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Uitgeest - Langzamerhand be-
gint het al wat drukker te wor-
den op de Zienlaan, de aanloop-
weg naar het complex van FC 
Uitgeest. Niet zo vreemd want 
vrijdag 22 mei a.s gaat daar de 
30e editie van het ICGT van start 
dus zijn de voorbereidingen in 
volle gang. De grote feesttent 
zal opgezet worden, het knusse 
ICGT Plaza opgebouwd, het po-
dium waar AZ speaker Mark Ad-
miraal de wedstrijden van com-
mentaar zal voorzien neergezet 
en de koelkasten zullen gevuld 
worden.
De start is vrijdagmiddag met het 
ICGT bedrijventoernooi. Maar 
liefst 51 teams hebben zich op-
gegeven voor een vorm van re-
creatievoetbal waarbij gezel-
ligheid voorop staat gecombi-
neerd met het zogenaamde rode 
draadspel. De avond is gereser-
veerd voor een aantal wedstrij-
den van FC Uitgeest tegen teams 
van ADO’20 uit Heemskerk. In de 
feesttent zal Royal Flush optre-
den met om 22.00 uur speciale 
gast Dré Hazes die zal trachten 
zijn achternaam eer aan te doen.
Zaterdag 23 mei wordt om 10.30 
uur afgetrapt bij de openings-
wedstrijden tussen FC Uitgeest 
en Genoa CFC en o.a. de dames 

van Paris Saint Germain tegen 
Essen. In het damestoernooi is 
het team van FC Twente vervan-
gen door de Nederlandse club 
Saestum.
Speciale aandacht is er die mid-
dag voor de kinderen. Met een 
optreden van Nienke van den 
Berg, DJ Ian en wedstrijdjes in 
een heuse “pannakooi” zullen de 
jongste bezoekers worden ver-
maakt. Om 17.00 uur wordt er af-
getrapt voor het veteranentoer-
nooi en twee uurtjes later voor 
het ABT. In de feesttent maken 
Sesam en later in de avond Peter 
Beense hun opwachting. 
Zondag eerste Pinksterdag is 
traditiegetrouw gereserveerd 
voor het ABT Ook dit jaar weer 
zullen ongeveer veertig teams 
aan dit groots opgezette toer-
nooi meedoen met opvallend 
genoeg ook een team uit Enge-
land namelijk FC Sargents. Vanaf 
15.00 uur zal het trio Tjoe en Je-
roen zijn onvervalste klassiekers 
ten gehore brengen. Rond 18.00 
uur is het dan de beurt aan Dries 
Roelvink waarna de band “Trots” 
de avond zal volmaken.
Op maandag zullen de halve en 
hele finales van het ICGT en het 
IWFT worden gespeeld. De da-
mesfinale om 13.30 uur en de 

herenfinale om 16.10 uur. De 
prijsuitreiking is direct na de ge-
speelde finale.
Zoals gebruikelijk is op het com-
plex van FC Uitgeest de toegang 
het gehele weekend gratis. 

ICGT praat met omwonenden.
Dinsdag 12 mei had de organi-
satie van het ICGT direct om-
wonenden van het complex van 
FC Uitgeest uitgenodigd voor 
een bewonersbijeenkomst. De 
buurtbewoners werden ingelicht 
over de inzet van de organisatie 
om gedurende het drukbezoch-
te evenement mogelijke overlast 
te voorkomen. Bewoners kregen 
vervolgens nog de kans om vra-
gen te stellen of suggesties te 
doen. Voorzitter Gerrit Idema van 
de organiserende Stichting was 
blij dat tientalen bewoners de 
moeite hadden genomen om te 
komen. Zij op hun beurt waren 
weer gerustgesteld door de gro-
te aandacht van de organisatie 
om overlast in de directe omge-
ving te voorkomen. Maar vooral 
doet de organisatie een dringen-
de oproep aan alle bezoekers om 
geen overlast te bezorgen. Daar 
kan geen maatregel tegen op.
Hou het gezellig. (archieffoto: de 
winnaars van de editie van 2014)

