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Neem een kijkje in 
eendenkooi Van der Eng
uitgeest - Vlakbij Uitgeest ligt 
een bijzonder natuurgebied: de 
eendenkooi Van der Eng. Voor de 
rust van de eenden is het afge-
sloten, maar op dinsdag 29 mei 
kunt u er van 19.00 tot 20.30 uur 
met kooiker Gertruud van der 
Eng een kijkje nemen.
In 1588 kregen Dirk en Hessel 
Pietersz Buurman octrooi voor 
een ‘vogelkooi’ op eigen land. 
Er zijn in de loop van de eeuwen 
duizenden eenden gevangen. Ze 
werden verkocht voor de con-
sumptie. Dat is inmiddels verle-
den tijd, maar het is nog steeds 
een bijzondere herinnering aan 
vervlogen tijden. U hoort op de-
ze avond van alles over het werk 
in de eendenkooi. De kooiker 

werkte met tamme eenden die er 
voor zorgden dat wilde soortge-
noten naar de eendenkooi trok-
ken. Tegenwoordig is een en-
thousiaste groep vrijwilligers ac-
tief om dit bijzondere plekje te 
behouden.
Tijdens de excursie laat Ger-
truud van der Eng zien op wel-
ke vernuftige manier de eenden 
werden gevangen. Een prachti-
ge belevenis voor jong en oud! 
Gewandeld wordt rond de plas 

waar de deelnemers ongetwij-
feld jonge eendjes zullen zien.  

Ook op 31 mei, 5 en 13 juni kunt 
u steeds van 19.00 tot 20.30 uur 
met deze enthousiaste gids op 
stap. Aanmelden is noodzake-
lijk en kan via www.landschap-
noordholland.nl/de-natuur-
in. U kunt ook bellen met 088-
0064455. De kosten bedragen 
6,50, ‘Beschermers van Land-
schap Noord-Holland’ en kin-
deren tot 12 jaar betalen 3,50 en 
kinderen van ‘Beschermers’ 2,50. 
Verzamelen om 19.00 uur op het 
parkeerterrein bij Uitvaartcen-
trum en sportterrein MHCU aan 
de Niesvenstraat.

Gouden Uitgeestse keeltjes
uitgeest - Na een jaar repeteren 
speelden vier Uitgeester zang- 
en acteertalenten dit weekend in 
Theater de Vest in Alkmaar met 
musicalvereniging Oberon de 
Amerikaanse rockmusical Rent. 
Geen eenvoudig stuk om te spe-
len. Rent was een van de eerste 
musicals waar homoseksuele, 
biseksuele, lesbische en trans-
seksuele personages in voorko-
men.
Het podium van De Vest werd 
goed gebruikt en Oberon mag 
zich gelukkig prijzen met keel-

tjes van goud. Vooral onze 
dorpsgenote Lieke Snijder die 
een van de hoofdrollen vertolk-
te, onderscheidde zich door haar 
aparte en zeer zuivere stem. Lot-
te, Annemiek en Ruth debuteer-
den maar dit was niet te merken.
Voor de pauze was het af en toe 
lastig te verstaan, na de pauze 
ging dat een stuk beter en werd 
het publiek gegrepen door het 
dynamische geheel en onder an-
dere het prachtig gezongen be-
kende nummer Seasons of love. 
(Monique Teeling)

Van links naar rechts Ruth, Annemiek, Lieke en Lotte

weeKBlaD voor

uITgeesT

Informatie-avond zonne-energie 
en Energiebesparingsmarkt 
donderdag 24 mei a.s. 
Zonbespaart BV organiseert een informatie-avond over 
zonne-energie, zonnewarmte-systemen en 
andere energie- en milieubesparende maatregelen.

Aanwezig: stands met zonnepanelen en duurzame 
en milieubewuste producten

Presentaties vanaf 20.00 uur over 
onder meer kostenbesparing, 
aanschaf panelen en Energie 
Prestatie Advies voor uw woning 

Locatie markt: Hotel Borst, 
Van Oldenbarneveldweg 25, Castricum
Tijdstip: 19.00-22.00 uur 
Website: www.zonbespaartbv.nl

Zondag
10 juni 2012

Vrij toegankelijk

Burg. Mooystraat 17 • tel. 0251-652386
geesterduin 39 • tel. 0251-654683

SLOFFEN FESTIVAL

8.50

Wij hebben sloffen in de smaken:
Aardbei / Vers Fruit
Tiramisu / Christoffel
Frambozen Yoghurt / Caramel
Bosvruchten Passie / Truffel

Alle smaken van 9,95 voor
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Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Het is al weer 
ruim een week terug, dat het 
op 13 mei Moederdag was. 
Ook ik ben moeder (en kreeg 
een heerlijk ontbijtje op bed) 
en heb een moeder en een 
schoonmoeder. Natuurlijk 
gingen we bij de oma’s op 
bezoek. Het was een druk-
ke, maar gezellige ochtend. 
Maar behalve trotse moeder 
van twee puberzonen ben ik 
ook burgemeester en bur-
germoeder.

En dus toog ik samen met 
mijn echtgenoot ’s middags 
naar Nibbixwoud voor de 
beslissende wedstrijd van 
FC Uitgeest tegen SEW. We 
moesten winnen om kampi-
oen te worden. Een ander al-
ternatief was er eigenlijk niet. 
En gelukkig stond het voor 
de rust al 1-0 vóór. Maar wat 
een verschrikkelijk spannen-
de tweede helft! Voor menig-
een niet uit te houden. Ik zag 
mensen (ik noem geen na-
men), die van de spanning 

de wedstrijd gewoonweg niet 
konden zien. En ook de spe-
lers waren zichtbaar gespan-
nen. Maar de keeper hield de 
nul. En dus kampioen en een 
derde promotie op rij. Vol-
gend jaar komt FC Uitgeest 
uit in de eerste klasse. Een 
topprestatie mannen!

Tja, en toen was ik ook nog 
eens een trotse burgermoe-
der op Moederdag.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Moederdag

Groot enthousiasme 
voor jeugdviswedstrijd
Uitgeest - Maandag 21 mei 
was de tweede viswedstrijd van 
de jeugdcompetitie 2012. De 
opkomst was boven verwach-
ting, met in totaal 25 enthousi-
aste vissers kon de wedstrijd om 
19:00 beginnen. Er werd helaas 
erg weinig gevangen en lang 
niet iedereen heeft een visje aan 
de haak gezien. Ditmaal blonk 
Stefan Schram uit met zijn tota-
le visvangst van 50 centimeter. 
Tweede werd Marco Schot met 
30 centimeter en op een mooie 
derde plek: Remco Schram met 
22 centimeter.

Wil je ook lekker vissen en ben 
je niet ouder dan 16? Kom dan 
op maandagavond met je hengel 
om 18:45 naar de Ziendervaart, 
vlakbij de molens en tegenover 
het huttenweek-terrein. De vol-
gende wedstrijden zullen zijn op 
4 en 25 juni. Dus gelegenheid 
genoeg om nog mee te doen. De 
eigen bijdrage voor de resteren-
de twee wedstrijden is 1 euro. Na 
afloop is voor iedere hengelaar 
een leuk prijsje uit te zoeken bij 
de prijsuitreiking. Voor verdere 
informatie kunt u contact opne-
men met P. Pilkers, 06-12180223. 

Sara de Leeuw 6 jaar, de jongste deelneemster en de vierde plek!

Het Spannende Boek 
Uitgeest - De hele maand ju-
ni staat in Bibliotheek IJmond 
Noord in het teken van het span-
nende boek. Dit jaar is het the-
ma: ‘Het kwaad in jezelf – waar 
ligt jouw grens?’ In ieder mens 
schuilt het kwaad, sterker nog: 
ieder mens zou kunnen moor-
den. In de huidige ‘beschaafde’ 
wereld zijn 80 procent van de 
moordenaars bekenden of fami-
lie van het slachtoffer. Een der-
de van hen vermoordt hun (ex)
partner. De fascinatie voor de-

ze donkere kant in onszelf zien 
we terug in de populariteit van 
het genre van de psychologi-
sche thriller. Niet ‘wie heeft het 
gedaan’ maar ‘het waarom’ staat 
hierin centraal. 
Spannende boeken zijn popu-
lair, met name in de vakantie-
maanden. Daarom trakteert Bi-
bliotheek IJmond Noord haar le-
den op een fraaie Thrillerglossy 
(zolang de voorraad strekt). Dit 
stijlvolle en exclusieve cadeau 
kunnen bibliotheekleden in de 

maand juni gratis ophalen in één 
van de vestigingen. Het is een in-
spiratiegids vol (lees)tips en in-
formatie om er een spannende, 
zinderende boekenzomer van te 
maken.
De Psy-D bril is een grappig ex-
tra cadeautje in juni. Door de-
ze bril zijn spannende effecten 
en verborgen boodschappen 
te ontdekken en kan er mee-
gedaan worden aan de test op 
www.maandvanhetspannende-
boek.nl. De Psy-D bril is door bi-
bliotheekleden in de maand ju-
ni gratis af te halen (zolang de 
voorraad strekt). 

Stichting dorpshuis de Zwaan

Dorphuis de Zwaan te Uitgeest is een bloeiend en verrassend veelzijdige ontmoe-
tingsplaats voor de inwoners van Uitgeest. Overdag maakt de Stichting Uitgeester 
Senioren intensief gebruik van de locatie. In de avonduren en in het weekend wordt 
door vele verenigingen en andere partijen een ruimte gehuurd voor allerlei cultu-
rele, maatschappelijke of educatieve activiteiten. Er vindt geen verhuur plaats voor 
bruiloften of andere feestjes. Wel wordt er veelvuldig voorstellingen voor publiek 
georganiseerd. Kortom in de 6 jaar van haar bestaan heeft het dorpshuis haar be-
staansrecht meer dan overtuigend bewezen.

In verband met een tragisch overlijden zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Beheerder dorpshuis de Zwaan 
De functie van beheerder is zeer divers. Onderstaande lijst betreft de meest voor-
komende activiteiten voor de beheerder, echter is geen volledige beschrijving van 
alle taken. 
•  Contactpersoon voor alle gebruikers, bestuur en vrijwilligers van de Zwaan
•  Verantwoordelijk voor een goede kas- en verhuuradministratie
•  Beheren van de website van dorpshuis de Zwaan
•  Contacten onderhouden met alle leveranciers en onderhoudsbedrijven
•  Doen (of laten doen) van kleine reparaties
•  Zo nodig inrichten van een zaal voor een huurder en zorg dragen voor 
 consumpties (al of niet in samenwerking met vrijwilligers)
•  Ondersteuning verlenen bij voorstellingen in de Zwaan (inrichten zaal, 
 geluid en licht)

Functie eisen zijn:
•  Goede contactuele vaardigheden
•  Goede administratieve vaardigheden (inclusief gebruik van internet en 
 website beheer)
•  Enig technisch inzicht m.b.t. de geïnstalleerde apparatuur
•  Flexibele instelling en woonachtig in Uitgeest
•  Bereidheid om veelal in de avonduren en het weekend te werken
•  In staat zijn tot enige fysieke arbeid
•  Diploma Sociale Hygiëne en Bedrijf Hulp Verlening (BHV) of bereid zijn 
 deze te verwerven

Wat bieden wij: 
•  Een jaarcontract van gemiddeld 24 uur per week, met uitzicht op een vast contract
•  Een grote mate van zelfstandigheid
•  De mogelijkheid om de uren flexibel over de week en het jaar te verdelen
•  Een marktconform salaris

Schriftelijk reactie met CV en motivatiebrief voor 23 juni richten aan:  
Bestuur Stichting dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA  Uitgeest.

