passeren langs een raam. 

4 enden is een omwenteling. 
Er is twee 2-uur draaien no-
dig om het water van 200 
hectare op niveau te hou-
den. De molen/elektrisch ge-
maal verplaatst per seconde 
1-kub water. Joris gaf tevens 
een demonstratie van het be-
vestigen van het doek op de 
wieken.
De belangstelling was 
groot,het weer werkte mee 
en Molenaar Jan van Die-
pen vertelde dat er een re-
cord aantal mensen zondag 
de molen hebben bezocht. 
(tekst en foto’s: Ger Bus)

Offi ciële ingebruikname 
Adema Orgel

Uitgeest - Op zondag 22 mei 
om 15.00 uur zal het volledig 
gerestaureerde Adema Or-
gel in de Parochiekerk O.L.V. 
in Uitgeest met een feestelijk 
orgelconcert weer in gebruik 
worden genomen.
Het orgel is vorig jaar door de 
fi rma Adema uit Hillegom ge-
heel gerestaureerd en weer 
in de oorspronkelijke staat 
terug gebracht. Door deze 
restauratie heeft het orgel de 
heldere klank en de klank-
eigenheid per register weer 
geheel terug gekregen.
De restauratie is mede mo-
gelijk gemaakt door de sub-
sidie verstrekt door de Pro-
vincie Noord-Holland, Stich-
ting tot Behoud van het Ne-
derlandse Orgel, parochia-
nen en vele andere gulle ge-
vers.
Nadat het orgel offi cieel door 
de fi rma Adema is over-
gedragen aan het Bestuur 
en de Parochie, zal een or-
gelconcert gegeven wor-

den door de titulaire orga-
nist van de Basiliek St. Bavo 
in Haarlem en adviseur van 
de KKOR, de heer Ton van 
Eck. Hij zal een aantal wer-
ken spelen die goed passen 
op het orgel en waarmee het 
in al zijn kleuren te beluiste-
ren is. Tevens zullen de koren 
Laus Deo en de Cantorij hun 
medewerking verlenen.
Na afl oop is er gelegenheid 
om na te praten onder het 
genot van een hapje en een 
drankje in het Parochiehuis 
de Klop.

Uitslag Loting 
Huttenweek 2016
Uitgeest - Vorige week dins-
dag en woensdag zijn er weer 
heel veel groepen ingeschre-
ven voor de Huttenweek van 
2016. Helaas moeten de or-
ganisatoren weer een aantal 
kinderen teleurstellen omdat 
de inschrijving vol zit. De vol-
gende groepsnummers zijn 
ingeloot en mogen meedoen 
met de Huttenweek 2016! Als 
je nummer ertussen zit kan 
je je op de website www.hut-
tenweek.nl defi nitief inschrij-
ven. Na inschrijving via de 
website print je de bevesti-
gingsmail uit en neem je die 
mee naar de inschrijfavond 
op donderdag 19 mei in het 
speeltuingebouw. Volg de 

tijdsindeling zoals hieronder 
weergegeven, zodat niet ie-
dereen tegelijk komt.
Om 19.00 uur verwacht men 
de groepen: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 12, 13, 14 en 15. Om 19.10 
uur de groepen: 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 25, 26, 27 en 28. 
Om 19.20 uur de groepen: 
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 
39, 40 en 41. Om 19.30 uur 
de groepen: 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 
57, 58 en 59. Om 19.40 uur 
de groepen: 60, 61, 62, 63, 
65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 
75, 76 en 77 en om 19.50 uur 
de groepen: 78, 79, 80, 81, 84, 
85, 87, 90, 94, 95, 96, 98, 99, 
101, 103, 104 en 105.

Begeleidster gezocht 
voor de Koffi ePlus
Uitgeest - De Koffi ePlus 
is een wekelijkse ontmoe-
tingsochtend in De Zwaan, 
waar mensen, die van con-
tact en gezelligheid houden, 
gelijkgestemden ontmoeten. 
Er wordt gezamenlijk koffi e 
en thee gedronken, spelle-
tjes gedaan en geluncht. We-
gens het vertrek van één van 
de begeleidsters is de Stich-
ting Uitgeester Senioren op 

zoek naar een nieuwe bege-
leidster die, samen met drie 
andere begeleidsters, eens 
in de twee weken (op de on-
even weken op maandag van 
ongeveer 09.30 tot 13.15 uur) 
wil mee komen helpen. 

Meer informatie op het kan-
toor van de S.U.S. op de eer-
ste etage van dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5.



Uitgeest - In de maanden 
mei tot en met augustus is 
het kantoor van de S.U.S. in 
buurthuis De Zwaan op de 
Middelweg 5 geopend van 
maandag tot en met donder-
dag van 09.00 tot 12.30 uur.

Openingstijden 
kantoor S.U.S.

Programma 
seizoen 2016-
2017 S.U.S.

Uitgeest - Zondag 29 mei 
organiseert het Uitbureau 
Geesterheem in Uitgeest een 
voorjaars rommelmarkt van 
10.00 tot 15.00 uur. Buiten en 
in de hal staan diverse kra-
men opgesteld met woonac-
cessoires, meubels, kaarten, 
sierraden, decoratiemateri-
aal, serviesgoed, curiosa en 
nog veel meer leuke hebbe-
dingetjes. 
De spullen zijn verkrijgbaar 
voor kleine prijsjes, pinnen is 
niet mogelijk. De opbrengst 
van de verkochte spullen 
komt ten goede voor activi-
teiten voor de bewoners.

Rommelmarkt 
in Geesterheem

Uitgeest/Akersloot - De 
dienst van de Protestantse 
gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 
3 april plaats in de kerk 
op het Dielofslaantje in 
Akersloot, aanvang 10.00 
uur. Voorganger is de heer 
B. van der Bent. Medewer-
king wordt verleend door 
de Cantorij. 

Uitgeest - Het program-
maboekje voor het volgen-
de seizoen van de Stich-
ting Uitgeester Senioren 
ligt klaar op het kantoor 
van de S.U.S. in De Zwaan. 
Hierin staan alle activitei-
ten en cursussen van de 
S.U.S. en Soos in vermeld. 
Het programma is gratis 
verkrijgbaar en ook te be-
kijken op de website www.
uitgeestesenioren.nl.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Team Edwin Ott motoren 
negende en tiende
Uitgeest - Zaterdag 14 mei 
reed Team Edwin Ott moto-
ren de derde wedstrijd in de 
OWCup serie op het circuit 
van Assen, dit onder mindere 
weersomstandigheden. Eric 
Ott startte vanaf P16 en ein-
digde in een zeer korte wed-
strijd (code rood) op de ne-
gende positie. Rob Juwett 
mocht starten vanaf P17 en 
reed na sterke wedstijd naar 
de tiende positie.
Vrijdag 13 mei was het nog 
warm op het circuit van As-
sen. Eric kon vijf vrije trainin-
gen rijden, dit ging nog he-
lemaal niet goed, Eric had 
nog steeds een dikke knie 
van zijn val in de eerste wed-
strijd. Gedurende de trainin-
gen verbeterde het gevoel in 
de opspelende knie. 
Dit ging zaterdag tijdens de 
kwalificatie trainingen we-
derom niet zoals het zou 
moeten, ook het weer zat niet 
meer mee, met af en toe een 
klein buitje met zelfs een ha-
gelbui onder de middag, het 
was ook een stuk kouder met 
veel wind. Kortom Eric had 
niet naar tevredenheid kun-
nen trainen en mocht starten 
vanaf P16. Na de start had 
Eric gelijk wat plaatsen goed 
gemaakt, hij zat er weer beter 
op. Eric ging in ronde twee 

met gemak aan Joel Wienen 
en Jeremy Hofstra voorbij. 
Joey Louwes was de volgen-
de. In de vijfde ronde ging 
het echter mis met de op de 
derde plaats liggende  Dan-
ny van der Sluis, waardoor er 
een code rood situatie ont-
stond, er kon niet meer wor-
den herstart, zodat Eric uit-
eindelijk op de negende po-
sitie finishte, jammer hij had 
nog om de vijfde tot acht-
ste positie kunnen strijden, 
hij reed op het groepje voor 
hem in met snellere ronde-
tijden 1:48.1, en met de goe-
de move weer in het lijf, het 
had zeker gekund.  Volgen-
de wedstrijd belooft weer be-
ter te gaan.
Bij Rob Juwett ging het per-
fect, hij maakte direct na 
de start vijf plaatsen goed. 
Daarna was hij twee ronden 
in strijd met Rintje Ritsma 
die hij toch voor moest laten 
gaan, Rob reed met een snel-
ste tijd van 1:48.7 naar een 
tiende plaats.  
Videobeelden van deze wed-
strijden zijn weer te vinden 
op de site van de OWCup.
De volgende wedstrijd voor 
Eric en Rob zijn op zaterdag 
11 juni op het circuit van As-
sen, alwaar de toegang gratis 
is. (Karin Ott)

Uitgeest - Ook dit jaar or-
ganiseert korfbalvereni-
ging KV Stormvogels Uit-
geest weer een open dag. 
Op de open dag zijn alle 
leerlingen van de Uitgees-
ter basisscholen van har-
te welkom om vrijblijvend 
kennis te maken met de 
korfbalsport. 