ICGT 2015 is er klaar voor!
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 09-05-2015: Valen-
tijn Louis Hoogewerf, zoon van 
Jeroen L. Hoogewerf en Selma 
Singh. Castricum - 02-05-2015: 
Saphira Hashem, dochter van 
Christina Hashem. 03-05-2015: 
Nikola Ivanov, zoon van Tsvetelina 
V. Ivanova. Limmen - 07-05-2015: 
Annabel Jaqueline Petronella 
Kaandorp, dochter van Jeroen P. 
Kaandorp en Sophia P. van der 
Ploeg. 08-05-2015: Jayden Groot, 
zoon van Pascal Groot en Anique 
A.C. Commandeur.  

Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap
Castricum - 06-05-2015: Jel-
le G. Offerhaus en Elisabeth R. 
Schimmel. 13-05-2015: Rogier C. 

Meijne en Clasina M. Winkel. 08-
05-2015: R.M. Bennink en Sophie 
E.A. Admiraal.
Elders - 09-05-2015: Petrus T. 
Jonker en Theodora J.M. Klever-
laan.

Overleden
Castricum - 03-05-2015: Corne-
lis Everts, gehuwd met Maartje 
Domper. 04-05-2015: Anna C.M. 
Bakkum, weduwe van J.C.M. 
van Beek. 06-05-2015: Petrus J. 
Kaandorp, weduwnaar van Wil-
hemina A. Smit. 07-05-2015: Ma-
ria W. Eshuis, gehuwd met Cor-
nelis van Zelderen. 08-05-2015: 
Hendrikus J. Kool, gehuwd met 
Anna Stegers. 10-05-2015: Sjoe-
rd Zoutman.    

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
Suggestie dat Landal 
moet kunnen onterecht
Castricum – Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland vinden 
dat er beperkingen zijn voor de 
bouw van een Landal bungalow-
park op de Zanderij. Dit schrij-
ven zij in antwoord op schrif-
telijke vragen van Partij voor de 
Dieren en SP. Zij nemen daar-
mee afstand van een bericht in 
de media. Daarin stond dat pro-
vincieambtenaar van Eerden 
had gezegd dat hij niet zou we-

ten waarom de provincie tégen 
de bouw van zo’n bungalowpark 
moet zijn. 

In antwoord op de schriftelijke 
vragen schrijven Gedeputeerde 
Staten: ,,In de kop van het door 
u aangehaalde artikel wordt de 
suggestie gewekt dat de provin-
cie ambtelijk een mogelijk posi-
tief standpunt voorziet. Dit is een 
onterechte conclusie.”

Sans Souci; het beste 
van twee werelden

Castricum – Wonen in Service-
flat Sans Souci in Castricum be-
tekent zorgeloos wonen voor se-
nioren van 55+ in een prach-
tig groene omgeving, tussen pol-
derlandschap, strand en duinen. 
Enerzijds woont men zelfstandig, 
met de daarbij behorende priva-
cy in een eigen appartement, an-
derzijds kan men genieten van al-
le luxe en comfort: ‘het beste van 
twee werelden’.
Sans Souci is gesitueerd op een A-
locatie met een winkelcentrum op 
100 meter loopafstand. Ook voor-
zieningen als gemeentehuis, bibli-
otheek, apotheek en bushalte zijn 
dichtbij. De mogelijkheid tot thuis-
zorg is aanwezig in huis, even-
als een 24-uurs alarmopvolging 
voor noodsituaties. De huismees-
ter zorgt voor de schoonmaak van 
het gebouw en doet kleine klusjes. 
Men kan zes keer per week genie-
ten van een driegangendiner, vers 
bereid door de keukenbrigade. Er 
is een biljartkamer, een fitness-
ruimte en een gezellige recrea-
tiezaal waar veel activiteiten wor-
den georganiseerd door en voor 
de bewoners zelf. Wat te denken 