Meer willen weten over het dorpshuis? Ga dan naar www.dorpshuisdezwaanuitgeest.nl
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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
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

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: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Medische hulp voor toeristen
Degenen die tijdelijk in Castricum verblijven worden verzocht zich voor 
medische hulp te wenden tot de huisartsenpraktijk Leemhuis/van der 
Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur 
op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Folder over de Schoon-
watervallei bij Castricum
Castricum - In het gebied ten 
noorden van Castricum zal de 
komende jaren de Schoonwa-
tervallei ontstaan. Landschap 
Noord-Holland en het Hoog-
heemraadschap werken daar 
aan een gebied met voldoen-
de schoon water in de sloten en 
volop ruimte voor de natuur. Ook 
de waterveiligheid is een belang-
rijk aspect. Door de inrichting 
van twee waterbergingen wordt 
wateroverlast door hevige regen 
voorkomen. Er is nu een folder 
beschikbaar die laat zien hoe het 
gebied er straks uit zal zien. 
Nergens is de overgang van dui-
nen naar veenweiden zo natuur-
lijk als bij Bakkum. In dit gebied 
komt via de bodem veel kwelwa-
ter omhoog. Dit is zeer schoon 
water dat ooit als regen op de 
hoger gelegen duinen is geval-

len. Door dit water vast te hou-
den in het gebied en te schei-
den van het voedselrijke water, 
ontstaat een gebied met schoon 
water. Dit is goed voor de natuur, 
landbouw en de waterhuishou-
ding. Er hoeft dan bijvoorbeeld 
minder gebiedsvreemd water 
aangevoerd te worden. Om wa-
teroverlast bij hevige buien te 
voorkomen, worden er twee wa-
teropvanggebieden ingericht. 
Gebieden die verder als natuur- 
en recreatiegebied gebruikt kun-
nen worden. 
De folder beschrijft alle aspec-
ten van de Schoonwatervallei en 
is gratis af te halen bij de bibli-
otheken in de gemeente Castri-
cum. De folder is ook aan te vra-
gen via www.schoonwatervallei.
nl of via telefoonnummer 088-
0064455.

Het begin van de Schoonwatervallei bij het Zeerijdtsdijkje. Foto Henk 
van Bruggen

Henny Huisman gast bij 
de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Henny Huisman te gast. 
Deze beroemde Bakkummer be-
hoeft eigenlijk geen nadere in-
troductie en mag in de portret-
tengalerij van markante inwo-
ners van de CAL natuurlijk niet 
ontbreken. Huisman is met voor-

sprong de meest vooraanstaan-
de tv-persoonlijkheid van Ne-
derland. Over zijn carrière van 
drummer bij Lucifer tot presen-
tator van onder andere de Mi-
niplaybackshow, de Soundmix-
show en Korenslag is nagenoeg 
alles bekend. Presentator Pe-
ter van Raalte neemt alle hoog-
tepunten en dieptepunten door 
in een ongetwijfeld boeiend ge-
sprek met de showmaster.
De uitzending is op donderdag 
24 mei van 21.00 uur tot 22.00 
uur. Herhaling is op zondag 27 
mei van 12.00 uur tot 13.00 uur.
De uitzending is in stereo tot 
ver in de regio te beluisteren via 
de etherfrequentie 105.0 FM en 
op twee kabelfrequenties na-
melijk 104.5 FM voor Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de. Tips over een leuk, bijzonder 
of opvallend persoon uit de ge-
meente Castricum kunnen ge-
maild worden naar 100@castri-
cum105.nl. (Foto: Ben Kleyn) 

Moeder Teresa centraal 
in oecumenische vesper

Castricum - Op zaterdag 26 
mei om 17.00 uur wordt in de 
Dorpskerk van Castricum weer 
een oecumenisch vesper ge-
houden. Centraal daarin staat 

moeder Teresa. Het thema is: 
‘Geestdrift ondanks alles’.
Moeder Teresa (1910) werkte 
onder de allerarmsten in Calcut-
ta. Ze stichtte daar de orde van 
de Zusters van de Naastenlief-
de. Ze ontving in 1979 voor haar 
werk de Nobelprijs voor de Vre-
de.
In vele landen hebben kloos-
terzusters haar voorbeeld na-
gevolgd. Zo ook in Ethiopië, het 
land waar pastoor Kaleab van-
daan komt. Hij is dan ook de 
voorganger . Het Liturgiekoor 
onder leiding van Jelle Jan Klin-
kert verleent zijn medewerking.
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Expositie bij Klaver Vier
Castricum – Bij Klaver Vier is 
er ditmaal een expositie van 
een creatieveling met naald en 
draad. Het zijn Engelse en Scan-
dinavische  voorbeelden die au-
todidact Anja Groentjes met een 
eigen inbreng maakt.
Van jongs af aan is zij hier al mee 

bezig. Zij geniet van het ma-
ken en ontwerpen en vindt nog 
steeds nieuwe inspiratie.
De materialen waarmee gewerkt 
wordt zijn wolvilt en linnen.
De expositie is tot en met 27 ju-
ni bij Klaver Vier op de Dorps-
straat 45. 

Friday Night Live bij Bad Noord
Castricum - Vrijdag 25 mei or-
ganiseert Strandpaviljoen Bad 
Noord te Castricum weer de eer-
ste ‘Friday Night Live’-avond van 
dit seizoen.
Peter Lavell, inmiddels geen on-
bekende meer in Castricum, bijt 
de spits af, met zijn swingende 

Blues en Rock & Roll. Zijn band 
bestaat uit drie Bluesixleden: 
Willem Visser - bas, Bert Baars 
- saxofoon, Jan Stobbe – drums, 
aangevuld met  boogie-woogie 
pianist Joffry Arthur. 
Aanvang 21.30 uur, de toegang 
is gratis. 

Kunstfietsroute Castricum
Castricum - Op zaterdag 2 en 
zondag 3 juni,  beide dagen van 
11.00 tot 17.00 uur, is er gelegen-
heid de kunstfietsroute te fiet-
sen. De route voert kunstliefheb-
bers langs diverse stops in Bak-
kum, Castricum en Limmen. Op 
zondag valt er op alle stops le-
vende muziek te beluisteren of  
is er een dichter aanwezig die 
voordraagt uit eigen werk.
Ook dit jaar laten de deelne-
mers een grote verscheidenheid 
aan kunstwerken zien. Een flink 
aantal nieuwe exposanten heeft 
zich gemeld. Zij nemen deel op 
de al bekende stops, zoals Het 
Oude Raadhuis en Anders Beke-
ken (voorheen De Wissel). Nieu-
we stops en deelnemers zijn te 
vinden op de Kleibroek en het 
Scoutingpad en in de Louise de 
Colignystraat.
In Het Oude Theehuys, gelegen 
op het terrein van Dijk en Duin, 
wordt een centrale overzichtsex-
positie ingericht waar van iedere 
stop werk tentoongesteld wordt. 
Een goede gelegenheid om al-
vast iets te zien en eventueel 
naar aanleiding daarvan de te 

volgen route te kiezen. De rou-
te kan vanaf iedere stop worden 
gestart. Deze centrale expositie 
is te bewonderen vanaf woens-
dag 9 mei tot en met zondag 10 
juni. Openingstijden Het Oude 
Theehuys: woensdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Folders zijn onder andere te ver-
krijgen bij de VVV en de biblio-
theken in Castricum en Limmen. 
Voor meer informatie zie www.
kunstfietsroutecastricum.nl en 
www.hetoudetheehuys.nl. 

Mezza Luna unplugged
Castricum - Eten en drinken 
met op de achtergrond sfeervolle 
en gezellige live muziek? Regio-
nale helden ontmoeten elkaar op 
het podium van Grandcafé Mez-
za Luna op de Mient 1. Een vaste 
huisband onder leiding van An-
dré Voebel varieert in repertoire 
en brengt op eigenzinnige wijze 

de allerbekendste songs met een 
intiem karakter. 

Vrijdag 25 mei komt André 
Kwant als zanger optreden. Un-
plugged friday is gratis en toe-
gankelijk voor iedereen, men 
hoeft dus niet uitsluitend te eten.
Muziek vanaf 20.00 uur. 

Programma 24 mei t/m 30 mei 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag, zaterdag & zondag 21.30 uur 

maandag & dinsdag 21.00 uur
woensdag 21.30 uur 

What to expect when 
you’re expecting

vrijdag, zaterdag & zondag 18.30 uur 
woensdag 18.30 uur 
The Avengers 3D

donderdag 18.30 uur vrijdag 21.30 uur 
zaterdag 18.30 uur zondag 21.30 uur
maandag 18.30 uur dinsdag 21.00 uur

woensdag 18.30 uur 
Jackie

donderdag 21.00 uur vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 21.30 uur 

zondag, maandag & dinsdag 18.30 uur
woensdag 21.30 uur 

Intouchables
maandag 21.00 uur dinsdag 18.30 uur 

A Dangerous Method
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 13.00 & 15.45 uur 
Wickie en de schat van de goden (NL) 3D

zondag  & dinsdag 15.45 uur
De Piraten (NL) 3D

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag &
woensdag 13.00 uur 

The Lorax (NL) 3D
zaterdag, maandag & woensdag 15.45 uur 

Sneeuwwitje (NL)

What to expect when you’re 
expecting in Corso Bioscoop
Een kind op de wereld zetten 
gaat niet vanzelf en is voor ieder-
een een ander avontuur. Zo staat 
het leven van TV fitness goeroe 
Jules en haar Dancing With The 
Stars- partner nogal op z’n kop 
als bekend raakt dat ze zwan-
ger is. Wendy is gek van baby’s 
en brengt net haar eerste ba-
byboekje uit als ze het zelf mee 
gaat maken en ze voor heel wat 
verrassingen komt te staan. Zo-
als haar schoonvader Ramsey, 
die aankondigt dat zijn piepjon-

ge vriendin Skyler óók in ver-
wachting is. Fotograaf Holly wil 
dolgraag een kindje adopteren, 
maar haar man Alex heeft geen 
idee of hij er klaar voor is. Om 
niet in paniek te raken sluit Alex 
zich aan bij een groep kersverse 
vaders; hopelijk kunnen zij hem 
klaarstomen. 
Tenslotte volgt men Rosie, die 
zwanger raakt na een one night 
stand. Lukt het haar om alsnog 
een relatie op te bouwen met va-
der Marco? 

In het Paleis van het Eeuwige 
IJs ligt de legendarische Schat 
van de Goden. Wickie’s vader, 
de machtige Vikingleider Hal-
var, draagt de sleutel van dit pa-
leis om zijn nek. Als Halvar be-
sluit op zoek te gaan naar de le-
gendarische schat wordt hij de-
zelfde avond nog ontvoerd door 
Vreselijke Sven. 
Ondertussen begaat Wickie de 
ene na de andere blunder, hij 
lijkt niets goed te kunnen doen. 

Wickie en de schat van de goden
Zijn vader denkt dat hij nooit een 
volleerd Viking zal worden, maar 
nu heeft Wickie een kans om 
zich te bewijzen! Nu hij de lei-
ding heeft over de sterke Vikin-
gen Tjure, Snorre, Urobe, Gorm, 
Ulme en Faxe is hij vastbesloten 
om zijn vader te bevrijden uit het 
kasteel van Vreselijke Sven. Hij 
krijgt daarbij hulp van de kleine 
slavin Svenja. Er staat Wickie en 
zijn vrienden een groot avontuur 
te wachten. 