Jeugd open dag K.V. Stormvogels
Vanaf 10:00 tot 13:00 is 
onze accommodatie ge-
opend. Op het veld zijn 
verschillende leuke bal-
spellen te doen waarmee 
leuke prijzen te winnen 
zijn. 
Tevens is er de gelegen-
heid om deel te nemen 
aan een echte wedstrijd! 

Voor elke deelnemer is er 
leuke attentie na afloop 
van de open dag.
 
De open dag wordt ge-
houden op zaterdag 21 
mei op het sportcomplex 
aan de Niesvenstraat 14, 
1911 VA in Uitgeest van 
10:00 tot 13:00 uur. 

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

Elke dag vers brood en cadetten:
PIET’S POLDER, VIKORN, WALDKORN 
en GILDEKORN…..enz
Uw brood bestelling leggen wij graag voor u apart!

 
APPELTAART  € 7,50
 
Uitgeester Kruid CAKE  € 4,50
 

Roomboter GEVULDE KOEKEN:
            4 + 1 GRATIS!!!

Advertentie geldig tot 31 mei 2016

De Algemene Vereniging van Bewoners/eigenaren Uitgeest houdt op 2 juni a.s. 
haar Algemene Ledenvergadering in het Dorpshuis De Zwaan aan de Middel-
weg. Aanvang 20.00 uur. Voor de agenda en het jaarverslag wordt verwezen 
naar onze website www.avbu.com. 
I.v.m. de ambtelijke samenwerking binnen het BUCH-verband, gevolgd door 
een eventuele fusie van de samenwerkende gemeenten Bergen, Uitgeest,  
Castricum en Heiloo verwacht de AVBU dat de afstand burger-bestuur zal  
toenemen. 
Men heeft de heer G. Jägers uitgenodigd om over zijn functie binnen de Dorps-
raad Spaarndam en zijn ervaringen als lid van de Omgevingsraad Schiphol te  
komen spreken. De vergadering is eveneens toegankelijk voor niet-leden.

a.v.b.u. - uitgeest
Opgericht 02-10-1980
Secr.:  Berkenstraat 6  1911 BW  Uitgeest , Tel:  06 - 53 58 12 72   
Email: info@avbu.com ;  Site: www.avbu.com

PAPION
TRIMSALON DIERENSPECIAALZAAK 

EN RUITERSPORT

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

Donderdag verse vis maden 
en wormen. Watervlooien 

voor de vijver  

Donderdag verse vis maden Donderdag verse vis maden 

Nieuw in ons
assortiment

Middelweg 75, 1911 EB  Uitgeest
Telefoon: 0251 314193, 
E-mail: papion@casema.nl
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IJmuiden - Zondag 22 mei 
wordt weer een kofferbak-
markt gehouden op het Vel-
serduinplein achter de Hema. 
Net als vorige keer zal het 
weer vol staan met mensen 
die vanuit hun auto hun spul-
len verkopen. Er is van alles 
te koop. Wie ook wilt deel-

Kofferbakmarkt

Een week lang op 
taalreis naar Rome

Castricum - Voor de derde 
keer is een groep cursisten 
van taalschool La dolce lin-
gua uit Castricum aan het 
einde van het cursusjaar een 
week op studiereis naar Ita-
lië geweest. Dit keer was de 
bestemming Rome. De deel-
nemers kregen Italiaanse les 
bij taalschool Torre di Ba-
bele. De eerste ochtend de-
den de studenten een korte 
mondelinge test en werden 
naar gelang hun niveau bij 
verschillende groepen inge-
deeld. De klassen waren heel 
internationaal met leerlingen 
van over de hele wereld.
‘s Middags was er een cul-
tureel programma. Een Ita-
liaanse gids nam de groep 
mee naar het ghetto en Isola 
Tiberina en vertelde over de 
wijk van de ambachten die 
nog te herkennen zijn aan de 
straatnamen, langs de fonta-
na met de schildpadden en 
een rijk geornamenteerd Pa-
lazzo Mattei.
Een dag later was de cur-
sistengroep opgedeeld in 
een middag- en een avond-
ploeg voor een corso di cu-
cina. Aan de keukentafel 
bij Carla werd een heerlij-
ke maaltijd bereid met bru-
schette al pomodoro en cre-

ma di carciofi, rigatoni all’ 
amatriciana, parmigiana di 
melanzane en tiramisù als 
toetje. Fietsgids Lizette Pa-
ter leidde de club op donder-
dagmiddag langs de oude 
stadsmuren en over de Ce-
lio-heuvel. Aan het einde van 
de tour fietste de groep terug 
over de Via dei Fori Imperiali 
en langs het Colosseo.
Een aantal studenten wilden 
de week graag in stijl afslui-
ten en hadden kaarten ge-
kocht voor de opera op vrij-
dagavond. Op het program-
ma stond Il trittico van Gia-
como Puccini. Lex van der 
Wielen uit Castricum was 
aan het eind van de avond 
meer dan tevreden: ,,Dit was 
echt in alle opzichten een 
topweek en ik weet zeker dat 
ik volgend jaar weer mee-
ga. Al met al was dit de slag-
room op de taart van de toch 
al leuke lessen Italiaans van 
Anne Telkers.” Volgend jaar is 
de bestemming van de taal-
reis Otranto in Puglia. De Ita-
liaanse lessen starten weer 
begin september. Op de fo-
to de bijna complete groep 
cursisten met hun diploma 
op de trappen van Taalschool 
Torre di Babele in Rome. Fo-
to: Nicola Cosentino

nemen aan deze markt kan 
gewoon aansluiten, reserve-
ren is niet nodig,. De kosten 
zijn vanaf tien euro per au-
to. De markt begint om 8.00 
uur en is om 15.00 uur afge-
lopen. Voor meer informatie: 
telefoon 0255-518380 of 06-
57539029. De volgende kof-
ferbakmarkt wordt gehouden 
op 26 juni.

Met lezing op weg naar 
geluk en gezondheid

Akersloot - Geluk en ge-
zondheid hangen nauw met 
elkaar samen. Vanuit breder 
perspectief wordt er tijdens 
een lezing naar de wissel-
werking tussen maatschap-
pij en gezondheid gekeken. 

Met welke kennis kunnen 
mensen zich tegen de evo-
lutionaire zwaktes weren 
en hoe kunnen zij geluk en 
gezondheid verder verster-
ken? De rol van voeding, be-
weging en de psyche wordt 
vanuit nieuwe invalshoeken 
belicht. Aan het einde van 
deze lezing volgen prakti-
sche tips om in het eigen le-
ven te integreren.
De opzet van de lezing is 
vernieuwd. Als opening is 
er een laagdrempelige quiz. 
Verder worden de leefstijlpij-
lers in de volgende 5 V’s ge-
presenteerd: voeding, vuur, 
veiligheid, vreugde, verbon-
denheid. Deelnemers leren 
hoe de kwaliteit van het le-
ven drastisch kan worden 

verbeterd, welke drie evolu-
tionaire zwaktes zij hebben, 
waarom de keuze in de su-
permarkt in werkelijkheid 
beperkt is, wat kunstlicht met 
de gezondheid doet, waar-
om ‘aaiende moeders’ hun 
kinderen langduriger tegen 
stress beschermen, waarom 
de ontspanningsrespons bij 
herstel en genezing essenti-
eel is, hoe acute stress ster-
ker en gezonder maakt, met 
welke invloed de mentale 
gezondheid kan worden ver-
sterkt, waarom de hoeveel-
heid ontlasting wat over de 
gezondheid zegt, hoe een le-
vensdoel de gezondheid be-
invloedt en waarom er eigen-
lijk een onafhankelijk leef-
stijlcentrum zou moeten zijn. 
Er wordt ook veel gelachen, 
belooft de organisatie. 