van bridge, muziekuitvoeringen, 
film op groot scherm, lezingen, 
high tea en gezamenlijke diners 
meestal met een thema? Een veel 
gehoorde kreet is dan ook: ,,Als ik 
dit had geweten, dan had ik veel 
eerder gekozen voor Serviceflat 
Sans Souci, want het is hier gezel-
lig en het ontbreekt ons aan niets. 
We hoeven er alleen nog maar van 
te genieten!”
Nieuwsgierig geworden? Dan 
heeft men nu de mogelijkheid om 
kennis te maken of hernieuwd 
kennis te maken. Op zaterdag 30 
mei van 11.00 tot 14.00 uur in Sans 
Souci met rondleidingen, een kop-
je koffie met iets lekkers en vrij-
blijvende informatie door bestuur, 
directie en medewerkers van het 
huis. 
Ook zijn de te koop of te huur 
staande appartementen te be-
zichtigen. Belangstellenden zijn 
van harte welkom in Serviceflat 
Sans Souci - Sans Souci 113, Cas-
tricum. Meer informatie op www.
sanssouci.nu of telefonisch via 
0251-660095 op maandag, dins-
dag en donderdag. Bel 0251-
660091 op woensdag en vrijdag. 

Onderzoek naar nieuwe 
oplossingen knelpunt spoorovergang
Castricum - Een pakket aan 
verkeersmaatregelen rond het 
spoor zou verlichting kunnen 
brengen voor het knelpunt Be-
verwijkerstraatweg. B&W stellen 
de gemeenteraad voor om daar-
naar verder onderzoek te doen. 
Het gaat om wat heet ‘gelijk-
vloerse oplossingen’: Bij een 
eerder onderzoek vielen de op-
ties voor tunnels en ook een 
randweg af omdat ze niet haal-
baar of te ingrijpend waren. Een 
werkgroep met gemeente, Pro-
Rail en verkeerskundigen heeft 
in kaart gebracht wat er aan de 
bestaande wegen en rijrichtin-
gen zou kunnen gebeuren om 
de doorstroming te verbeteren. 
Inzet is te zorgen dat het ver-
keer niet vastloopt op de over-
volle kruisingen met de Bever-
wijkerstraatweg op de momen-
ten dat de spoorbomen geslo-

ten zijn.
Wethouder Leo van Schoonho-
ven: ,,We zien nu al dat verkeer 
dat de Dorpsstraat uit komt, 
of de Schoutenbosch of Gas-
straat in wil rijden, het verkeer 
op de Beverwijkerstraatweg op-
houdt. Dat leidt weer tot een 
grotere kans dat auto¹s op het 
spoor komen vast te staan, met 
alle risico¹s van dien. Die risi-
co’s worden groter als het PHS 
wordt ingevoerd en meer trei-
nen gaan passeren.” Het onder-
zoek richt zich op een pakket 
aan maatregelen die de door-
stroming bevorderen.

Het gaat om maatregelen waar-
bij de spoorbomen korter ge-
sloten zijn per trein, aanpassin-
gen aan fietspaden en aanpas-
singen aan de rijrichting in som-
mige straten. Zo wordt bekeken 

of het voordelen biedt om links-
af slaan vanuit de Dorpsstraat 
tegen te gaan en de Gasstraat 
en Schoutenbosch éénrichting 
te maken richting Beverwijker-
straatweg.
Van Schoonhoven: ,,Met nader 
onderzoek willen we helder krij-
gen wat het oplevert en wat de 
bezwaren zijn en of en hoe die 
op te lossen zijn. We willen hier-
over in gesprek met bewoners, 
ondernemers en andere betrok-
kenen. Eigenlijk net zoals we 
dat eerder hebben gedaan met 
de opties voor tunnels en rand-
weg.” 
Op donderdag 21 mei krijgt 
de raad de bevindingen uit de 
werkgroep gepresenteerd in 
een openbare raadsinformatie-
bijeenkomst. Deze is van 19.30 
tot 20.45 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis.