Castricum - Activiteitenclub 
Stapmaatjes (voor gezellige 
mensen tussen 30 en 55 jaar) 

Activiteiten bij de Stapmaatjes
gaat op tweede pinksterdag lun-
chen en wandelen in Egmond 
aan zee. Op zondag 3 juni gaan 

de leden met de stroomtram van 
Hoorn naar Medemblik. Met de 
fiets gaat men terug naar Hoorn.
Voor aanmelding en informatie 
zie www.stapmaatjes.nl.

26-05 nationale hengeldag - met vissoep

Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant
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Castricum- Wie zin heeft in een 
praatje, spelletje of dansje op 
swingende muziek, is op zon-
dag 3 juni welkom bij De Soos. 
De Soos wordt elke eerste zon-
dag van de maand tussen 14.00 
en 17.30 uur in Discovery gehou-

De Soos in Discovery

Luilak en inschrijven avond- 
vierdaagse bij Conquista
Limmen - Zaterdagochtend 
26 mei is het luilak. Wie in alle 
vroegte helemaal klaar staat om 
iedereen eens goed wakker te 
schudden, komt zeker naar Con-
quista. Vanaf 4.00 uur gaat men 
heel Limmen op zijn kop zetten 
met een feestje wat herrie ma-
ken heet. Daarna kan er gezel-
lig aangeschoven worden aan 
de ontbijttafel. Degenen die nog 
niet klaar zijn met herrie maken 

kunnen dan hun beste skills la-
ten horen met Guitar Hero. En-
tree 1 euro. Op zaterdag 26 mei 
kan men zich bij Conquista van 
11.00 tot 12.30 uur inschrijven 
voor de avondvierdaagse, die dit 
jaar plaatsvindt van 5 tot en met 
8 juni. Jongerencentrum Con-
quista bevindt zich op de Kerk-
weg 50 te Limmen. Kijk voor 
meer informatie en alle komende 
activiteiten op www.conquista.nl. 

Prokkelbarbecue voor 
mensen met beperking
Castricum - Prokkel mee goed 
idee. Op vrijdag 8 juni wordt in 
Castricum, als onderdeel van 
de landelijke prokkeltweedaag-

se, een prokkelbarbecue ge-
organiseerd door de Stichting 
Welzijn Castricum voor mensen 
met een beperking uit alle ker-

nen van Castricum. Het woord 
prokkel staat voor: een prikke-
lende ontmoeting tussen men-
sen met een beperking en men-
sen zonder. Verschillende vrijwil-
ligersorganisaties uit Castricum 
verlenen hun medewerking aan 
de barbecue die wordt gehou-
den in Het Steegje in Castricum. 
De deelnameprijs is 5 euro voor 
de barbecue met een ijsdessert. 
Consumpties zijn voor eigen re-
kening.
Aanmelden vooraf bij de Stich-
ting Welzijn Castricum is nood-
zakelijk en kan tot 31 mei, tele-
foon 0251-656562, de stichting 
is op werkdagen in de ochtend-
uren en op maandag- en woens-
dagmiddag bereikbaar. Per mail 
kan eveneens aangemeld wor-
den: info@welzijncastricum.nl.
Aan de deelnemers wordt ge-
vraagd het vervoer naar en vanaf 
de barbecue zelf te regelen. 
Lukt dat niet, dan kan contact op 
worden genomen met de Stich-
ting Welzijn Castricum.

den, voor mensen met en zonder 
beperking. Discovery is rolstoel-
toegankelijk. Discovery, Dorps-
straat 2a. 
Bel voor meer informatie naar 
Stichting Welzijn Castricum, te-
lefoon 0251 656562.

Vermist:
Geen.

Gevonden:
Prinses Irenestraat Castricum: 

roodcyperse jongvolwassen ka-
ter, dichte oude wond links aan 
de hals, boven rechteroog wond.
Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Castricum - De landelijke col-
lecte van het Nationaal Epilepsie 
Fonds - De Macht van het Klei-
ne, wordt gehouden in de week 
van 4 tot en met 9 juni.
In de drie deelgemeentes: Cas-

Epilepsie Fonds zoekt collectanten
tricum, Akersloot en Limmen 
zijn dringend collectanten nodig. 
Een uurtje tijd, meer vraagt men 
niet. Wie wil helpen kan bellen 
met Greet Suijkerbuijk, tel. 0251-
657870.

oplossing
Zoek de 10 verschillenEen kind heeft een prima plek 

bij Kinderopvang Kidsbest 

Akersloot/Uitgeest - Kinder-
opvang Kidsbest is opgericht 
in 1996 en wat begon als een 
kleinschalig project met enke-
le kinderen, groeide al snel uit 
tot Kinderdagverblijf Pinkeltje in 
Akersloot met meerdere groe-
pen. Nu, 15 jaar later, heeft Kids-
best een kinderdagverblijf, vesti-
gingen voor buitenschoolse op-
vang (voorschoolse-, tussen-
schoolse en naschoolse opvang) 
en peuterspeelzalen. Kidsbest is 
groter en professioneler gewor-

den, maar de ideologie blijft het-
zelfde: kinderen opvangen in het 
verlengde van de huiselijke sfeer. 
Een omgeving creëren waar ze 
zich volop kunnen ontplooien, 
waar ze heerlijk kunnen spelen 
en waar ze hun leven samen met 
anderen delen. Kidsbest biedt de 
kinderen een ideale plek aan om 
geheel verzorgd en veilig de we-
reld te verkennen, zodat hun ou-
ders onbezorgd kunnen werken 
of kunnen studeren.
Uiteraard staat het kind centraal. 

Vaste rituelen, gezonde voeding 
en voldoende speel- en rustmo-
menten vinden de leidsters bij 
Kidsbest heel belangrijk. Afgelo-
pen jaar heeft Kidsbest in de ge-
hele organisatie de Vroege Voor-
schoolse Educatie (VVE) van Uk 
& Puk ingevoerd. Deze methode 
stimuleert kinderen door mid-
del van thema’s in hun taalont-
wikkeling. Tevens is er veel aan-
dacht voor de sociale ontwikke-
ling en een eerste oriëntatie op 
rekenen. 
Sinds 2008 heeft de organisatie 
het zo felbegeerde HKZ-certifi-
caat, dit is het keurmerk voor de 
zorgsector in Nederland.
Kidsbest heeft in Akersloot Kin-
deropvang Pinkeltje met dagop-
vang en buitenschoolse opvang. 
In Uitgeest is er een buiten-
schoolse opvang in basisschool 
De Wissel, waar ook een peuter-
speelzaal gevestigd is. De ande-
re peuterspeelzaal, Peuterpret, is 
gevestigd in basisschool de Palt-
rok in Uitgeest. 
Een keer sfeer komen proeven? 
De leidsters leiden belangstel-
lenden graag rond in één van 
de vestigingen. Contact leggen 
kan via info@kidsbest of 0251-
831273. Kijk voor meer informa-
tie ook op www.kidsbest.nl.

Sport voor Kika bij Bodystyle
Castricum - Op vrijdag 1 juni or-
ganiseert Bodystyle de sportdag 
voor KiKa. KiKa (Kinderen Kan-
kervrij) werft fondsen, die ten 
goede komen aan kinderkanker-
centra in Nederland. De giften 
worden gebruikt voor onderzoek 
waarmee deze centra versneld 
therapieën beschikbaar willen 
maken voor een betere behan-

deling en genezing van kinder-
kanker. Minder pijn en strijd. En 
meer genezing en kwaliteit. 
De hele dag opent Bodystyle  
Healthcenter haar deuren om 
gratis te sporten en te zweten 
voor KiKa. Iedereen is van har-
te welkom om via een sportie-
ve manier KiKa te steunen! Deze 
dag is tevens geschikt om ken-

nis te maken met alle verschil-
lende workouts die Bodystyle                    
Healthcenter verzorgt. Fitness 
onder begeleiding, spinning, bo-
dypump of lenigheid verbeteren 
tijdens de bodybalance zijn en-
kele voorbeelden. 
Bodystyle is gevestigd aan De 
Bloemen 71 in Castricum, tele-
foon 0251-658325.
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Het mooiste plekje van Uitgeest 
volgens Anneke Rumphorst
Uitgeest - Anneke Rumphorst 
(55), getrouwd met Jan Schou-
ten en wonende aan de Irenel-
aan, had even bedenktijd nodig 
om te vertellen wat haar mooiste 
plekje van Uitgeest is. Ze kwam 
uit op de barg aan de Hogeweg 
op het stuk grond waar ook nog 
twee zussen wonen.
In 1929 kocht haar vader daar 
met zijn broer een huis met een 
barg uit circa 1880 met een 
flinke lap grond om ixia’s en 
sparaxis op te verbouwen.
Het gezin Rumphorst woonde 
daar met 5 kinderen.
Anneke: “Ik vermoed dat er 
voor mijn vader een boer geze-
ten heeft met vee want ik herin-
ner mij dat er een groep en een 
ruif te zien waren. Er waren in die 
tijd aardig wat jonge gezinnen in 
de straat en we speelden graag 
“opschuildertje” op de zolder van 
de barg. Veel kinderen kwamen 
er in juli als vakantiewerkers bol-
len zeven, pitten trekken of on-
kruid wieden. Het kon dan be-
hoorlijk heet zijn en de barg was 
een fijne plek om even koel te 
pauzeren. In de winter stond er 
een kachel te loeien om de bol-
len vorstvrij te houden. Maar de 
leukste herinnering bewaar ik 
toch aan de oudejaarsavonden. 
’s Middags stookte mijn moeder 
de kachel goed op om later met 
een enorme pan beslag oliebol-
len en appelflappen te bakken. 
Wij zaten met rooie konen om de 
kachel en brachten de oliebollen 
later naar oude tantes en naar 
mijn opa en oma.”
Eind 1980 was er een zware 
storm die veel scheuren tussen 
het hout en de stenen veroor-
zaakte. Anneke: “We keken zo 
van binnen naar buiten. De fami-
lie kwam bij elkaar om te bespre-
ken wat nu te doen. Het werd al 

vrij snel duidelijk dat iedereen 
de barg wilde behouden vanwe-
ge de emotionele waarde. Met 8 
personen zijn we volop bezig ge-
weest de barg op te knappen. Er 
kwamen 3 nieuwe muren en on-
der de pannen moest riet gelegd 
worden.
Oorspronkelijk was de barg in 
een soort grondverfachtig grijs 
geverfd maar wij zijn eigenwijs 
en hebben het in donkergroen 
veranderd. Nu dient de barg als 
opslagplaats. Er staat nog oud 
gereedschap van mijn ouders, 
bollenmanden met initialen van 
mijn vader, plantenramen, gazen 
bakken en oude gifspuiten. Zelf 
houd ik, net als mijn zussen, van 
tuinieren. Dat hebben we dus 
echt van mijn vader”.
Een rondgang over het enor-
me erf maakt dat nog eens goed 
duidelijk. Geen strak aangehark-

te tuintjes maar wel met zorg uit-
gekozen bloemen en planten 
wat vele knusse hoekjes ople-
vert waar je zo met je glaasje wilt 
wegdromen.
Anneke is niet altijd op deze plek 
gebleven, ze heeft ook nog op de 
Moor gewoond wat haar vader 
deed verzuchten: “wat moet je 
op de Moor, kom toch hier naar 
toe!” Toch woonde ze eerst nog 
met Jan , zoon Thomas en doch-
ter Evelien op de Meldijk waar ze 
moeite had vandaan te gaan.
Nu kijkt ze vanuit haar mooie 
serre op de achterkant van de 
barg en maken haar kinderen op 
hun beurt gebruik van deze bij-
zondere plek. Er staat een tafel-
tennistafel, er hangen bokszak-
ken en er worden feesten gege-
ven. Ook de kleinkinderen zullen 
volgens Anneke de barg behou-
den. (Monique Teeling)

Positieve beoordeling 
voor De Paltrok
Uitgeest - Op maandag 14 mei 
heeft de inspectie van het on-
derwijs openbare basisschool 
De Paltrok in Uitgeest bezocht. 
Kreeg de school in november 
2011 geen goede beoordeling, 
de eindconclusie van de inspec-
teur nu is dat  de school goed 
presteert.
De inspecteur heeft in alle groe-
pen op de school naar het on-
derwijs gekeken. Over wat hij in 
de klassen aantrof, was hij erg 
enthousiast. Na een gesprek met 
het hele team, het inkijken van 
allerlei documenten op school 
en gesprekken met de interne 
begeleider en de directie, kon 

hij niet anders doen dan conclu-
deren dat er in een half jaar veel 
verbeterd is in de school. Hij stel-
de vast dat er erg hard en suc-
cesvol is gewerkt aan de verbe-
tering van de kwaliteit van het 
onderwijs.
Er is dusdanig veel vertrouwen in 
het team  van De Paltrok dat de 
overtuiging bestaat dat de be-
haalde onderwijskwaliteit de ko-
mende periode op het wenselijke  
niveau blijft.