Benieuwd? De lezing vindt 
plaats op 27 mei in Hotel van 
der Valk Akersloot, kosten 
twintig euro. Van 19.30 tot 
21.30 uur, inclusief pauze.

Castricum - Gedurende de 
zomermaanden, te beginnen 
op 17 mei, organiseert Bricas 
de traditionele zomeravond-
drives op dinsdag-en don-

Zomeravond-
drives bridge

derdagavond in Geesterha-
ge vanaf 19.45 uur. Aanmel-
den kan via www.Bricas.nl of 
aan de zaal tot 19.30 uur. Ook 
is het mogelijk viertallen-
bridge te spelen op de der-
de woensdag van de maand. 
Opgave als viertal kan ook 
via de Bricas-site.

Buiten spelen!
Castricum - Speel-o-theek 
Castricum heeft een uitge-
breid assortiment van bui-
tenspeelgoed. Skeelers, 
skelters, steps, loopfietsen 
en trampolines.  En vergeet 
ook niet de stoepkrijt Man-
dala’s en de nieuw loopauto 
met drie wielen (foto). 

Het buitenspeelgoed bekij-
ken en uitproberen? Dit kan 
op zaterdag van 11.00-13.00 
uur en dinsdag van 9.00-
10.00 uur in de oude Augus-
tinusschool op de Dr. Van 
Nieveltweg 20. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

The Nice Guys
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 19.30 uur 

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Money Monster

zondag 11.00 uur 
dinsdag 20.00 uur 

The Sea of Trees
vrijdag & zaterdag 15.45 uur

zondag 16.00 uur 
Mother’s Day

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur 
dinsdag 14.00 uur

Brooklyn
vrijdag & zaterdag 18.30 uur
The Jungle Book 3D

vrijdag 15.45 uur
zaterdag 13.15 & 15.45 uur 

zondag 13.15 uur 
woensdag 14.00 uur

Angry Birds (NL) 3D
zondag 13.15 uur 

The Jungle Book 2D
zaterdag 13.15 uur 
zondag 11.00 uur 

woensdag 14.00 uur
Kung Fu Panda (NL) 2D

Programma 19 mei t/m  25 mei 2016

The Nice Guys
Los Angeles, 1977: smog teis-
tert de dag, neon verlicht de 
nacht. Privé-detective Hol-
land March vormt met tegen-
zin een koppel met kracht-
patser Jackson Healy om een 
vermissingszaak op te los-

sen. Wanneer zij in hun on-
derzoek een verband vinden 
tussen een vermist meisje en 
de dood van pornoster Misty 
Mountains komt een complot 
aan het licht dat reikt tot in 
de machtigste kringen.

Brooklyn vertelt het meesle-
pende verhaal van Eilis Lacey, 
een jonge Ierse immigran-
te die rond 1950 in Brooklyn 
haar weg probeert te vin-
den. Aangetrokken door het 
veelbelovende Amerika, ver-
ruilt Eilis het comfort van het 

Brooklyn huis van haar moeder in Ier-
land voor de oevers van New 
York. De heimwee verdwijnt 
snel wanneer Eilis wordt be-
dwelmd door de liefde. Maar 
haar nieuw gevonden geluk 
wordt al snel verstoord door 
haar verleden en Eilis zal een 
keuze moeten maken tus-
sen twee landen en twee ver-
schillende levens.









Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - ik krijg regelmatig een verzoek van bewoners van 
Uitgeest om foto’s te maken, zo ook van de familie Zonneveld 
op Westergeest. 
Mevrouw Zutphen-Zonneveld vertelde dat haar passie ligt bij 
bloemen en planten. De diversiteit is dan ook groot als je op 
locatie bent. Er staat onder andere een prachtige bak met tul-
pen waarvan één tulp met acht bloemen. Het geeft je een zo-
mers gevoel. Foto en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

Voor niets gaat de zon op, een waarheid als een koe maar in Nederland kost een beetje zon 
soms geld. Mijn huid is na de winter bleekjes als ik het vergelijk met man en kinderen.  
Zij krijgen van heen en weer lopen in de tuin al een tintje. Dus voordat die goudgele ploert 
mij verandert in een zongerijpte tomaat, begeef ik mij op aanraden van mijn dochter naar 
een zonnestudio en dat kost centen.
Ooit, lang geleden ging ik ook, maar dat was omdat ik in februari trouwde en mijn blote 
schouderpartij in hagelwitte jurk nou eenmaal mooier uitkwam met een kleurtje.
De studio is nieuw en oogt als een privékliniek voor vrouwen met teveel geld.
Er staan zeker vier dames achter de balie die hun best doen de enorme rij wachtenden  
systematisch weg te werken. Ik krijg een vragenlijst voor mijn neus waar ik gevoeglijk tien 
minuten voor uit kan trekken. 
‘Wat is de kleur van uw ogen?’ Eh blauw, hoezo is dat belangrijk, mis ik hier iets?
‘Wat is uw natuurlijke haarkleur?’ Oké deze vraag snap ik, roodharigen met blanke huid  
zitten in de gevarenzone, maar ‘wordt u na het zonnen binnen enkele uren grijsbruin?’  
lijkt mij meer een vraag voor een zonnekuurtje onder een vulkaan. Ook: ‘probeert u bij het 
zonnen uw hele lichaam te bruinen?’ vind ik vreemd. Wie denkt bij het opstaan, kom ik ga 
vandaag alleen mijn linkerhelft blootstellen?
Ik worstel mij door de vragen en ben opgelucht dat ik niet mijn politieke voorkeur hoef in 
te vullen. Ik overhandig de lijst en meteen plaatst de baliejuf mij bij de zeer korte sessie van 
dertien minuten. Gedwee loop ik achter haar aan naar het apparaat dat meer weg heeft van 
een ufo dan van een zonnebank. Gebiologeerd staar ik naar het lichtgevende ding waar-
tussen ik straks plaats ga nemen. “Ksal effe uitleggen, deze knoppen zijn voor aan uit, deze 
voor de radio, deze is om de gezichtsbruining uit te zetten en deze..” Ze ratelt verder en ik 
realiseer me dat ik niets zie omdat mijn bril onder in mijn tas zit en tegen de tijd dat ik hem 
heb opgediept, is zij al lang klaar met haar verhaal. Zeker acht icoontjes en nog heel veel 
andere lichtjes doen mij vermoeden dat het even gaat duren voordat ik het geval überhaupt 
aan krijg. Het lijkt meer op een cockpit en geduldig wacht ik op haar uitleg over hoe ik dien 
op te stijgen. “Er is ook een knop voor verneveling, als u het lekker vindt, sprayt hij water.”
Ik wil helemaal geen water, dan stap ik wel onder de douche. Ik wil zon en niet een ingewik-
kelde gebruiksaanwijzing op universitair niveau. 
Dan verlaat ze het kamertje mij vertwijfeld achterlatend. 
God zegen de greep, Ground Control to Major Tom.

Monique Teeling

Zon

Aikido in Uitgeest
Uitgeest - Woensdag 11 
mei was de eerste les op een 
woensdagavond bij Aikido 
Uitgeest. De mat was goed 
gevuld met Aikidoka’s varië-
rend van jong tot oud en van 
beginner tot gevorderde. Ai-
kido Uitgeest is vorig jaar ge-
start in gymzaal de Meet en 
er traint nu al een dertigtal 
mensen op de vrijdagavond. 
Dit heeft Aikido Uitgeest op-
richter Hans Boersma doen 
besluiten ook op de woens-
dagavond te gaan starten.

Aikido Uitgeest oprichter 
Hans Boersma heeft op dit 
moment de 3e dan Aikido en 
traint zowel in Nederland als 
in het buitenland, met name 
in Frankrijk. Hans Boersma 
over Aikido: “Aikido is een 
Japanse vechtsport waarbij 

je de kracht van de tegen-
stander gebruikt. Bij Aikido 
train je een open houding en 
probeer je een mogelijk con-
flict altijd te vermijden. Indien 
een aanval onvermijdbaar is 
probeer je een niet agressie-
ve ‘mindset’ vast te houden 
om de tegenstander te over-
meesteren met een worp en/
of klem.”
Aikido is zowel voor mannen 
als vrouwen geschikt en voor 
jong en oud. Het jongste lid 
van Aikido Uitgeest is 8 jaar 
en het oudste lid 67 jaar! Een 
proefles is altijd mogelijk en 
er zijn speciale introductie-
cursussen om vrijblijvend 
met Aikido kennis te maken. 
Meer informatie over Aikido? 
Zie www.aikidokennemer-
land.nl, of bel Hans Boersma: 
06-57558361.