Bijna 550 euro 
voor vrouwen 

in Ghana
Akersloot - Afgelopen zaterdag 
hebben de meiden van Scouting 
Akersloot koekjes verkocht voor 
Womens Manifesto for Gha-
na, een organisatie die zich in-
zet voor de vrouwenrechten in 
Ghana. Vrijdag bereidden zij 250 
zakjes met verschillende sma-
ken. Toen aan het einde van de 
middag alle koekjes waren ver-
kocht werd het geld geteld en de 
scouts kunnen met trots 549,40 
euro doneren aan de Womens 
Manifesto for Ghana.
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“Zij zorgen al jaren voor de buurvrouw”

Teksten: Judith Flapper (Allesinbalans.nu)     Fotografie: Marjolein Ansink Fotografie         Ontwerp: H2X communicatiemakers

Zorg voor de buren
“Dit echtpaar verdient 
een pluim omdat zij al een 
aantal jaren zorgen voor een 
buurvrouw die weduwe is,” 
schrijft een inzender. 
“De kinderen van deze 
mevrouw wonen niet om de 
hoek en  ze heeft steeds meer 
hulp nodig.”

“Onze buren zetten vaak 
de vuilcontainer aan de 
weg,” schrijft een andere 
inzender. “Ze maaien ons 
grasveldje, maken de goten 
schoon, brengen ons naar 
het ziekenhuis en helpen 
met klusjes in huis. Daarom 
verdienen zij een pluim.”

Draag ook iemand aan voor 
de pluim!
Kent u iemand die een pluim 
verdient? Omdat hij of zij 
graag een ander helpt? Of 
omdat hij of zij juist hulp 
durft te vragen? Geef hem of 
haar dan op voor de Pluim! 
Nomineren kan op de website 
www.datisheelnormaal.nl  of 
in het gemeentehuis.

Zo goed  mogelijk voor jezelf zorgen en anderen helpen waar dat kan. Dat is voor veel mensen heel 
gewoon. Toch vindt onze gemeente het bijzonder dat onze inwoners zo in het leven staan. Vandaar 
dat gemeentes in de regio Alkmaar elke maand een pluim uitdelen aan een inwoner die iets voor een 
ander betekent of die juistom hulp durft te vragen. Inwoners dragen de kandidaten aan. 

Kookgekken koken voor mantelzorgers

“Geven vanuit je hart is 
ons motto”

“We hebben allemaal iets 
met koken en willen allemaal 
iets betekenen voor onze 
medemens. Dan geef je vanuit 
je hart en dat is ons motto. 
Dit levert mijzelf ook zoveel 
plezier en energie op! Het 
is fantastisch om samen te 
werken zulke enthousiaste 
en betrokken mensen. En 
ook de contacten met de 
mantelzorgers en hun naasten 
zijn erg leuk!”

Meet & Eat Uitgeest is een 
zelfstandig project dat valt 
onder de paraplu van het 
Rode Kruis. Fons: “Het Rode 

Kruis Uitgeest wilde graag iets 
doen om mantelzorgers te 
ontlasten. We zijn begonnen 
met drie vrijwilligers die het 
leuk vonden om eens in de 
maand bij mensen thuis te 
koken en nu zijn we dus al met 
zijn negentienen.”

En het is niet gebleven 
bij de kookontmoetingen 
thuis: “Begin dit jaar zijn 
we begonnen met gratis 
kookworkshops, eens in de 
maand in het Zienhouse. 
Dan maken en eten we samen 
tapas of een high tea. Een 
geweldige gelegenheid voor 

de mantelzorgers om eens uit 
huis te zijn en ervaringen te 
delen.”

Zie voor meer informatie 
en de agenda voor de 
kookworkshops www.
meeteneat.com of Facebook 
Meet & Eat Uitgeest

Bezig zijn met je hobby en tegelijkertijd anderen blij maken, dat is het principe van Meet & 
Eat in Uitgeest. Negentien vrijwilligers die allemaal dol zijn op koken, leven zich eens in de 
maand uit in de keuken van een mantelzorger. Die hoeft dan voor één keer niet te koken en 
kan gezellig aanschuiven: “Zo ontstaan de mooiste contacten,” vertelt Fons van Noorden, 
“Ik kook bijvoorbeeld al vier jaar bij hetzelfde echtpaar.”