Alle betrokkenen rond De Palt-
rok - bestuur, ouders,  team en 
kinderen - zijn  erg blij met dit 
resultaat.   

Belevingsonderzoek van gemeente

In hoeverre zijn ouders 
in Uitgeest tevreden?
Uitgeest - De gemeente heeft 
er alle belang bij, dat haar inwo-
ners gelukkig en tevreden zijn. 
Zijn er problemen, dan kan je die 
maar beter voorkomen. En als 
die gemeld worden, kan men er 
iets aan doen. Om aan de weet 
te komen wat de ervaringen zijn 
houdt de gemeente een bele-
vingsonderzoek onder 2000 ou-
ders met kinderen in de leeftijd 
van nul tot en met  achttien jaar. 
Al die ouders hebben een schrif-
telijke uitnodiging  gehad om 
mee te doen aan een enquête op 
internet. De sluitingsdatum is 27 
mei aanstaande. 
De gemeente wil graag we-
ten in hoeverre ouders tevre-
den zijn over de woonomgeving 
voor kinderen, wat zij vinden van 
de voorschoolse voorzieningen 
en wil weten of zij tevreden zijn 
over de aanwezigheid van voor-
zieningen voor  jongeren. Op 23 
maart 2011 is het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG)  geopend. 
Wie problemen heeft in verband 
met de opvoeding of met het op-
groeien van kinderen kan van 
maandag tot en met donder-
dag van 09.00 tot 12.00 uur en 
woensdag van 13.30 tot 16.00 
uur simpelweg het gemeente-

huis binnenstappen (Middelweg 
28), zich melden bij de publieks-
balie en vragen om advies.  Af-
hankelijk van de vraag worden 
tijdens genoemde openingstij-
den professioneel aanwezige 
mensen direct benaderd. Ook 
kan  men worden doorverwezen 
naar een pedagoog. De gemeen-
te wil graag weten of dit  aan-
bod van opvoedingsondersteu-
ning  effect heeft en of  het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin bij de 
ouders voldoende bekendheid 
geniet.

27 mei uiterste datum
Het is van groot belang dat zo 
veel mogelijk ouders meedoen 
aan de enquête. Invullen kan 
nog steeds, maar de tijd dringt. 
De sluitingsdatum is 27 mei aan-
staande.  Het onderzoek bestaat 
uit een vragenlijst, die anoniem 
kan worden ingevuld. Met de 
uitslag van het onderzoek kan 
de gemeente bekijken wat goed 
gaat en wat beter kan. De resul-
taten van het onderzoek worden 
deze zomer bekend gemaakt  op 
de gemeentelijke website (www.
uitgeest.nl)  en op de gemeente-
pagina, die verschijnt in de kran-
ten. (Marga Wiersma)  

Bouw Dr. Brugmanplantsoen 
start na de bouwvakvakantie
Uitgeest - Dick Tromp, directeur 
Kennemer Wonen en Cor Ter-
voort, directeur Tervoort’s Bouw-
bedrijf hebben op woensdag 9 
mei het contract voor de bouw 
aan de Dr. Brugmanplantsoen in 
Uitgeest ondertekend.
Samen met de Stichting Woon-
groep Uitgeest, de initiatiefne-
mer van dit wooncomplex bouwt 
Kennemer Wonen negen ap-
partementen en een algemene 
ruimte voor jongeren met een 

beperking. Ook komen er ne-
gen appartementen voor senio-
ren (65+).
Half maart is de bouwvergun-
ning goedgekeurd. Na de bouw-
vakvakantie wordt met de bouw 
gestart. Op 4 september  wordt 
op feestelijke wijze de eerste 
paal geslagen. De bouwwerk-
zaamheden duren ongeveer één 
jaar. Als alles goed verloopt zal 
het appartementencomplex in 
2013 klaar zijn.

Cor Tervoort, directeur Tervoorts’s Bouwbedrijf Egmond (rechts) en 
Dick Tromp, directeur-bestuurder Kennemer Wonen
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Uitgeest - Net terug van een 
trainingskamp in Portugal traint 
de 20-jarige Uitgeester Men-
no Schouten zich stilletjes maar 
zeer gestaag richting NK Atle-
tiek, dat plaatsvindt op 16 en 17 
juni in het Olympisch Stadion in 
Amsterdam. Hier zal hij de 800 
meter gaan lopen.

In 2001 begon hij als junior bij 
atletiek vereniging Lycurgus in 
Krommenie.Menno: “Het leuke is 
dat je als pupil alle facetten van 
atletiek kunt uitproberen tot cir-
ca 15 jaar en dan kies je je fa-
voriete sport, vervolgens sluit je 

je aan bij een trainingsgroep. Bij 
mij werd dat hardlopen.” Als ju-
nior deed hij dat niet onverdien-
stelijk, bij de landelijke wedstrij-
den werd hij vaak vierde, vijfde 
of zesde en bij de regionale wed-
strijden werd hij meestal eerste 
wat te zien is aan zijn goedgevul-
de prijzenkast.
Ook als trainer ziet deze CIOS-
student dat de junioren het bij 
Lycurgus bijzonder goed doen. 
Zijn eigen wekelijkse training 
bestaat uit drie keer hardlopen 
in Krommenie op snelheid en 
een keer een duurloop voor het 
uithoudingsvermogen. Aan zelf-

discipline ontbreekt het dit jon-
ge talent niet, het kost hem wei-
nig moeite om twee maanden 
per jaar alcohol-loos te leven. 
Door voldoende koolhydraten en 
af en toe een biefstukje heeft hij 
geen behoefte aan voedingssup-
plementen. Met zijn persoonlijk 
record van 1.50,48 mag hij zich 
bij de eerste 24 van Nederland 
scharen.
“Iedere nieuwe wedstrijd is een 
leermoment”, vertelt Menno. “Ga 
ik niet te snel van start, is mijn 
doorkomsttijd niet te snel, ga ik 
mee of houd ik in, treedt de ver-
zuring al in? Het is niet alleen 
maar hardlopen, je bent con-
stant afwegingen aan het maken 
en hoopt dat je de juiste beslis-
sing neemt”.
Op de vraag of de Olympische 
Spelen binnen zijn bereik liggen, 
antwoordt hij bescheiden: “Dan 
moet er nog 5,3 seconden van-
af, ik denk dat over twee jaar het 
EK onder 23 jaar realistischer is 
want dan hoeven er nog maar 2 
seconden vanaf.”
Menno kent een aantal concur-
renten voor de aankomende NK, 
het wordt een lastige klus want 
sommige van hen gaan zelfs 
naar de Olympische Spelen. Vol-
gens Menno ligt de piek voor 
de 800 meter rond het 27ste le-
vensjaar en dat komt dan voor-
al door de ervaring die een atleet 
heeft opgedaan. We kunnen dus 
nog het een en ander verwach-
ten van deze ambitieuze atleet 
en om die gedachte kracht bij 
te zetten zegt hij met een lach: 
“Ik ben er zo langzamerhand wel 
klaar mee om vierde, vijfde of 
zesde te zijn. Ik ga nu voor het 
podium.”

Voor diegenen die Menno naar 
een medaille willen schreeu-
wen….er zijn nog kaarten be-
schikbaar! (Monique Teeling)

Open boerderijdag
Picknicken tussen de 
koeien in de wei
Uitgeest - Melkveehouderij  fa-
milie van Burgsteden stelt op 28 
mei, Tweede Pinksterdag zijn 
boerderij open voor het publiek. 
Bezoekers kunnen hun zelf ge-
vulde picknickmand meene-
men; Campina zorgt voor lekke-
re zuivelproducten en een pick-
nickkleed. Buiten de vele dieren, 
tractoren en machines zijn er tal 
van leuke activiteiten te doen zo-
als ponyrijden, een rodeostier, 
schminken, een speurtocht en 
vele leuke spelletjes. 
Iedereen is van harte welkom op 
28 mei van 10.00 uur tot 16.00 
uur op het bedrijf van de familie 
van Burgsteden op Groot Dorre-
geest 6a in Uitgeest.

Verdachten straatroven 
aangehouden
Uitgeest/IJmond-Noord - Re-
chercheurs van de politie in 
IJmond-Noord hebben in een 
onderzoek naar straatroven in 
totaal 12 verdachten aangehou-
den. Bij deze verdachten werden 
drie nepvuurwapens aangetrof-
fen die bijna niet van echt te on-
derscheiden zijn. De verdachten 
zijn allen afkomstig uit Heems-
kerk, Beverwijk en Assendelft en 
hebben de leeftijd van 14 tot en 
met 22 jaar.
Aanleiding voor het onderzoek 
was een straatroof in maart van 
dit jaar op de Limmerweg in Uit-
geest. Een verdachte van de-
ze straatroof kon op heterdaad 
door de politie worden aange-
houden. Hij had een nepvuur-
wapen bij zich dat gebruikt was 
voor dreiging. De recherche van 

IJmond-Noord heeft in dit on-
derzoek nauw samengewerkt 
met de recherche van de poli-
tie in Haarlem en met de poli-
tie Noord-Holland-Noord. De 12 
verdachten opereerden in wis-
selende samenstellingen: hun 
slachtoffers werden meestal 
door 2 of 3 verdachten beroofd 
van onder andere Blackberries 
en merkkledingstukken. De ver-
dachten zochten veelal jeugd uit 
om te beroven, maar ook een 
30-jarige man werd slachtoffer 
van deze groep verdachten. De 
straatroven werden gepleegd 
in Uitgeest, Heemskerk, Bever-
wijk, Haarlem en een beroving 
in Wognum. De recherche heeft 
tijdens de aanhoudingen ook de 
drie nepvuurwapens in beslag 
genomen.