Uitgeest - Voor zaterdag 14 
mei stond de 1e Midfond-
vlucht  van het seizoen op het 
programma. Met wat ongun-
stige weersberichten in het 
vooruitzicht voor het week-
end , waren er verschillende 
liefhebbers voorzichtig met 
het aantal in te korven dui-
ven. Dit alles had te maken 
met het feit dat er op de vori-
ge vlucht bij vele liefhebbers 
in Uitgeest maar ook van an-
dere verenigingen in de ge-
hele afdeling Noord-Holland 
heel wat duiven zijn achter 
gebleven. Velen lieten hun 
overgebleven duiven dan ook 
thuis voor een weekje ex-
tra rust naar de nog komen-
de Mid en Dagfond-vluchten. 
Het werd ondanks de minde-
re weersberichten toch een 
prima verlopen vlucht van-
uit het Franse Péronne. Om 
11.00 uur een goed vertrek 
vanaf de losplaats met stevi-
ge kopwind (35-40km tegen) 
vanuit het noorden, met on-
derweg nog de mogelijkheid 
van een licht buitje regen. 
De afstand bedroeg 314 km 
en er waren voor deze vlucht 

slechts 80 duiven ingekorfd 
van 8 liefhebbers. Ondanks 
de pittige kopwind melden 
de eerste drie duiven van 
het concours zich bij Peter 
Schellevis in Uitgeest (Lim-
merkoog) De eerste duif tikte 
aan om 15.26.57 uur met een 
snelheid van 1184,921 me-
ter per minuut ( ruim 71km 
p/uur). De uitslag van Za-
terdag 14 mei van de eer-
ste vijf liefhebbers luidt als 
volgt:  12-3-5-8e Peter Schel-
levis uit Uitgeest, 4-7-9-10-
11e Frank Rodenburg uit Uit-
geest, 6-13-16e Comb. Kers-
sens-Krom uit Akersloot,  18-
19e Henk Brondijk uit Uit-
geest, 22e plaats met één 
duif mee in concours de 
Comb. J. Hommes & Zo-
nen uit Akersloot. De  taart-
bon van de week gaat naar 
de Comb. Kerssens-Krom uit 
Akersloot met een van hun 
duiven op de laatste plaats 
in de uitslag. De attractieprijs 
voor de 9e plaats geschon-
ken door Dirk de Bruin uit 
Uitgeest gaat naar Frank Ro-
denburg uit Uitgeest. Slecht 
vijf van de acht deelnemers 

       Zo vlogen 
       de duiven 

wisten zich in de uitslag te 
plaatsen. Deze SUPER over-
winning van Peter Schellevis 
was tevens goed voor een 4e 
plaats tegen 115 deelnemers 
met 1826 duiven in het Ray-
on B. Volgende week gaan 
de duiven naar Frankrijk voor 
de 2e  midfondvlucht van 350 
km vanuit Morlincourt. (Hein 
Berkhout)
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ICGT zorgt voor bruisend Pinksterweekeinde
Het zit er weer op, het jaar-
lijkse Internationale Cor 
Groenewegen Toernooi op 
de velden van FC Uitgeest. 
Uiteraard stond het inter-
nationale toernooi voor-
op, maar daarnaast viel 
er weer nog veel meer te  
beleven bij FC Uitgeest. 

Voor de trouwe sponsoren die 
het ICGT Uitgeest steunen be-
dacht de organisatie ooit het 
ICGT bedrijventoernooi. Afge-
lopen vrijdag startte hiermee 
de 31ste keer voetbalplezier 
tijdens het Pinksterweekend. 
Met een aangename tempe-
ratuur zat de stemming er di-
rect goed in. 
Ook het rodedraadspel waar-
bij de behendigheid en sa-
menwerking tussen teamge-
noten op speelse wijze werd 
getest, zorgde voor veel lol en 
hilariteit. Op zaterdag opende 
FC Uitgeest het toernooi te-
gen West Ham United wat 
eindigde in 0-2. Ondanks de 
harde wind en korte buitjes, 
stonden veel belangstellen-
den langs de lijn. Het mid-
dagprogramma voor de kin-
deren werd ook goed be-
zocht. Er werd geschminckt 
en gedanst op de vrolij-
ke muziek met Zappelin ster 
Nienke van den Berg en aan-
stormend talent Fleur Tieme-
ijer. De avonden stonden in 
het teken van ‘de tent’ een 
benaming waarbij men in 
Uitgeest en omstreken geen 
uitleg behoeft. Want voetbal 
is één ding maar bier en mu-
ziek neemt een evenzo be-
langrijke plaats in op dit toer-
nooi. Dj’s of artiesten, alle-
maal konden zij rekenen op 
enthousiasme van het toege-
stroomde publiek. (Tekst en 
foto’s: Monique Teeling)





Kampioenen bij FC Uitgeest

Uitgeest - De uitwedstrijd 
tegen het uiterst sportieve 
Kolping Boys Vrouwen 2 was 
in verband met het ICGT/ABT 
verplaatst van 2e pinksterdag 
naar een midweekse wed-
strijd. De trainer van Kolping 
gaf van tevoren aan dat FC 
Uitgeest ala PSV niet hoefde 
te rekenen op een de Graaf-
schap scenario en dat zijn 
dames vol de strijd aan zou-
den gaan. Aldus geschiedde, 
echter de meiden van Uit-
geest waren van quitte af aan 
gebrand om het kampioen-
schap zeker te stellen. In de 
15e minuut scoorde Anouk 
de Goede de openingstref-
fer. Uitgeest verslapte niet 
en bleef onder leiding van de 

weergaloos spelende centra-
le middenvelder Anouk de 
Goede de wedstrijd dicte-
ren. Toch duurde het tot de 
52e minuut voordat Uitgeest 
beloond werd voor het uit-
stekende spel. Een gekraakt 
schot op doel van Sophie 
Walsmit belandde op de lat 
waarna de alerte Bo Smit 
0-2 aantekende. Direct na de 
hervatting was het Anouk de 
Goede die er 0-3 van maakte 
en daarmee de wedstrijd op 
slot gooide. Topscoorder Da-
nielle Kortekaas schoot haar 
46e van het seizoenin de 53e 
minuut beheerst binnen, 0-4.
De vreugde na afloop was 
enorm, voor de tweede keer 
op rij mag het jeugdige team 

van coach Peter Vrouwe en 
trainer Frits Walsmit zich de 
sterkste van de competitie 
noemen. Als klap op de vuur-
pijl wisten de dames ook nog 
het Arie Bonkenburg toer-
nooi te winnen waardoor da-
mes de “dubbel” op hun pal-
mares kunnen vermelden. Na 
afloop van het ABT gingen de 
meiden op de foto met hun 
sponsor de goud gele patat, 
al jaren een bekende op de 
plaza van het ICGT.

Woman of the match: Anouk 
de Goede. Weergaloos op het 
middenveld.
Woman of the ABT: Danique 
v Weelden. Foutloos op het 
juiste moment

Vrouwen 1

C5

C2
Uitgeest - Nadat de resulta-
ten van FC Uitgeest C2 in de 
najaarscompetitie niet waren 
om over naar huis te schrij-
ven (trainer/coach Jeffrey 
Lenaers; “We moesten een 
hoop nieuwe spelers inpas-
sen, en dan kost het toch de 
nodige tijd om de automatis-
men er in te slijpen”), liep het 
in de voorjaarscompetitie (2e 
Klasse 18) na een toch wat 
aarzelend begin een stuk be-
ter. In de eerste 4 wedstrijden 
werd er dan nog wel telkens 
gelijk gespeeld of nipt verlo-
ren, maar daarna kwam Uit-
geest op stoom. In de reste-
rende 6 wedstrijden bleef het 
team namelijk ongeslagen 
en werden er 16 punten be-
haald. Omdat in deze compe-
titie alle teams aan elkaar ge-
waagd waren, en de overige 
teams elkaar daarom ook re-
gelmatig punten afsnoepten, 
was Uitgeest C2 één wed-
strijd voor het einde van de 
competitie al officieus kam-
pioen. 
Om dat kampioenschap ver-
volgens officieel te maken 
door tegen De Foresters C3 
een zwaarbevochten 2-1 

overwinning uit het vuur te 
slepen.
FC Uitgeest C2 bestaat uit 
een mooie mix van jonge, ta-
lentvolle eerstejaars, en er-
varen, enthousiaste tweede-
jaars C-junioren. Samen vor-
men zij een vriendenteam, 
dat het hele seizoen hartver-
warmend gestreden heeft, 
en waarvan de spelers voor 
elkaar door het vuur gaan. 
Daarnaast zijn er (met dank 
aan de niet aflatende in-
zet en motivatie van trainer/
coach Jeffrey, en zijn trainin-
gen) op voetbaltechnisch en 
–tactisch gebied forse stap-
pen gezet. Het is dus duide-
lijk dat dit team de terechte 
kampioen is.
Op de foto (staand, v.l.n.r.) 
Maarten Jongewaard, Lo-
de de Jong, Daan Landman, 
Kian Shams, Stijn Hazevoet, 
Niek Putter, Jarno Ruiter, Ja-
son van de Pas en trainer/
coach Jeffrey Lenaers, (op de 
voorgrond, v.l.n.r) Nick Schol-
ten, Kitho de Haan, Merijn 
Noordover, Alex van der Pol, 
Thomas Zoon en Thomas van 
der Zon. Nino den Brave ont-
breekt op de foto.