Iemand een
pluim geven

Gemeente Uitgeest

Een groep mantelzorgers tijdens één 
van de gratis kookworkshops. In het 
midden organisator Fons van Noorden. 

“Voor gelukkig oud worden 
heb je mensen nodig van 
alle leeftijden”

“Het begon allemaal toen 
ik de stadsvilla aan de 
Geesterweg in Alkmaar te 
koop zag staan,” vertelt 
Sylvia Pijnacker. 
“Ik zag opeens mogelijkheden 
voor mijn droom. Hoewel ik 
zelf in de ouderenzorg werk, 
denk ik dat veel mensen 
vanuit angst kiezen voor een 
verzorgingshuis. Niet omdat 
ze denken daar gelukkig oud 
te worden. Dat kon in mijn 
ogen wel in zo’n villa.”

Het project stadsvilla bleek 
al snel te duur, maar het idee 
van anders gelukkig oud 
worden, liet Sylvia niet los. 
Ze diende haar idee in via 
Slimmerezorg.com en met 
haar enthousiaste presentatie 
won ze tienduizend euro.

“Dat geld heb ik in de ZorgIn 
gestoken. In de ruimte van 
de wijkvereniging bieden we 
wekelijks een plek waar je 

gewoon kunt zijn wie je bent. 
Hier daag ik mensen uit hun 
kwaliteiten in te zetten. En 
kwaliteiten heeft iedereen! 
Een buurvrouw van 84 geeft 
haakworkshops en anderen 
maken bijvoorbeeld prijzen 
voor de bingo. Mensen 
leren hier hun buren kennen 
en zo wordt hun netwerk 
automatisch groter.”

“Ik geloof in de kracht van 
het onvoorwaardelijk geven. 
Dan komt het altijd bij je 
terug. Meer en meer kom ik 
erachter dat je mensen van 
alle leeftijden nodig hebt 
om het samen te redden en 
gelukkig oud te worden.
Wat we hier doen, kan in 
elke wijk! Ik hoop echt dat 
mensen er een voorbeeld aan 
nemen.”

Voor informatie, zie 
Facebook ZorgInSpoorbuurt

Het is woensdagochtend en de Smederij in de Spoorbuurt 
in Alkmaar druppelt langzaam vol. Elke week is hier de 
zogenaamde ZorgIn. Een kleinschalig huiskamerproject 
waar buren elkaar ontmoeten, activiteiten ondernemen en 
elkaar steun en zorg aanbieden. Het is het begin van het 
waarmaken van de droom van Sylvia Pijnacker. Met jaren 
ervaring in de zorg wil ze bijdragen aan een manier waarop 
mensen écht gelukkig oud kunnen worden.

Tip: Test welk 
vrijwilligerswerk bij u 
past

Zou u wel 
vrijwilligerswerk willen 
doen maar weet u niet 
goed wat het beste bij u 
past? Doe dan een test op 
vrijwilligerswerk.nl/doe-
een-vrijwilligerstest

Tip: Maak een online 
gemeenschap aan voor 
uw buurt

Steeds meer inwoners 
maken gebruik van de 
kracht van de buurt. Ze 
lenen gereedschap bij 
elkaar, ruilen diensten 
en bieden gratis spullen 
aan die ze over hebben. 
U maakt eenvoudig een 
groepspagina aan voor 
uw buurt op Facebook.
 
Nodig alvast de mensen 
uit die u kent en maak 
reclame voor de groep 
via de buurtkrant of 

gewoon via briefjes in de 
brievenbussen. Daarnaast 
kunt u op kleinere schaal, 
bijvoorbeeld in uw straat, 
een Whatsapp-groep 
aanmaken. Erg handig in 
noodgevallen!