Menno Schouten gaat 
voor het podium

Collecte AMO voor 
werk Missionarisden 
Uitgeest - Komend weekend, 
zaterdagavond en Eerste Pink-
sterdag, houdt de AMO-groep 
de jaarlijkse Pinkstercollecte 
voor de Week Nederlandse Mis-
sionaris (WNM). Dit jaar laat de 
Week Nederlandse Missiona-
ris zien dat de missie doorgaat 
én toekomst heeft. Als tenmin-
ste iedereen die de missie een 
warm hart toedraagt, ook bij-
draagt. Overal ter wereld zijn 
ruim 800 Nederlandse missiona-
rissen actief. Zij zetten zich met 
hart, hoofd en handen in voor 
een menswaardige wereld. Een 
wereld waarin ieder mens tot zijn 
recht komt. Naast hen zijn tien-
tallen jongere missionair werkers 
actief, vanuit eenzelfde inspiratie 
en persoonlijk betrokken. Dank-
zij de WNM kunnen deze jonge-
ren hun roeping volgen.

De Week Nederlandse Missiona-
ris brengt dit jaar verschillende 
generaties in beeld. Zowel ‘mis-
sionarissen van het eerste uur’ 
als missionair werkers.
Dit jaar staat de inzet voor jon-
geren in Afrika centraal want: 
‘Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst.’ Alles wat zij leren aan 
normen, waarden, kennis en 
kunde telt mee voor een bete-
re toekomst. Nederlandse mis-
sionarissen en missionair wer-
kers leveren hieraan een aan-
zienlijke bijdrage. Dat kan alléén 
met steun van donateurs en pa-
rochies. De Week Nederlandse 
Missionaris rekent op die steun!
Indien u de collecte mist, maar 
u wilt toch graag iets geven l, 
dan kan dat op rekeningnummer 
1521 01.950 van de AMO-groep 
onder vermelding van WNM.

Kerkdiensten
Uitgeest - Vrijdag 25 mei om 
19.00 uur wordt een Pinkster-
viering gehouden met me-
dewerking van de cantorij in 
Geesterheem.
In de O.L. Vrouwen Geboor-
te Uitgeest ziet de Pinkster-
viering er verder alsvolgt uit:
Zaterdag: 19.00 uur Kerk in 
Beweging met medewer-
king van Sound of Live. Eer-
ste Pinksterdag: 09.30 uur H. 
Eucharistieviering met me-
dewerking van Laus Deo en 
19.00 uur Marialof met rozen-
kransgebed. Tweede Pink-
sterdag: 09.30 uur H. Eucha-
ristieviering met samenzang.

Meiden verrassen coach
Uitgeest - De meiden van FC 
Uitgeest MC1 zijn zaterdag als 
eerste geëindigd bij het door 
HSV in Heiloo georganiseer-
de toernooi. Gelegenheidscoach 
Peter Vrouwe was trots op de-
ze overwinning en bedacht om 
‘de echte’ coach, Frits Walsmit, 
de gewonnen beker te overhan-
digen. Frits speelde op dat mo-
ment een tenniscompetitiewed-
strijd in Assendelft en dus reis-
den de dames af naar Assen-

delft. De gele FC Uitgeest-inva-
sie werd enthousiast ontvangen. 
En coach Frits won gelukkig toch 
nog zijn wedstrijd na deze onver-
wachte verrassing.
Anouk de Goede, Eve van Ber-
kum, Bodill Mul, Nancy Wals-
mit, Annika Woud, Roos Vrouwe, 
Floor Glorie, Mila Kloos, Anouk 
Vrouwe, Joyce Duijn, Eva Scha-
vemaker en Ivana Zeeuw, gefe-
liciteerd met jullie overwinning! 
(foto: Yvonne Mul)

Heeft u nieuws?

Mail naar redactie@

uitgeestercourant.nl
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Theo Leering exposeert 
in gemeentehuis
Uitgeest - Woensdagavond 23 
mei om 20.00 uur opent wet-
houder Selij een expositie van 
de schilderijen van Theo Leer-
ing in de hal van het gemeente-
huis. Leerings interessante schil-
derstijl houdt het midden tussen 
realisme en impressionisme. De 
expositie is vanaf donderdag 24 
mei te bekijken tijdens de ope-
ningstijden van het gemeente-
huis en duurt tot en met woens-
dag 11 juli.
De schilderwerken van Theo 
Leering vertonen absurdistische 
trekken en wekken bij veel kij-

kers op zijn minst vervreem-
ding op. Als schilder streeft hij er 
voortdurend naar de toeschou-
wer te overrompelen en mee te 
trekken in zijn voorstelling. Op-
vallend is het rijke kleurgebruik 
en het rustige, melancholische 
karakter van de schilderijen.

Theo Leering: “Mijn ideeën haal 
ik vaak uit muziek en muziek-
instrumenten. Maar in princi-
pe kan alles wat op mijn netvlies 
verschijnt, hoe klein of ogen-
schijnlijk nutteloos ook, dienen 
als inspiratiebron.”

Uitgeest - Zaterdag 19 mei 
stond de tweede Midfond vlucht 
vanuit Soissons met een afstand 
van 360 kilometer op het pro-
gramma bij duivensportvereni-
ging ‘De Vliegende Vleugels’. Er 
waren voor die vlucht 17 deel-
nemers met 282 duiven aan 

de start verschenen. Om 08.15 
uur werden de duiven met een 
zwakke zuidenwind gelost en 
om 12.08.38 uur werd de eer-
ste en snelste duif gemeld bij 
de Tandem W. & F.  Rodenburg 
in Uitgeest. De duif had een ge-
middelde snelheid van 1572.236 

Derde overwinning voor 
Tandem W. & F. Rodenburg

m/p.m. (ruim 94 kilometer per 
uur). Wim en Frank zijn bezig aan 
een topseizoen op Vitesse en de 
Midfond, met nu al hun derde 
overwinning in de vereniging. Ze 
zijn dit jaar gestart op een ge-
heel nieuw hok met verplaatste 
duiven en dan zo’n start maken 
is gewoon klasse. 
De uitslag van zaterdag 19 mei 
luidt als volgt: 1-78-100-178-
191e Tandem W & F Rodenburg, 
2-3-8-22-23e Gebr. Beentjes, 
4-6-18-54-56e Dirk de Bruin, 
5-7-15-16-51e Gerard Twaalf-
hoven en 9-10-11-27-28e  Pe-
ter Schellevis. De taart ging de-
ze week naar de Dutch Day Ra-
cers  met een duif op de 50ste 
plaats. De attractieprijs van de-
ze week ging even eens naar de 
Dutch Day Racers. De overwin-
ning van het Tandem W & F Ro-
denburg was tevens goed voor 
een tweede plaats in het Ray-
on B tegen 144 liefhebbers met 
2186 duiven en een super vier-
de plaats in de gehele afdeling 
Noord-Holland tegen 713 lief-
hebbers met 12330 duiven. 
Donderdagavond zal er inge-
korfd worden voor de tweede 
Dagfond vlucht vanuit Orleans 
met een afstand van ongeveer 
550 kilometer. 

Helaas verlies voor 
FC Uitgeest JG1
Uitgeest - Ondanks een sterk 
begin en veel kansen over en 
weer zat het geluk FC Uitgeest 
JG1 niet mee. Only Friends had 
net iets meer geluk en scoorde 
na een minuut of vijf hun eer-
ste goal en kort daarna werd het 
via een mooie aanval 0-2. Kee-

per Regilio kreeg veel ballen te 
verstouwen, maar mede door 
de hard werkende achterhoede, 
werden ook veel ballen tegen-
gehouden. Goed gedaan Anass, 
Mart en Mark! De spitsen de-
den ontzettend hun best om een 
doelpunt te maken. Raymond 

gaf een mooie pass op Bart en 
die bal ging maar net voor langs. 
Niet veel later weer een goe-
de poging van Jesse, maar door 
een goede redding van de On-
ly Friends-keeper ging de bal er 
weer niet in.
Na de rust werd het harde wer-
ken dan eindelijk beloond. Weer 
een fraaie voorzet van Raymond 
en Jesse tikte de bal binnen! 
Niet veel later scoorde de nieu-
we aanwinst Jamie ook een goal. 
Maar daarna zette Only Friends 
er een tandje bij en stonden ze 
ineens met 2-7 achter.
In de laatste minuten van de 
wedstrijd scoorde FC Uitgeest 
nog een prachtig doelpunt. Jes-
se mocht een corner nemen en 
de bal draaide in één keer in het 
doel. Super!

Dit was al weer de laatste wed-
strijd van het seizoen. Nog enke-
le trainingen te gaan en dan zit 
het voetbalseizoen erop. Moch-
ten er nog jongens of meisjes 
tussen 8 en 16 jaar dit gezellige 
team willen versterken … je bent 
van harte welkom! Voor meer in-
fo: www.fcuitgeest.nl (of bel Ma-
riska Huising: 06-40289310).

Workshop ‘Omgaan met 
stress’ in bibliotheek
Uitgeest - In Bibliotheek IJmond 
Noord, vestiging Uitgeest wordt 
op dinsdag 29 mei een work-
shop gegeven over omgaan met 
stress. De workshop wordt ge-
geven door Moni Hanasbei, pre-
ventiemedewerker van Context 
(voorheen GGZ preventie). 
Door op een goede manier met 
stress om te gaan kunt u be-

ter in balans blijven. Wanneer u 
last van stress heeft is het be-
langrijk om te weten wat stress 
met u doet. In deze workshop 
leert u herkennen wat ongezon-
de stress is. U leert hoe u anders 
met deze stress om kan gaan 
waardoor u stress kunt vermin-
deren of voorkomen.
“Zorgen voor een goede balans” 

is het motto van deze workshop.
De workshop is een éénmalige, 
informatieve bijeenkomst van  2 
uur, waarin kort en krachtig ken-
nisgemaakt wordt met het the-
ma Omgaan met stress. Een trai-
ning bestaande uit 5 bijeenkom-
sten is als vervolg op de work-
shop te volgen.
Datum: dinsdag 29 mei 2012. 
Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Bi-
bliotheek IJmond Noord, vesti-
ging Uitgeest. Toegang: 3 euro; 
met bibliotheekpas 2 euro. Maxi-
maal 15 deelnemers. Reserveren 
bij de klantenservice.

Fort aan Den Ham 
open voor publiek
Regio - Bij Krommenie door-
kruist de spoorlijn naar Den Hel-
der het water Den Ham. Rond 
1900 is hier een fort aangelegd. 
Onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. Het fort moest de 
spoorlijn bewaken tegen een vij-
and die niet kwam. 
Momenteel is Fort aan Den Ham 
een militair museum en kunt u 
hier de geschiedenis herleven.  
Samen met zo’n 40 andere for-
ten is het een UNESCO Wereld-
erfgoed.
Het fort is zondag 27 mei, op Eer-

ste Pinksterdag, geopend voor 
publiek. Tussen 11.00 en 16.00 
uur zijn er verschillende exposi-
ties te bekijken en rondleidingen 
te volgen. De slag bij Castricum 
1799, Linie van Beverwijk 1800, 
Keuken, Ziekenzaal, Soldaten-
privaten, Officiersverblijven rond 
1914, Bezettingstijd 40-45 en de 
Politionele Acties Ned.-Indie. 
Ook het Nederlands Grammo-
foon Genootschap is weer pre-
sent.
Informatie op de website www.
fortaandenham.nl.
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Vakmanschap bij Meubel- 
stoffeerderij Dijkzicht
Castricum – “Fijn dat er nog be-
drijven zijn die echt kwaliteit le-
veren.” Dat is een van de reac-
ties op een bedrijfsprofielwebsi-
te die Meubelstoffeerderij Dijk-
zicht omschrijft. In de Zaan-
streek is de naam al 35 jaar een 
begrip. En in Castricum is Meu-
belstoffeerderij Dijkzicht al weer 
één jaar te vinden aan de Burge-
meester Mooijstraat 15. 
“Wij zijn gespecialiseerd in het 
herstofferen en restaureren van 
moderne, design, klassieke én 
antieke meubelen”, vertelt stof-
feerder De Vries. “Ons bedrijf 

Brush! geeft gratis verwenbehan-
delingen voor Viva la Donna
Uitgeest - Op dinsdag 29 mei, 
Viva la Donna day, geeft Brush! 
beautysalon gratis verwenbe-
handelingen. 
Als ode aan alle moedige vrou-
wen die door kanker zijn ge-
troffen, organiseert Viva la Don-
na jaarlijks op 29 mei de Viva la 
Donna Day. Tijdens deze natio-
nale verwendag kan men als lot-
genote genieten van een gratis 
verwenbehandeling bij een van 
de aangesloten beautyprofes-
sionals. 