Uitgeest - Maandagavond 
9 mei zijn in een zinderen-
de onderlinge strijd met de 
nummer twee uit de compe-
titie, Dynamo C2, de jongens 
van FC Uitgeest C5 kampioen 
geworden.

Het was voor de spelers maar 
zeker ook voor de toeschou-
wers een zenuwslopende 
wedstrijd. 
De uiteindelijke stand 5-5 

was echter voldoende om 
het kampioenschap binnen 
te halen. 
De champagnekurken kon-
den knallen.

Het team bestaat uit Jelle, 
Mischa, Nick, Robin, Sven, 
Thijmen, Vincent, Marco, Ar-
win, Matthijs, Julian, Aaron, 
Benjamin, Dré en de leiders 
Ron Dijkman Dulkes en Je-
roen Kuiper.

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé
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Castricum - Wonen in Ser-
viceflat Sans Souci betekent 
zorgeloos wonen voor seni-
oren van 55+ in een prach-
tig groene omgeving, tussen 
polderlandschap, strand en 
duinen. Enerzijds woont men 
zelfstandig, met de daarbij 
behorende privacy in een ei-
gen appartement, anderzijds 
kan men genieten van al-
le luxe en comfort: ‘het bes-
te van twee werelden’. 
Sans Souci is gesitueerd op 
een A-locatie met een win-
kelcentrum op honderd me-
ter loopafstand. Ook voor- 
zieningen als gemeente-
huis, bibliotheek, apotheek 
en bushalte zijn dichtbij. De 
mogelijkheid tot thuiszorg 
is aanwezig in huis, even 
als een 24-uurs alarmopvol-
ging voor noodsituaties. De 
huismeester zorgt voor de 
schoonmaak van het gebouw 
en doet kleine klusjes. Men 
kan zeven dagen in de week 
genieten van een driegan-
gendiner. Hiervoor is samen-
werking gevonden met de 
keuken van Serviceflat Fran-
kenstate in Bergen. De maal-
tijden worden ‘s avonds aan 
huis bezorgd. Door deze sa-
menwerking zijn de service-
kosten aanzienlijk lager ge-
worden! Er is een biljartka-
mer, een fitnessruimte en een 
gezellige recreatiezaal waar 

veel activiteiten worden ge-
organiseerd door en voor de 
bewoners zelf. Wat te denken 
van bridge, muziekuitvoerin-
gen, film op groot scherm, 
lezingen, high tea, sjoelen, 
spelletjesmiddagen, bewe-
gen op muziek en elk week-
end een gezamenlijke koffie-
ochtend? Een veel gehoorde 
kreet is dan ook: ,,Als ik dit 
had geweten, dan had ik veel 
eerder gekozen voor Service-
flat Sans Souci, want het is 
hier gezellig en het ontbreekt 
ons aan niets. We hoeven er 
alleen nog maar van te ge-
nieten!” Nieuwsgierig ge-
worden? Dan heeft men nu 
de mogelijkheid om kennis 
te maken of hernieuwd ken-
nis te maken. Op zaterdag 28 
mei van 11.00 tot 14.00 uur 
in Sans Souci met rondlei-
dingen, een kopje koffie met 
iets lekkers en vrijblijvende 
informatie door bestuur, di-
rectie en medewerkers van 
het huis. Ook zijn de te koop 
staande appartementen te 
bezichtigen. Belangstellen-
den zijn van harte welkom in 
Serviceflat Sans Souci, Sans 
Souci 113, Castricum. Meer 
informatie op www.sanssou-
ci.nu of telefonisch via 0251-
660095 op maandag, dins-
dag en donderdag en 0251-
660091 op woensdag en vrij-
dag. 
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Servicekosten verlaagd

Sans Souci is wonen 
zonder zorgen

Castricum - In februari 2016 
startte Annet Everaarts van-
uit haar woonplaats Castri-
cum met payroll en hr-dien-
sten voor het MKB in Noord-
Holland. Maar haar bedrijf 
inzet.nl mocht in deze regio 
niet verder onder de naam 
waar zij in Noord-Nederland 
actief mee is. 
Annet: ,,Natuurlijk was de-
ze kink in de (start)kabel een 
kleine domper, maar een ech-
te ondernemer laat zich door 
niets tegenhouden. Samen 
met Erik en Saako, de eige-
naren van inzet.nl, ben ik op 
zoek gegaan naar een nieu-
we naam, payzet.nl is het ge-
worden. De uitspraak van het 
woord zegt genoeg: ‘pz’ van 
personeelszaken en de pay 
van payroll, daarin zijn wij de 
specialist voor het MKB.”

Payroll wat is dat? ,,In de ho-
reca is payroll reeds een be-
kend fenomeen. Met de hui-
dige wet- en regelgeving 
rond flexibele arbeidskrach-
ten kiezen ook ondernemers 
in andere branches steeds 
vaker meer voor het uitbe-
steden van de personeelsza-
ken. Salarisbetaling, premie 

afdrachten, verzuimbegelei-
ding, contractadministratie 
en beheer, zijn slechts een 
paar voorbeelden uit het to-
taal pakket aan diensten dat 
wij verzorgen. Er wordt ook 
veel gebruik gemaakt van on-
ze helpdesk. Wij hebben er-
voor gekozen om ons bereik-
baarheid aan te passen aan 
de wensen van onze rela-
ties. Zij wilden graag dat wij 
als back office voor hun per-
soneel ook in het weekend 
bereikbaar waren. Dat heb-
ben wij opgepakt met onze 
7/7 bereikbaarheidsservice. 
Helemaal van deze tijd: snel 
schakelen en er voor je zijn 
wanneer je ons nodig hebt. 
Wat wij overigens niet doen 
is het leiding geven aan me-
dewerkers. Met onze support 
geven wij de werkgever juist 
meer tijd om zich hierop te 
richten. Een goed functione-
rend team blijft immers één 
van de belangrijkste factoren 
voor succesvol ondernemen!”
Enthousiast geraakt over 
payzet.nl? Voor info of een 
vrijblijvende afspraak, bel An-
net: 06–1539 0532, mail: an-
net@payzet.nl of check www.
payzet.nl.

E3 en C2 kampioen!
Limmen - De voetballers 
van Limmen E3 zijn kampi-
oen geworden van de vier-
de klasse. Na een spannende 
wedstrijd in en tegen Scha-
gen werd met 4-4 gelijk-
gespeeld. Dit was voldoen-
de om het kampioenschap 
te vieren. Ook in het beker-
toernooi presteert Limmen 
E3 uitzonderlijk goed en zijn 
zij tot de halve finale doorge-
drongen. Op de foto: voorste 
rij v.l.n.r.: Mees van Tol, Melle 
Stuifbergen, Thomas Visser, 
Teije Hes, middelste rij v.l.n.r.: 
Jeroen Noomen, Dinand van 
Tuin, Sil Koenekoop, Thomas 
Huijtink, achterste rij v.l.n.r.: 
Andre Dekker (trainer), Ca-

Alkmaar Vocaal brengt 
Franse koorwerken

Castricum - Kamerkoor Alk-
maar Vocaal brengt twintig-
ste eeuwse Franse koorwer-
ken, geïnspireerd door mid-
deleeuwse en Renaissance-
invloeden. De Messe Solen-
nelle van Jean Langlais over-
brugt de Middeleeuwen met 
de huidige tijd. Duruflé be-
houdt originele gregoriaan-
se melodieën en verrijkt die 
met meerdere koorpartijen. 
Ook klinken er stukken van 

Poulenc, onder meer een Sal-
ve Regina. Het geheel wordt 
aangevuld met orgelspel 
door Erik-Jan Eradus. Op 22 
mei in de Pancratiuskerk in 
Castricum om 15.30 uur en 
het duurt een klein uur. Er is 
geen pauze. Na afloop is er 
een deurcollecte en een na-
zit. Alkmaar Vocaal is een ge-
mengd kamerkoor met even-
wichtige bezetting. Dirigent 
is Bas Halsema.