Bezoekers van de ZorgIn op woensdagochtend 
met als tweede van rechts Sylvia Pijnacker

In onze regio staan we voor elkaar klaar. We helpen elkaar waar we kunnen. Dat is heel 
normaal. Deze pagina is onderdeel van een campagne van de gemeenten Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Mede mogelijk gemaakt door de Provincie 
Noord-Holland.
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La Ludiek du Cal; 
meezingfeest

Limmen - Bekende en minder 
bekende dorpelingen uit Lim-
men, Bakkum, Castricum, Heiloo 
en Akersloot kruipen in de huid 
van bekende nationale en inter-
nationale artiesten. Queen, Doe 
Maar, Robbie Williams, Anouk, 
Pearl Jam, Van Dik Hout, Shoc-
king Blue, Caro Emerald, Golden 
Earring, Johnny Cash & June Car-
ter en nog velen andere kanjers 

komen deze avond in de Limmen 
Ludiek feesttent langs.  Johan Ol-
ling staat op het podium, Harry 
Mooij, Fernand en Jaap en Den-
nis Beentjes en Ron Lute. 
Met ruim 25 verschillende optre-
dens wordt het een avond met 
een hoog meezing- en dansge-
halte. Er komt bovendien een sur-
prise act. Donderdagavond 4 juni, 
20.00   1.00 uur, gratis entree.

Castricum - Altijd al willen weten 
hoe en waar de lokale radio en te-
levisie gemaakt wordt? Op zater-
dag 30 mei opent Omroep Castri-
cum105, in het kader van de week 
van de lokale omroep, haar deu-
ren voor het publiek. 
Deze dag wordt bezoekers de mo-
gelijkheid geboden om een kijk-
je achter de schermen te nemen. 
Omroep Castricum, dit jaar twin-
tig jaar oud, opent de studio in het 
gebouw van Toonbeeld voor de al-
lerlaatste keer voor het publiek. 
Het gebouw maakt plaats voor 
woningbouw.
Tijdens de open dag is het decor 
te bekijken van het programma 
Couleur LoCALe van C-TV en is te 

zien hoe de camerabeelden ge-
maakt worden. Verder kan ieder-
een meemaken hoe live radio ge-
maakt wordt in de studio en even-
tueel verzoeknummers worden 
aangevraagd. Tevens kunnen be-
zoekers meedoen aan een screen-
test en live berichten voorlezen op 
de radio.  Bovendien worden loka-
le ondernemers en ZZP’ers uitge-
daagd om op deze dag een origi-
nele spot in te komen spreken om 
hun product of dienst te promo-
ten. De leukste wordt beloond en 
zal een maand lang gratis worden 
uitgezonden door Omroep Castri-
cum. Tussen 11.00-16.00 uur in de 
studio aan Jan van Nassaustraat 6 
in Castricum.

Gezichten 
van India

Castricum - Vrijdag 5 juni van 
19.00 tot 21.00 uur is de opening 
van een expositie van Cor Spil 
dat als naam ‘Gezichten van In-
dia’ meekreeg. Getoond worden 
portretten die Cor gemaakt heeft 
na een reis door Noord-India. De 
tentoonstelling wordt gehouden 
bij SEC, Torenstraat 52. Het werk 
is te zien tijdens de Kunstfietst-
route op 6 en 7 juni van 11.00 tot 
17.00 uur en daarna gedurende 
een maand tijdens de openings-
tijden van de winkel.

Tienerviolisten 
geven voorproefje

Regio   Op zondag 31 mei treedt 
een tienervioolgroep op in Mu-
ziekschool Heemskerk op de 
Kerkweg 1. Zij hadden zich voor-
bereid op het festival Van Ba-
rok tot Rock dat is verplaatst 
naar 27 september in en om kas-
teel Marquette met onder ande-

re fluitist Thijs van Leer. Dus tre-
den ze nu vast op. Van 13.00 tot 
13.30 uur dansen Megan, Mieke 
en Anouk en ze spelen viool.
Ook Lieneke en Merel spelen vi-
ool en vormen samen met pianist 
Jan van de der Schaaf de vaste 
begeleidingsgroep.