Zo’n behandeling kan variëren 
van een schoonheidsbehande-
ling, massage tot een yogales en 

van een manicurebehandeling 
tot een kleurconsult.

Waarom een verwendag?
Stichting Viva la Donna zet zich 
in voor alle vrouwen die kanker 
hebben (gehad) en wil hen on-
dersteunen in of na deze moei-
lijke tijd. Ongeacht het type kan-
ker of het jaar waarin de diag-
nose is gesteld. Door een mo-
ment van rust en ontspanning 
kan men weer even tot zichzelf 
komen, wat zorgt voor een posi-
tief gevoel en kracht.
Susan Duijn, eigenaresse van 
Brush! beautysalon te Uitgeest, 
staat op dinsdagavond klaar 

om deze vrouwen geheel belan-
geloos te verwennen. Dit doet 
Susan omdat aandacht voor 
vrouwen die getroffen zijn door 
kanker belangrijk is. Het geven 
van een verwenbehandeling is 
een liefdevol gebaar, waar al-
le behandelaars niets voor te-
rug willen.

Afspraak maken voor een ver-
wenbehandeling?
Wie een lotgenote is of iemand 
kent die een verwenbehandeling 
verdient, kan voor haarzelf of ie-
mand anders een afspraak ma-
ken voor een gratis behandeling 
via www.vivaladonna.nl. 

staat voor kwaliteit, duurzaam-
heid en service. Wij werken uit-
sluitend met hoogwaardige ma-
terialen en originele meubelstof-
fen van onder andere het kwali-
teitsmerk Keymer.” 

Iedereen kan hier terecht om bij-
voorbeeld het leer of de stof van 
een bank of stoel te laten ver-
vangen. Men kan er ook voor 
kiezen verkleurd leer te laten 
spuiten in een frisse kleur. Ten-
minste, als het leer zich daarvoor 
leent. Indien nodig wordt de po-
lyether van het meubelstuk ver-

nieuwd, waardoor het weer het 
oude volume en zitcomfort te-
rugkrijgt. Ook voor op maat ge-
maakte kussens voor de boot of 
caravan kan men hier terecht. 
“En voor projectstoffering voor 
bijvoorbeeld kantoren of instel-
lingen is men hier aan het goe-
de adres.” 

“Bij particulieren komen we op 
afspraak langs bij de klant, be-
kijken het meubelstuk en laten 
zien wat de mogelijkheden zijn. 
Dat bezoek is kosteloos en vrij-
blijvend. En omdat we dan ook 
meteen weten bij welk interieur 
de bank of de fauteuil moet pas-
sen, kunnen we een persoonlijk 
advies geven. Bij ons krijgt ieder-
een sowieso advies op maat en 
we houden uiteraard rekening 
met het beschikbare budget. Het 
meubelstuk kan desgewenst op-
gehaald en weer thuisgebracht 
worden binnen de afgesproken 
tijd. We geven bovendien drie 
jaar garantie op stoffering en on-
ze grote collectie meubelstoffen 
is voorzien van een K.I.M. Keur-
merk.” Het arbeidsintensieve 
werk dat uitgevoerd wordt in het 
atelier doet eigenlijk denken aan 
ouderwets meesterschap. Ken-
nis, gespecialiseerde vaardighe-
den en ervaring komen hier sa-
men. “Herstoffering van meube-
len is ook niets anders dan oor-
spronkelijk vakmanschap”, be-
sluit De Vries. Bel voor informa-
tie naar 0251-670611.

DeVrijeLijst op de bres voor  
‘Strandvondstenmuseum’
Castricum -  De gemeente-
raadsfractie van De VrijeLijst wil 
dat het college van B en W me-
dewerking gaat verlenen aan de 
bouw van een dienstwoning op 
de Geversweg 2a achter het sta-
tion van Castricum, van waar-
uit ondersteuning wordt gebo-
den aan de exploitatie van het 
‘Strandvondstenmuseum’, met 
streekhistorie, workshops en 
educatieve projecten.
De VrijeLijst is van mening dat 
het verzoek van de Castricum-
mer M. Twisk uitstekend past in 
de gebiedsvisie en de functies 
van De Zanderij. De fractie vindt 
de vrees voor precedentvor-
ming, waardoor de initiatiefne-
mer is afgewezen, ongegrond en 
wil dat het verzoek op zijn meri-
tes beoordeeld wordt. In de ge-

meenteraad zal De VrijeLijst zich 
inspannen om politieke steun 
te verwerven, en dat de muse-
umfunctie en de werkzaamhe-
den die een goede bedrijfsvoe-
ring mogelijk maken worden 
omarmd.
Initiatiefnemer Twisk hoopt het 
Strandvondstenmuseum nog dit 
jaar bij leven en welzijn van Thijs 
Bakker, de inmiddels 86-jarige 
gewezen strandjutter en foun-
ding father van de collectie, in 
veilige haven te loodsen. Behal-
ve het beheer van de collectie 
wil Twisk scholieren ontvangen 
om over de historie van het ge-
bied te verhalen. Zonder mede-
werking van de gemeente acht 
Twisk het initiatief niet levens-
vatbaar en gaat het museum op 
31 oktober dicht.

Bakkum Noord heeft ein-
delijk z’n ‘Mirakels’ terras
Bakkum - ’t Mirakel van Bak-
kum heeft er vier jaar op moeten 
wachten, maar nu is het dan ein-
delijk zover. Het bestemmings-
plan is aangepast en Renato en 
Tiny mogen een terras uitbaten. 
En niet alleen zij zijn daar erg 
blij mee, maar met hen ook zo-
vele fietsers en wandelaars en 
natuurlijk ook de bewoners van 
Bakkum Noord. Nu hebben zij 
ook eindelijk hun eigen terras, 
waar ze heerlijk in het zonnetje 
kunnen genieten van een drank-
je of een hapje.

Van verre ziet men al dit grote 
terras, dat plaats biedt aan meer 
dan 30 personen.Renato en Tiny 
hebben het terras weer sfeervol 
aangekleed met planten, en voor 
de veiligheid (voor kinderen) en 
beschutting fraaie terrasschot-
ten geplaatst, waardoor men 
heerlijk uit de wind kan zitten. 
Door de fleurige bloembakken 
heeft dit terras een bijna zuid-
Europees karakter. 
Renato en Tiny zijn er super-
trots op, dat zij hun gasten nu 
ook buiten mogen bedienen. Er 

bleek een enorme behoefte te 
bestaan om even lekker buiten 
uit te rusten van een fietstocht-
je, wandeling of gewoon even bij 
te kletsen.

Om dit heuglijke terrasfeit met 
bezoekers te kunnen vieren kun-
nen zij gebruik maken van een 
aantrekkelijk ‘terrasmenuutje’.  
Drie gangen voor slechts 17.50 
euro per persoon. Als voorge-
recht wordt geserveerd een car-
paccio van struisvogelbiefstuk, 
als hoofdgerecht heeft men de 
keuze uit gebakken kibbeling of 
een spies van struisvogelbief-
stuk en uiteraard een heerlijk 
Mirakels ijsdessert. Men is uiter-
aard niet verplicht dit op het ter-
ras te nuttigen.  Gasten kunnen 
ook altijd terecht in dit sfeervol-
le familie-restaurant en ook kan 
een keuze worden gemaakt uit 
de vernieuwde zomerkaart à la 
carte.  Zie ook de advertentie el-
ders in de krant.
Voor meer info of reserverin-
gen bel naar 0251 671353 of 06 
51144262. Zie ook www.mirakel-
vanbakkum.nl. 

Zieke bomen gekapt
Castricum - De gemeente start 
deze week met het kappen van 
bomen in de kernen Castricum 
en Bakkum. Het gaat om bomen 

waarvan gebleken is dat ze dood 
of stervende zijn. 
De bomen zijn er zo slecht aan 
toe door onder meer rotting, 

zwammen, de kastanjeziekte of 
vorstschade. Omdat het gaat om 
noodkap, kan er zonder vergun-
ning gekapt worden.Op elke plek 
wordt bekeken of herplant mo-
gelijk is.
Meer informatie: wijkbeheerder, 
A. Kuijs, tel. 14 0251. 
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Drie gewonden na aanrijding
Castricum - Zaterdagmiddag 
zijn bij een verkeersongeval op 
de kruising Van Haerlemlaan/
Stetweg drie personen gewond 
geraakt. Een 57-jarige automo-
bilist uit Castricum stond, in af-
wachting van het tegemoetko-
mende verkeer, stil om linksaf 
te slaan. Een 88-jarige plaatsge-
noot die achter hem reed zag dit 
niet of te laat en knalde achter-
op zijn voorganger. Deze schoot 
door naar de andere weghelft en 
botste op zijn beurt tegen de au-

to die uit tegenovergestelde rich-
ting aan kwam rijden. De 57-jari-
ge man zat bekneld in het voer-
tuig. Hij moest door de brand-
weer bevrijd worden uit zijn be-
narde positie en is vermoedelijk 
met nekletsel naar het zieken-
huis gebracht. 
De man en vrouw die in de ach-
teropkomende auto zaten had-
den lichte verwondingen aan 
hun ledematen. De politie on-
derzoekt de toedracht van het 
ongeval.

Dronken man rijdt voortuin in
Castricum - De politie kreeg in 
de nacht van maandag op dins-
dag rond 5.25 uur een melding 
van een eenzijdig ongeval in de 
Torenstraat. Een man was op de 
rotonde de macht over zijn voer-
tuig kwijt geraakt en de voortuin 
van een woning ingereden. De 
bestuurder, een 40-jarige Castri-

cummer, bleek teveel te hebben 
gedronken. Hij blies ruim twee 
keer de toegestane hoeveelheid. 

De verdachte, tevens beginnend 
bestuurder, moest zijn rijbewijs 
inleveren. Na verhoor is hij weer 
in vrijheid gesteld. De politie 
maakt proces-verbaal op. 