Patty-Lou Middel-Leenheer
Memoria Uitvaartzorg
Telefoon: 0251 - 254 135
www.memoriauitvaartzorg.nl

Verlies in een    
 kinderleven
Bij kinderen denken we 
aan spelen, plezier maken, 
groeien, leren. Maar ook 
in een kinderleven komt 
verdriet voor door verlies of 
afscheid. Ergens tijdens de 
vakantie een knuff el laten 
liggen, een huisdier dat 
doodgaat of het verlies van 
een dierbare. Kinderen kun 
je de verdrietige kant van 
het leven niet besparen. Je 
kunt ze er beter vertrouwd 
mee maken dan het te 
verbergen.
Zwijgen over verlies en 
dood betekent immers niet 
dat kinderen niets weten 
of aanvoelen. Het is een 
misverstand te denken dat 
kinderen zich niet bezighou-
den met de dood. Waarom 
hen in hun eentje laten 
worstelen? Er gebeurt re-
gelmatig wel iets waardoor 
we kinderen langzaamaan 
vertrouwd kunnen maken 
met verlies en zelfs met de 
dood.
Elke dag zien kinderen wel 
iets dat doodgaat: een 
verwelkte bloem, een dode 
mier. Zo kunnen we hen 
leren dat als iets doodgaat 
het niet meer kan groeien 
en bewegen en ook niet 
meer gaat leven. 
Als kinderen zich realise-
ren dat mensen ook dood 
gaan, kunnen ze leren dat 
dood veroorzaakt wordt 
door ziekte, ouderdom of 
een ongeluk. Oma is dood 
omdat zij heel erg oud was. 
Jeroen omdat hij al lang 
ziek was en de beste dokter 
hem niet meer beter kon 
maken. Kinderen kunnen 
ook leren wat er na de dood 
gebeurt. Door samen de 
hamster te begraven raken 
kinderen vertrouwd met het 
afscheid nemen. Ze leren de 
manieren kennen waarop 
wij afscheid nemen. 
Op 22 mei organiseren we 
een speciale ochtend voor 
kinderen. Kijk op http://
www.memoriauitvaartzorg.
nl/memoria-activiteiten. 

rel Hes (leider), Jurgen Visser 
(leider). Niet op de foto: Mar-
cel van Tol (trainer). 

Afgelopen zaterdag is na een 
zwaar bevochten overwin-
ning, de C2 kampioen ge-
worden in de 2e klasse. Met 
champagne, bloemen en een 
medaille was het feest com-
pleet. De kampioenen zijn 
Wessel Hoeben, Mats Tijsen, 
Jens Rozenbroek, Jovi Kers-
sens, Pepijn Kuiper, Xander 
Schoemaker, Bram Levering, 
Jordi de Boer, Thomas Aar-
denburg, Jesper Lute, Bas 
Wempe, Luuk Faber en Joris 
Twisk. Coaches zijn Eric Ro-
zenbroek en Peter Hoeben.
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Nel Tromp Clubkampioen 
Biljart Libre Dames
Uitgeest - Acht dames 
streden maandag 9 mei om 
het kampioenschap libre in 
de biljart-arena van dorps-
huis De Zwaan. Na het spe-
len van de voorronde waren 
er nog vier dames over om 
de kruisfinale te spelen.
Nel Tromp en José Krom 

waren te sterk voor hun te-
genstanders. 
Na een zeer spannende fi-
nale was het Nel die de be-
ker met de grote oren in 
ontvangst mocht nemen.
José Krom en Lies Soent-
ken werden respectievelijk 
tweede en derde. 

Uitgeest - Vorig seizoen be-
sloot Uitgeester Harris Al-
haj Saleh Lake City Players te 
verlaten om in Amsterdam te 
gaan basketballen. De over-
stap betekende “voor ei-
gen rekening” vijf dagen per 
week trainen en spelen op 
het hoogste niveau.
Harris is met zijn familie 16 
jaar gelden naar Nederland 
gekomen uit  Syrië en woont 
met zijn vader op De Pollen. 
Bewoners tussen de Pollen 
en het basketbal pleintje in 
het park bij de Plevierstraat 
zien Harris dagelijks drib-
belend langslopen om zijn 
schoten te oefenen en per-
fectioneren.
Na een ruime overwinning 
tegen het team van Rotter-
dam Basketball tijdens twee 
wedstrijden in de halve fi-
nale is het team van Apol-
lo mannen onder 20 er af-
gelopen zondag in geslaagd 
om Nederlands kampioen te 
worden. Daar waar Rotter-
dam nog werd opgerold was 
de wedstrijd tegen de The 
Black Eagles uit Rosmalen 

in de sporthal van Landstede 
Zwolle een ware thriller.
Het team van The Black Ea-
gles overdonderde Apollo in 
het eerste kwart met fysiek 
basketbal, een tomeloze in-
zet en goede aanvallen. Apol-
lo pakte in het tweede kwart 
hun spel weer langzaam op 
door sterke rebounds en 
dankzij scores van Harris.
Bij een ruststand van 40 - 31 
in het voor deel van de Black 
Eagles had Harris al 13 pun-
ten op zijn naam staan en 
leek hij net als in de wed-
strijd tegen Rotterdam een 
week eerder weer topscorer 
te gaan worden.
In het derde kwart ontplofte 
de wedstrijd, het meegereis-
de publiek en steeg de span-
ning tot ongekende hoog-
te. Topbasketball in Zwolle 
met de tribunes gevuld door 
schreeuwende Brabanders 
en gillende Amsterdammers 
(of andersom). De meege-
reisde supporters van Harris 
uit Uitgeest waaronder zijn 
vader konden de spanning 
ook nauwelijks aan. 

Apollo had veel fouten nodig 
onder het bord om te voor-
komen dat De Black Eagles 
in het derde kwart verder uit 
liepen en wisten de score aan 
het einde van het kwart gelijk 
te trekken. Vooral de assist/
pass (een zogenaamde Alley 
Oop) van Harris op teamge-
noot Ruud Lutterman deed 
de zaal ontploffen en gaf het 
team van Amsterdam op het 
juiste moment een zetje in de 
rug.
In het vierde kwart golfde het 
spel heen en weer. De spe-
lers maakten door de druk 
steeds vaker fouten en Apol-
lo raakte hierdoor aan het 
einde twee belangrijke spe-
lers kwijt. In de laatste minu-
ten ging het spel gelijk op en 
met een eindstand van 69 te-
gen 69 moest er worden ver-
lengd met vijf minuten.
Amsterdam kwam goed uit 
de startblokken en nam een 
kleine voorsprong. De ban 
was na drie minuten gebro-
ken. Dankzij het maken van 
persoonlijke fouten door De 
Black Eagles om het spel stil 
te leggen konden de Amster-
dammers de wedstrijd vanaf 
de strafworplijn op slot gooi-
en. Met een eindstand van 
73-79 is de overwinning van 
de afsluitende wedstrijd van 
de NBB finals naar Apollo in 
Amsterdam gegaan. De sta-
tistieken kregen ook deze 
keer gelijk. Het team dat de 
eerste punten in de verlen-
ging scoort wint in de meeste 
gevallen de wedstrijd. Com-
plimenten voor het hard wer-
kende team uit Rosmalen 
voor wie de wedstrijdspan-
ning te veel werd aan het ein-
de van de wedstrijd en Am-
sterdamse bluf het verschil 
heeft gemaakt.
De beker werd zoals gebrui-
kelijk overhandigd aan de 
MVP (Most Valuable Play-
er) en onze plaatsgenoot viel 
die eer te beurt. Iedereen in 
de zaal was het erover eens. 
Harris heef deze wedstrijd 
een sportieve prestatie van 
ongekend niveau laten zien. 
Met 21 punten, goede passes 
en intensief verdedigen heeft 
hij zijn team de overwinning 
bezorgt. De beker, medail-
le en het netje van de basket 
waren voor hem. Een eer die 
alleen de beste van het land 
te beurt valt.
En nu? Harris wil graag na 
de zomer zijn ontwikkeling 
voortzetten in Amerika bij 
een college team en probe-
ren de absolute top in bas-
ketball te halen. Wij van Lake 
City Players zijn trots op hem! 
(Sim Woud)

Harris met zijn vader

Jeugdviswedstrijden 
in de Ziendervaart

Uitgeest - Maandag 23 mei 
is de aftrap van de serie 
jeugdviswedstijden die AHB 
Uitgeest dit seizoen organi-
seert. Gevist wordt aan de 
Ziendervaart in Uitgeest, ver-
zamelen om 18.30 uur bij het 
Huttenweekterrein. De wed-
strijden beginnen om 18.45 
uur en het eindsignaal is om 
20.00 uur.    
Wat moet je zelf mee nemen? 
Een hengel, aas, schepnet, en 
een emmer van minimaal 10 
liter om de gevangen vis te 
bewaren totdat ze geteld en 
gemeten zijn. Aan de water-
kant zijn een aantal ervaren 
viscoaches van de vereniging 
aanwezig om je te helpen als 

dat nodig is.
Hierna volgen er nog 3 wed-
strijden op 30 mei, 6 juni en 
de grote finale is op maan-
dag 13 juni. De kosten be-
dragen 4 euro totaal voor alle 
wedstrijden. Voor jeugdleden 
met een JeugdVISpas van 
AHB Uitgeest is deelname 
gratis. Indien je geen Jeugd-
VISpas hebt en je wilt graag 
aan de wedstrijden meedoen, 
dan ontvang je van de vereni-
ging op de eerste wedstrijd-
dag een JeugdVISpas (gra-
tis). Iedereen heeft altijd prijs!
Je hoeft je van te voren niet 
aan te melden. De organisda-
toren zien je graag op maan-
dag 23 mei om 18.30 uur.



Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
klaar voor zwemseizoen

Uitgeest - Het zwemsei-
zoen is begonnen. In recre-
atiegebied Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer zijn verschil-
lende strandjes waar u en 
uw kinderen heerlijk kunnen 
zwemmen. Nu de zon weer 
lekker warm schijnt en het 
water warmer wordt, kan ie-
dereen zich weer prima ver-
maken in of rondom het wa-
ter. Het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer is klaar voor het 
zwemseizoen. 

Zandstrandjes en grasvel-
den

Er zijn twee zandstrandjes 
bij recreatieterrein Zwaan-
smeer en een bij Dorregeest 
in Uitgeest. Kinderen verma-
ken zich altijd uitstekend aan 
deze zandstrandjes langs het 
water waar ze mooie zand-
kastelen kunnen bouwen. 
Op de recreatieterreinen 
staan veelal ook verschillen-
de speeltoestellen en bevindt 
zich een toiletgebouw. Als 
het mooi weer is, staat er een 
snackkar op Zwaansmeer. 
Op Dorregeest staat een fris-
kleurig paviljoen, waar het 
assortiment nog uitgebreider 

is. De strandjes zijn hiermee 
een goed alternatief voor de 
kust.
Behalve de zandstrandjes lig-
gen er ook grasvelden langs 
de zwemplekken, hierop kun 
je heerlijk zonnen en spe-
len, zonder onder het zand 
te komen. En op De Hoorne 
in Akersloot is er zelfs alleen 
maar gras. Op het water kun 
je lekker met luchtbedden en 
andere opblaasbare spullen 
spelen. En rondom het water 
is er voldoende mogelijkheid 
om te voetballen, te badmin-
tonnen en nog veel meer. 

Onderhoud en controles
Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer is verant-
woordelijk voor de inrich-
ting en het onderhoud van 
de zwemplekken en de daar-
bij horende voorzieningen op 
stranden en ligweiden, zo-
als toiletten, ballenlijnen en 
speeltoestellen. De provincie 
Noord-Holland houdt toe-
zicht op de hygiëne en vei-
ligheid van de zwemplekken 
van 1 mei tot 1 oktober.

Aandacht voor darmbac-
teriën
Het zwemwater wordt tijdens 
het zwemseizoen regelmatig 
gecontroleerd op aanwezig-
heid van schadelijke blauw-
alg, parasieten en darmbac-
teriën. Darmbacteriën ko-
men meestal niet van nature 
in het water voor. Ze komen 
in het water terecht via lozin-
gen van rioolwater of mest. 
Zwemmers brengen ze ook 
zelf mee. Aan het voorko-
men van verontreiniging met 
darmbacteriën kun je zelf 
dan ook een bijdrage leveren. 
Gewoon door eerst even naar 
het toilet te gaan, voordat je 
die verfrissende duik neemt. 
Voor baby’s en peuters zijn er 
tegenwoordig trouwens hip-
pe zwemluiers. Ook daarmee 
wordt voorkomen dat het wa-
ter vervuilt. 

En de winnaar is.......
Uitgeest - Op de openings-
dag van Zwembad De Zien 
en tijdens de vrijmarkt op 
Koningsdag konden de na-
men worden geraden van 
het gezellige berenechtpaar, 
dat door twee vrijwilligers bij 
Haakcafé De Zien werd ge-
maakt. Hoewel er door veel 
mensen een gokje werd ge-
waagd, werden de juiste na-
men: Truus en Ted(dy) pas op 
het allerlaatste moment ge-
raden door Kasper Oldenbur-
ger. (zie foto)
Op de Zomerfair, die gepland 
staat op de woensdag tijdens 

de Zwem4Daagse zullen er 
weer heel veel leuke knuf-
fels, sleutelhangers en ande-
re “hebbedingetjes” van het 
Haakcafé De Zien te koop 
zijn. Van de opbrengst zullen 
tijdens de Zwem4Daagse, die 
wordt gehouden van 20 tot 
en met 24 juni diverse  leu-
ke activiteiten worden geor-
ganiseerd voor alle kinderen 
uit Uitgeest en omstreken. 
Voor het volledige program-
ma van deze week kijk op de 
website: http://www.zwem-
bad-dezien.nl en houd FB in 
de gaten.

Zaterdag 11 juni 

Het 30e Voluit Straten-
volleybaltoernooi  
Uitgeest - Vraag de gemid-
delde Nederlander naar een 
bijzondere gebeurtenis in 
1986, en het zal over het al-
gemeen stil blijven. Stel de-
zelfde vraag aan een echte 
Uitgeester, en hij/zij zal di-
rect aankomen met de eer-
ste editie van het Uitgeester 
stratenvolleybaltoernooi. Op 
zaterdag 11 juni organiseert 
Volleybalvereniging Vol-
uit alweer voor de 30e maal 
haar vermaarde toernooi.

Het toernooi was oorspron-
kelijk bedoeld voor straten-
teams, maar is in de afge-
lopen decennia uitgegroeid 
tot een evenement, waar ook 
vrienden-, buren- en colle-
giale teams uit Uitgeest en 
haar wijde omgeving aan 
kunnen deelnemen. In een 
ontspannen sfeer, maar met 
een competitieve noot wordt 
gestreden om de felbegeer-
de titel ‘Stratenvolleybalteam 
van het jaar 2016’.
Ook dit jaar vindt het toer-
nooi plaats op de ijsbaan, 
het prachtige Uitgees-
ter complex ten noordoos-
ten van de Hervormde kerk 
en het Cor Groen honk, be-
schikbaar gesteld door de 
schaatsclub Uitgeest.
Het toernooi zal rond het 
middaguur aanvangen en 
rond borreltijd is de winnaar 
bekend.

Neem je volleybalschoe-
nen weer op en doe met je 
‘team van 10 jaar geleden’ 
een gooi naar de titel ‘Win-
naar Voluit Stratenvolleybal-
toernooi 2016’! De organi-
satoren verwelkomen graag 
oude bekenden op deze dag.
Er kan worden deelgenomen 
onder een origineel geko-
zen team-naam door deel-
nemers vanaf 16 jaar. Ieder 
team heeft minimaal twee 
dames in het veld en maxi-
maal drie competitie-spelen-
de volleyball(st)ers.