Nieuwe fietsenstalling 
voor station Castricum
Castricum - ProRail start bin-
nenkort met de uitbreiding van 
de fietsenstalling bij het NS sta-
tion Castricum. Aanleiding hier-
voor is het nijpende tekort aan 
fietsparkeerplaatsen dichtbij de 
stationsingang.
De huidige bewaakte stalling 
met circa 400 plaatsen wordt 
vervangen door een bewaak-
te stalling met 600 plaatsen in 
een half verdiepte kelder. Op het 
dak van de kelder komen 870 ex-
tra onbewaakte plaatsen tussen 
de overweg van de Beverwijker-
straatweg en de stationsingang.
De uitbreiding komt er ook om-
dat station Castricum deel uit-
maakt van Programma Hoog 
Frequent spoor. Dit houdt in dat 
vanaf 2020 elke tien minuten een 
trein zal stoppen in Castricum 

om spoorboekloos reizen mo-
gelijk te maken. De nieuwe stal-
ling houdt dus al rekening met 
het extra treinverkeer en de ex-
tra behoefte aan stallingsplaat-
sen vanaf 2020.
De entree van de stalling komt 
ter hoogte van de entree van de 
huidige stalling en loopt via een 
lichte helling af tot een halfver-
diepte kelder. De nieuwe fietsen-
stalling is hierdoor met E-bikes 
en scootmobiels goed toeganke-
lijk zonder trap.
Een hellingbaan tussen de over-
weg Beverwijkerstraatweg en de 
bewaakte stalling leidt naar het 
fietsparkeerdek waar enkellaags 
fietsenrekken komen.
Voor voetgangers vanaf de sta-
tionsuitgang is het dek toegan-
kelijk via een luie trap. Dankzij 

fietsgoten langs deze trap kun-
nen reizigers zonder omweg 
het dek richting Burgemeester 
Mooijstraat verlaten.
De bloemenwinkel naast de hui-
dige fietspoint komt weer terug 
op dezelfde plek.
Over enkele jaren wil ProRail de 
stationshal en ANWB vervangen 
door nieuwe bebouwing. Dat 
maakt het aanbrengen van liften 
mogelijk voor reizigers met een 
fysieke beperking.
De werkzaamheden aan de stal-
ling zijn van eind mei tot decem-
ber. In die periode is er een tij-
delijke bewaakte stalling en een 
fietspoint op de parkeerplaats 
tussen de overweg en de huidige 
stalling. De 45 NS parkeerplaat-
sen vervallen. Parkeren kan aan 
de andere zijde van het spoor. 

Verkeersminister: ‘provincie moet 
meebetalen aan spoortunnels’
Castricum - De minister van 
Infrastructuur en Milieu, M.H. 
Schultz van Haegen, meent dat 
ook de provincie Noord-Holland 
een verantwoordelijkheid heeft 
in het probleem van de spoor-
overgangen in Heiloo en Cas-
tricum. De minister kondigt aan 
hierover met de provincie in ge-
sprek te gaan. Verder geeft de 
minister aan dat haar ministerie 
mogelijk meer geld kan uittrek-
ken voor de Castricumse proble-
men indien inderdaad blijkt dat 
de tijden dat de spoorbomen ge-
sloten zijn, onacceptabel lang 
worden. Dat antwoordt de minis-
ter op Kamervragen van de SP. 
In maart bezocht Kamerlid Bashir 
van deze partij de spoorovergan-
gen in Castricum en Heiloo. De-
ze twee gemeenten lobbyen bij 
andere overheden voor geld om 
spoortunnels mogelijk te maken. 
Als het PHS ofwel spoorboek-
loos rijden wordt ingevoerd, pas-
seren er veel meer treinen en zijn 
de overwegen veel langer geslo-
ten dan nu.

Over Castricum zegt de minis-
ter in haar antwoord: “indien er 
sprake is van een bijzondere si-
tuatie, zal ik nagaan of er maat-
werkafspraken kunnen worden 
gemaakt.” Overigens is er al eer-
der door het ministerie een toe-
zegging gedaan van 50% van de 
kosten. In Heiloo ligt de situatie 
anders omdat deze gemeente 
eerder 25% van de kosten heeft 
aangevraagd. De gemeente Hei-
loo komt niet in aanmerking voor 
de PHS-subsidie. Zij stelt ech-
ter wel alles in het werk om meer 
subsidie te ontvangen bij provin-
cie en rijk. 
Beide gemeenten hechten een 
groot belang aan de leefbaar-
heid en veiligheid in hun dorp 
en zijn van mening dat de on-
dertunneling van het spoor in de 
doorstroming van oost naar west 
voorziet.
Verder zegt Schultz-Verhagen 
dat ProRail de dichtligtijden (tij-
den dat de spoorbomen geslo-
ten zijn) aan het meten is en dat 
haar ministerie onderzoek doet 

naar de effecten van meer trein-
verkeer op de bereikbaarheid bij 
overwegen. Dit alles moet leiden 
tot criteria om te bepalen wan-
neer deze bereikbaarheid onac-
ceptabel wordt aangetast.
In Castricum buigt de gemeen-
teraad zich over de verschillen-
de oplossingen die denkbaar zijn 
voor het probleem spoorover-
gang. Die variëren van een tun-
nel bij de Beverwijkerstraatweg 
tot het station of een tunnel bij 
de Geversweg, tot een oostelij-
ke randweg. Een vierde optie is 
niets doen. Twee weken geleden 
werden alle mogelijkheden ge-
presenteerd en toegelicht aan 
de gemeenteraad en belangstel-
lenden, vorige week was de eer-
ste van twee inloopbijeenkom-
sten. De tweede was afgelopen 
maandag in het Castricumse ge-
meentehuis. 
Alle achtergrondinformatie is te 
vinden op www.castricum.nl. Er 
is ook een speciaal e-mailadres 
geopend voor reacties: knel-
puntspoor@castricum.nl.

“Heerlijke pizza’s voor slechts 10 euro”

Pinkster-pizzadag bij 
Club Zand op 27 mei
Castricum - Na een lange pe-
riode van minder weer lijkt het 
nu echt lente te gaan worden. 
Het kwik stijgt tijdens Pinkste-
ren naar 20 graden. Hoog tijd 
voor wat leuks, zo bedacht de 
nieuwe chef-kok van Strandpa-
viljoen Club Zand. Pizza’s en niet 
zomaar pizza’s! Live op het terras 
bereid vanuit een echt Italiaan-
se pizzaoven. “Iets waar ik echt 
een passie voor heb”, volgens 
chef Quinten. “We hebben dit 
jaar een heerlijke menukaart sa-
mengesteld. Naast het vertrouw-
de Mexicaanse concept voeren 
we drie dagverse vissoorten en 
verrijken vijf vleesgerechten de 
menukaart. Echt een aanrader is 
onze malse rib-eye”, zegt Quin-
ten. Deze is overigens in 200, 300 
en 400 gram te bestellen. Heerlij-
ke huisgemaakte peper- of gor-
gonzolasaus maken dit gerecht 
fantastisch. Ook krijgen de ve-
getariërs een ruimere keuze en 
zijn er natuurlijk verse maaltijd-
salades te bestellen. “Samen met 
onze populaire tapas denken wij 

op deze manier een gevarieerd 
aanbod te bieden. Dus kom ge-
rust eens uitgebreid dineren!” 
“Maar eens in de zoveel tijd is 
het leuk om wat geks te doen”, 
aldus de kok. Pizza’s voor slechts 
10 euro per stuk met vele verse 
ingrediënten. Er is zelfs live mu-
ziek aanwezig op het terras. “Dat 
maakt het echt helemaal af”, ver-
telt Quinten. 
Wanneer: Zondag 27 mei, eer-
ste pinksterdag. Reserveren is 
niet nodig. Wie ‘s middags vanaf 
15.00 uur trek heeft in een pizza 
en een verfrissend drankje kan 
gezellig langskomen op het ter-
ras. Tevens zijn er ook gewoon 
salades, hapjes en bites (tapas) 
te bestellen. 
Het stukje live music wordt ver-
zorgd door niemand minder dan 
Remi Walsari & Friends. “Deze 
muzikant heeft even veel passie 
voor muziek als ik voor koken en 
pizza’s”, lacht Quinten. “Allemaal 
tot zondag, want Life’s a beach!“
Voor meer informatie: www.club-
zand.com of bel 0251-658161.
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ICGT 2012 dit weekeinde
Uitgeest - Nog een paar dagen 
en dan is het weer zover. Het 
ICGT gaat van start. Dit jaar al-
weer voor de 26ste keer vindt za-

terdag 26 mei om 11.00 uur de 
aftrap plaats van het jaarlijkse 
internationale voetbaltoernooi 
op de velden FC Uitgeest. Ge-

lukkig was bekerhouder Atletico 
Mineiro uit Brazilië bereid om de 
vorig jaar veroverde beker te ver-
dedigen. In hun poule zullen ze 

Gelukkig was bekerhouder Atletico Mineiro uit Brazilië bereid om de vorig jaar veroverde beker te verde-
digen

het moeten opnemen tegen Vo-
lendam, het Spaanse Rayo Valle-
cano en het jeugdteam van Chi-
na. Van vooral het laatste team 
weten we niet veel, anders dan 
dat China een opkomend voet-
balland is.

In de andere poule is plotseling 
het Nigeriaanse Discovery afge-
vallen vanwege wederom visum-
problemen. De organisatie heeft 
echter razendsnel een vervanger 
kunnen vinden in OFK Belgra-
do. Deze club uit Servie was vo-
rig jaar ook al vervanger van een 
Afrikaans team namelijk Ghana. 
De andere teams in de poule zul-
len gelukkig wel aanwezig zijn. 
Uit Mexico komt wederom Cruz 
Azul en het Griekse Panathinai-
kos zal proberen de Griekse zor-
gen rondom de euro van zich af 
proberen te spelen in Uitgeest. 
Zoals gewoonlijk wordt het deel-
nemersveld gecomplementeerd 
door de plaatselijke FC Uitgeest. 
Vlak dit team overigens niet bij 
voorbaat uit. De ploeg bestaat 
voor een deel uit jongens die vo-
rige week nog de promotie naar 
de eerste klasse wist te bewerk-
stelligen. Die zijn dus echt wel 
een beetje niveau gewend.
Voorafgaand aan de aftrap van 
de openingswedstrijd tussen FC 
Uitgeest en het Griekse Panathi-
naikos om 11. 00 uur zaterdag-
morgen, organiseert de sponsor-

commissie een gezellige bijeen-
komst voor de nieuwe en trou-
we sponsoren in de gezellige 
bestuurskamer van FC Uitgeest. 
Samen met al die honderden 
vrijwilligers vormen zij het hart 
van het ICGT. 
Het toernooi is namelijk allang 
veel meer dan een internationaal 
voetbaltoernooi. 
Zo is er op vrijdagavond 25 mei 
de clubavond met wedstrijden 
van FC Uitgeest tegen ADO en 
een paar reüniewedstrijden.
Op zaterdag 26 mei, met een 
vervolg op zondag 27 mei, be-
gint naast het ICGT het ABT 
met deelname van ongeveer 40 
teams. 
Op maandag 28 mei zijn er dan 
de finales van het ICGT.

Gedurende het gehele Pinkster-
weekend is er van alles te be-
leven in de grote feesttent. Op 
vrijdagavond treedt de forma-
tie Memphis op, zaterdag de for-
matie “Too hot to Handle” en op 
zondag maakt naast Trio Tjoe en 
Jeroen en Giga Live, Bart Brand-
jes ( bekend van de Voice of Hol-
land) zijn opwachting. Op zater-
dag en zondag zullen DJ’s Dirty 
Valente en Javelin met hun mu-
ziek de slagroom op de taart zijn.
Kortom het aanstaande week-
end moet je in Uitgeest zijn. U 
bent van harte welkom en de 
toegang is geheel gratis.

MHCU MC1 kampioen!
Uitgeest - MHCU MC1 is za-
terdagmiddag kampioen gewor-
den. Met nog 1 wedstrijd te gaan 
is het team niet meer in te halen 
door de nummer 2 FiT MC2. Vo-
rige week werd in de onderlin-
ge strijd al de basis gelegd voor 
het kampioenschap. Fit werd 
thuis bij Uitgeest kansloos ver-
slagen met 5-1. Hoewel Fit met 
0-1 voorkwam bleef Uitgeest ge-
concentreerd spelen en werd er 
uiteindelijk ook verdiend gewon-
nen. 
Zaterdag moesten de meiden 
tegen de nummer 6, Alkmaar 
MC3.  Uit was er al met 1-14 ge-
wonnen dus deze wedstrijd zou 
geen problemen moeten geven. 

Toch was de thuisploeg nerveus 
en ook het warme weer zorgde 
voor een wat lome start. De 1-0 
liet gelukkig niet lang op zich 
wachten maar daarna zakte Uit-
geest terug naar de eigen helft 
en kon Alkmaar zowaar de cirkel 
van Uitgeest binnen komen: 1-1. 
De coaches van Alkmaar waren 
gebrand op een goed resultaat 
en zij moedigden hun team fel 
aan. Een terechte strafbal voor 
Uitgeest verhitte de gemoederen 
behoorlijk bij het bezoekende 
begeleidingsteam. Op de strafbal 
was tijdens de training goed ge-
oefend en dat kwam nu goed uit. 
Kim van Stralen had geen enke-
le moeite om de juiste hoek te 

‘Les Femmes du 6ème 
etage’ in De Zwaan
Uitgeest - Filmhuis de Zwaan 
sluit een succesvol seizoen vrij-
dag 25 mei af met de vrolijke en 
hartverwarmende Franse kome-
die ‘Les Femmes du 6ème eta-
ge’. De film speelt zich af in het 
Parijs van de jaren zestig. De rij-
ke maar ietwat saaie Jean-Louis 
Joubert en zijn vrouw nemen een 
aantrekkelijke Spaanse werkster 
aan. Daar kiezen ze voor omdat 
Bretonse diensbodes uit de mo-
de zijn.
De Spaanse Maria is niet alleen 
erg mooi maar ook een echte le-
vensgenietster die al met klei-
ne dingen tevreden is. Zij intro-
duceert Jean Louis in het appar-
tement op de zesde verdieping 
waar Maria met andere Spaan-

se werksters woont. Jean-Louis 
leert een wereld kennen die hij 
ooit vergeten was en eindelijk 
leert hij weer gelukkig te zijn. De 
vrouw van Jean-Louis begrijpt er 
aanvankelijk helemaal niets van. 
De film werd geschreven en ge-
regisseerd door Phillippe Le Gu-
ay.
Les femmes du 6ème etage is te 
zien op vrijdag 25 mei in Film-
huis de Zwaan.  De zaal is open 
vanaf kwart voor acht en de film 
begint om 20.15 uur. Toegang 5 
euro inclusief een kopje koffie 
voorafgaand aan de film. ‘Vrien-
den’ betalen 4 euro. Kaarten in 
de voorverkoop zijn verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest. vinden. Uitgeest pakte na deze 

goal weer de regie van het spel 
en vlak voor rust werd de 3-1 ge-
maakt. In de tweede helft was de 
weerstand bij Alkmaar volledig 
gebroken. Via prachtig combi-
natiespel en snelle uitbraken viel 
de ene na de andere goal. Sara 
Rozemeijer en Maricke Flierman 
maakten allebei nog een prach-
tig doelpunt in de rechterboven-
hoek en de eindstand van 10-1 
was wederom zeer overtuigend. 
Na het laatste fluitsignaal wer-
den de speelsters beloond met 
bloemen, ‘champagne’, taart en 
een medaille. 

Een mooi kampioenschap met 
nog 1 wedstrijd te gaan en met 
ruime cijfers: 86 doelpunten voor 
en slechts 8 tegen.
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VERGuNNING lIVEMuzIEK OP tERRAs
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken be-
kend dat op grond van artikel 4:6 van de APV toestem-
ming is verleend aan Restaurantbedrijf ’t Schippersrijk, 
Lagendijk 3, 1911 MT Uitgeest, voor livemuziek op het 
buitenterras in de nacht van 7 op 8 juli 2012 van 21.00 
tot 01.00 uur. Aan deze toestemming zijn voorwaarden 
verbonden. 
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijk-
heden tot het indienen van een bezwaarschrift zijn ver-
krijgbaar bij de afdeling Juridische Zaken. Belanghebben-
den kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indie-
nen binnen zes weken na de bekendmaking.

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGsVERGuN-
NING
Ontvangstdatum
17-05-2012 OV 2012-058 Assum 22-23 Vergroten kelder
21-05-2012 OV 2012-059 Geesterweg 39 Plaatsen dak-
kapel

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen 
ook worden verleend.

VERlEENDE OMGEVINGsVERGuNNINGEN
Verzenddatum
22-05-2012 OV 2012-045 Hogeweg 61 Oprichten erker 
en uitbreiden woning
22-05-2012 OV 2012-046 Hogeweg 63 Oprichten erker
22-05-2012 OV 2012-043 De Bonkelaar 3 Plaatsen dak-
kapel 
22-05-2012 OV 2012-029 Kastanjestraat 8 Uitbreiden 
woning 
Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen belang-
hebbenden binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. De-
ze termijn van zes weken gaat in één dag na de ver-
zending van de besluiten aan de aanvragers. Deze da-
tum hoeft dus niet gelijk te zijn aan de datum van deze 
publicatie. Het indienen van een bezwaarschrift schorst 
de inwerkingtreding van de vergunning echter niet. Als 
u niet kunt wachten op een uitspraak op uw bezwaar-
schrift omdat u van mening bent dat snel een voorlopige 
maatregel nodig is, dan kunt u de voorzieningenrechter 
verzoeken om een voorlopige voorziening. Het verzoek 
om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail:
gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: 
Maandag  
t/m vrijdag 09.00-12.00 
uur en daarnaast ook op 
woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 
20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: 
maandag t/m vrijdag

 09.00-12.00 uur.
- Afdeling Sociale Zaken: 

maandag t/m donderdag 
09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 
13.00 tot 15.30 uur; vrijdag 
en zaterdag van 09.00 tot 
12.00 uur 

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.

Echtpaar Theunissen 
vijftig jaar getrouwd
Vrijdag 11 mei was het precies vijftig jaar 
geleden dat de heer P.J. Theunissen (73) 
en mevrouw C.A. de Groot (68) in Ubach 
over Worms (Zuid-Limburg) in het huwe-
lijk traden. Burgemeester Mieke Baltus 
bezocht de echtelieden in hun woning aan 
de Bergvenstraat, met een feestboeket en 
de felicitaties met hun gouden huwelijks-
feest namens het gemeentebestuur.
Ze trouwden een halve eeuw geleden op 
het gemeentehuis, maar pas een jaar 
later voor de kerk. De gang naar het ge-
meentehuis was vooral bedoeld om voor 
een woning in aanmerking te komen. Me-
neer Theunissen: ‘We bleven die eerste tijd 
na ons huwelijk ook elk gewoon thuis sla-
pen bij onze eigen ouders.’
De heer Theunissen, geboren en getogen 
Limburger, ontmoette zijn latere bruid in 
het café annex frituur, waar zij sinds en-
kele weken bediende. Zij werd in Haarlem 
geboren, maar kwam in het Limburgse 
Lauradorp wonen nadat haar vader werk 
had gevonden in de mijnbouw. Ook haar 
aanstaande man leek daarvoor voorbe-
stemd, maar na een vooropleiding en eni-
ge tijd bovengronds werk in de mijnbouw 
vond hij het welletjes. Hem kregen ze niet 
‘onder de grond’. Hij werkte enige jaren 
voor de Limburgse Bouwmaatschappij, 
totdat het bedrijf failliet ging. Gelukkig 
meldde zich toen Hoogovens, op een wer-
vingsdag in de schouwburg van Heerlen.
Het eerste jaar bij Hoogovens ging de 
heer Theunissen nog in de kost in IJmui-
den, bij familie van zijn vrouw. In 1968 
werd de woning aan de Bergvenstraat 
opgeleverd, waar het echtpaar nog altijd 
met plezier woont. De eerste twee jaar 
buiten Limburg vielen de heer Theunissen 
echter niet gemakkelijk. ‘Ik heb echt heim-
wee gehad. Ik vond de mensen zo stug. 
Op straat groetten ze je nauwelijks terug.’

Natuurlijk vonden ze toch hun draai in 
Uitgeest, mevrouw Theunissen voorop. 
Vijfentwintig jaar werkte zij als badjuf-
frouw in zwembad De Zien, waar een 
generatie Uitgeesters van haar de zwem-
kunst leerde. Zodat zij tot op de dag van 
vandaag op straat wordt herkend en aan-
gesproken.
De heer en mevrouw Theunissen heb-
ben drie zoons, alle drie woonachtig in 
Uitgeest. Ze genieten van vier kleinzoons 
en twee kleindochters, in de leeftijd van 
zes tot zeventien jaar. Het echtpaar wan-
delt graag in de duinen of maakt flinke 
tochten op de elektrische fiets. Twee jaar 
geleden kreeg de heer Theunissen een te-
rugslag te verwerken in zijn gezondheid, 
maar hij is weer goed op de weg terug. 
Zoals zijn vrouw samenvat: ‘Ons bootje 
heeft stormen meegemaakt, ziekte ook, 
maar het is blijven varen.’
De vijftigste huwelijksdag werd na het be-
zoek van de burgemeester voortgezet met 
een viering die door de zoons en schoon-
dochters voor het gouden bruidspaar tot 
het laatste moment geheim werd gehou-
den.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Floor Waalewijn, dochter van A.A. 
Waalewijn en M.W. Jonker
Robin Irfaan Deutekom, zoon van 
W.J. Deutekom en P.V. Overeem

OVERlEDEN
E.M. de Bie, weduwe van Bartlema, 
91 jaar
A.M. de Goede, weduwe van Mors, 
92 jaar

GEHuWD
N.J. Jansma en W.C. Teunissen

Einduitvoering Mu-
ziekschool uitgeest

Op vrijdag 1 juni a.s. is het weer zo-
ver! Dan brengen de leerlingen van de 
Muziekschool Uitgeest hun einduit-
voering ten gehore in Dorpshuis de 
Zwaan. Solo, als duo, of in groepjes la-
ten zij horen wat ze dit jaar geleerd 
hebben tijdens de muzieklessen. Door 
omstandigheden is de Algemene Mu-
zikale Vormingsgroep deze keer niet 
van de partij, maar van veel kinderen 
uit deze groep zullen wij ongetwijfeld 
volgend schooljaar meer horen, wan-
neer zij instrumentale lessen volgen.
Het concert duurt ongeveer een uur en 
biedt een gevarieerd klankbeeld van 
wat de muziekschool te bieden heeft. 
Daarnaast is dit jaarlijks terugkerend 
concert een unieke mogelijkheid voor 
samenspel en geeft het een hoop mu-
zikaal plezier, door muzikanten en pu-
bliek altijd erg gewaardeerd. Vanwe-
ge de grote belangstelling voor de uit-
voeringen is het reserveren van plaat-
sen alleen mogelijk via de leerlingen.

Burgemeester Mieke Baltus met het gouden 
echtpaar Theunissen voor hun woning aan 
de Bergvenstraat (foto: gemeente Uitgeest)