Het inschrijfgeld bedraagt 
20 euro per team en u kunt 
zich tot 5 juni op de site van 
de volleybalvereniging Vol-
uit digitaal inschrijven, www.
vvvoluit.nl. De inschrijving is 
definitief zodra het inschrijf-
geld op de rekening van 
de penningmeester staat: 
NL 52 RABO 0152 1104 45 
t.n.v. volleybalvereniging Vol-
uit onder vermelding van de 
gekozen team-naam. Na af-
loop is er een grote verloting 
waarbij u met gedurende de 
dag gekochte lootjes vele 
door de Uitgeester midden-
stand beschikbaar gestelde 
prijzen kunt winnen.

Bij eventuele vragen is een 
telefoontje naar de organisa-
tie voldoende: 06-26566543, 
Wim Brugman.

Creatieve activiteiten 
op Open Atelier S.U.S.
Uitgeest - Wilt u creatief be-
zig zijn onder begeleiding? 
Heeft u wensen? Laat het 
weten en kom naar het Open 
Atelier van de Stichting Uit-
geester Senioren. Bep Nelis 
biedt tijdens het Open Ate-
lier creatieve activiteiten aan. 
Zij is op vele markten thuis. 
Vorig jaar heeft zij het kralen 
rijgen aangeboden, dat is dit 
jaar ook weer mogelijk.  Te-

gelijkertijd vindt de Spel-in-
loop plaats. Er zijn diverse 
spellen aanwezig die u met 
anderen kunt spelen.
Het Open Atelier en de Spel-
inloop vinden plaats In de 
maanden mei tot en met au-
gustus, wekelijks op donder-
dag van 09.30 tot 11.30 uur in 
De Zwaan. Bep Nelis is aan-
wezig van 9 juni tot en met 11 
augustus. Deelname is gratis.
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Ophaaldata restafval
In week 21 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 23 mei
De Kleis en Waldijk:  woensdag 25 mei
De Koog:  donderdag 26 mei
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 27 mei

BUrgerlIjKe stanD
geBOren
Dean William Brugman, zoon van 
t.I.M. Brugman en M.r. rijken

HUWelIjK
e. Koel en s. Bakx
geregIstreerD PartnersCHaP
M. gravers en D. Veen

Vitrine gemeentehuis heringericht
Al vele jaren staat in de hal van het gemeentehuis een vitrine van de His-
torische Vereniging Oud Uitgeest. Elk jaar wordt deze heringericht met 
antieke voorwerpen die in en om Uitgeest gevonden zijn. Recent is de 
vitrine opnieuw gevuld, met onder andere een brandweeremmer van be-
gin 18e eeuw. Op de leren emmer staat: ‘K. Bonkenburg’, een familie-
naam die nog steeds voorkomt in Uitgeest.
De vitrine is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te bewon-
deren. Meer informatie over de Vereniging Oud Uitgeest is te vinden op 
www.ouduitgeest.nl.

Greetje Plaisier en Tom de Kleijn hebben de vitrine voorzien van nieuwe 
archeologische vondsten (foto: gemeente Uitgeest).

enquête veiligheid stationsgebied
Namens de gemeente Uitgeest doet een enquêtebureau onderzoek naar 
de veiligheidsgevoelens in het stationsgebied. Medewerkers van het bu-
reau hebben op dinsdag 17 mei in de ochtend reizigers een aantal vra-
gen gesteld. Donderdag 19 mei in de avond zal dit nogmaals gebeuren. 
Ook wordt er bij direct omwonenden van het station een flyer in de bus 
gedaan met het verzoek om deel te nemen aan de enquête.
Op deze manier peilt de gemeente hoe inwoners en bezoekers van het 
station zich voelen en of er eventueel maatregelen nodig zijn. De ge-
meente verzoekt vriendelijk om medewerking te verlenen aan dit onder-
zoek. Dit zal ongeveer drie minuten van uw tijd kosten.

Pasfoto’s maken in 
het gemeentehuis
In de hal van het gemeentehuis kunt u zelf pasfoto’s laten maken. Deze 
foto’s zijn geschikt voor paspoort, id-kaart en rijbewijs. De kosten voor 
de foto’s bedraagt € 6,-. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijk-
heid, wordt u verzocht gepast geld mee te nemen, de fotoautomaat wis-
selt helaas niet. Op de automaat zelf staat uitgebreide uitleg over het ge-
bruik ervan en de juiste manier van poseren voor de foto.

Persleiding van De Kuil 
naar Koogdijk
Hoogheemraadschap Hollands noorderkwartier (HHnK) legt een 
persleiding aan vanaf het huidige rioolgemaal bij De Kuil tot 
de transportleiding bij de Koogdijk. De leiding wordt voor het 
grootste deel geboord en gaat onder meer onder de provinciale 
weg en de spoorlijn door. alleen bij visvijver De Kuil wordt een 
sleuf gegraven, om een haakse bocht mogelijk te maken.

Aanleg van een nieuwe persleiding is noodzakelijk omdat de huidige lei-
ding veertig jaar oud is en onder spoorwegemplacement, NS-station en 
woonwijk De Kleis door loopt. In geval van een breuk zou reparatie bij-
zonder moeilijk en kostbaar worden.
De werkzaamheden duren tot half juli en overlast van bouwverkeer is 
helaas onvermijdelijk. Direct omwonenden zijn met een brief door HH-
NK geïnformeerd. De aan- en afvoerroutes zijn:
- Geesterweg, Prinses Beatrixlaan, De Kuil, Zienlaan
- Kleis, Tolweg, Weeg, Koogdijk

Een deel van het parkeerterrein bij de voetbalvelden aan de Zienlaan 
wordt afgesloten voor het uitvoeren van de boring onder weg en spoor 
door. Het voetpad nabij de visvijver wordt gedurende de werkzaamhe-
den afgesloten. Werkverkeer en leidingen kruisen het Tolpad, maar fiets-
verkeer blijft gewoon mogelijk.

Haal meer uit Beursvloer 
met workshop!
nog zes weken en het is zover: op dinsdag 28 juni 2016 vindt 
vanaf 15.30 uur de zesde editie plaats van de Beursvloer 
Ijmond noord, in het clubhuis van voetbalvereniging aDO ’20 in  
Heemskerk. thema dit jaar is het belang van de band tussen  
bedrijfsleven en sportverenigingen en de onmisbare rol van 
vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties.

Inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd en hebben veel verenigingen 
en maatschappelijke non-profitorganisaties zich als deelnemer opgege-
ven. Voor deze deelnemers organiseert de Vrijwilligerscentrale samen 
met de Beursvloer een workshop. Doel is om vertegenwoordigers van 
deze verenigingen en organisaties goed op weg te helpen om alles uit 
hun deelname aan de Beursvloer te halen.
Tijdens de workshop draait het om vragen als: wat kun je als presta-
tie van ondernemers vragen? Wat kun je hun als tegenprestatie bieden? 
Hoe kun je op creatieve wijze jouw vereniging of stichting onder de aan-
dacht brengen van de andere deelnemers aan de Beursvloer? Kortom, 
hoe maak je jouw deelname tot een succes?

De workshop ‘Hoe maak ik de beste deal’ wordt gegeven door medewer-
kers van ABN-AMRO, de Rabobank en de Vrijwilligerscentrale op dins-
dagavond 17 mei van 19.15 uur tot 21.00 uur bij de Vrijwilligerscentra-
le, Prinsenhof, Beatrixlaan 2. Beverwijk.
Aanmelden kan via de Vrijwilligerscentrale, e-mail: info@vwdoen.nl of 
tel. 0251-676886. Alle informatie over de Beursvloer is terug te vinden 
op de website www.beursvloerijmondnoord.nl. Daar kan men zich ook 
aanmelden en wekelijks de vernieuwde lijst met aanmeldingen checken.

aanbieden plastic afval
Al enkele jaren wordt in Uitgeest het plastic afval gescheiden opge-
haald. De zakken hiervoor zijn gratis aan te vragen via www.zakken-
voorplastic.nl of op te halen in het gemeentehuis. Eens per maand wor-
den de zakken opgehaald, op de aanbiedplaatsen voor de rolemmers. 
Ook staan er in Uitgeest op drie plaatsen grote inzamelcontainers, bij 
de Jumbo, de Deen en de Dekamarkt. Mocht u twijfelen of iets in de zak 
mag: op de website www.plasticheroes.nl is een lijst te downloaden met 
wat wel en wat niet gerecycled kan worden.

De eerstvolgende keer dat de zakken weer aan de weg mogen is vrijdag 
27 mei. De zakken dienen aangeboden te worden vóór 7.00 uur ’s och-
tends.
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