Akersloot - Ook dit jaar organi-
seren de katholieke en protes-
tantse kerken van Akersloot een 
gezamenlijk pinksterviering. De-
ze vindt plaats op zondag 24 mei 
om 10.00 uur.  
De locatie is weer het scouting-
terrein aan de Roemersdijk, aan 
de noordkant van Akersloot. 

Twee koren zingen: Aquarius en 
het kinderkoor van de parochie. 
Er worden echte duiven gelost, 
in verband met het thema van de 
viering. 
De dienst duurt een uur. Na af-
loop is er koffie en thee. Voor de 
kleintjes een apart programma. 
Toegang vrij.

Pinksterviering
in de open lucht

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.15 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 & 21.15 uur 

maandag 19.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

De Surprise
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 16.00 & 18.45 uur
zondag 11.00 & 21.15 uur 

maandag 19.30 uur 
dinsdag 14.00 uur

Ventoux
vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur
zondag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur 
De Ontsnapping

vrijdag, zaterdag & zondag 18.45 uur
maandag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur 

La Famille Bélier
vrijdag 16.00 uur

maandag 11.00 uur
Still Alice

zaterdag, zondag & maandag 16.00 uur   
woensdag 16.00 uur   

Kidnep
zaterdag 13.00 uur   

zondag & maandag 13.30 uur   
woensdag 13.30 uur   
De Boskampi’s
zaterdag 13.00 uur   

zondag & maandag 13.30 uur   
woensdag 13.30 uur   
Home (NL) 2D

zondag & maandag 11.00 uur   
woensdag 16.00 uur   

Shaun het Schaap

Programma 21 mei t/m 27 mei 2015

De Surprise
Multimiljonair Jacob (Jeroen van 
Koningsbrugge) wordt voor het 
eerst in zijn leven verliefd op de 
mooie Anne (Georgina Verbaan). 
Het leven hen toe te lachen, al-
leen hebben ze kort daarvoor 

een contract getekend met een 
bedrijf dat hen op een verras-
sende wijze naar de andere we-
reld zal helpen. Als zij onder het 
contract proberen uit te komen, 
blijkt dat nog niet zo makkelijk...

Kidnep
Kidnep is dé avontuurlijke fami-
liefilm die je dit voorjaar niet mag 
missen. 
Een verhaal over de gekke band 
die ontstaat tussen ontvoerder 
Fred en het rijkeluiskindje Bo. 
Wat in eerste instantie een span-

nende ontvoering lijkt te zijn, 
loopt uit in een doldwaas avon-
tuur waarin Fred en Bo een bij-
zondere vriendschap opbouwen. 
Een ontroerend verhaal voor 
jong en oud van regisseur Die-
derik Ebbinge.
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Snelvaren op 
Alkmaardermeer

Regio - Vanaf mei kan er al weer 
worden snelgevaren in het snel-
vaargebied De Deilings op het 
Alkmaardermeer. Vele water-
sporters maken hier jaarlijks ge-
bruik van. Om dit gebruik veilig 
te houden wordt er ook dit jaar 
weer regelmatig gecontroleerd 
op het juiste gebruik van het 
gebied en het bezit van geldige 
ontheffi ngen.

Snelvaargebied De Deilings
Op het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer geldt een maxima-
le vaarsnelheid van 16 kilometer 
per uur.  Voor het snelvaargebied 
De Deilings, is echter een uitzon-
dering gemaakt op deze beper-
king van de vaarsnelheid. Hier 
kan de watersporter mits voor-
zien van een ontheffi ng tussen 1 
mei t/m 31 oktober snelvaren en 
waterskiën. De soorten onthef-
fi ngen en de aanvraagformulie-

ren hiervoor staan op de website 
www.alkmaarder-enuitgeester-
meer.nl. In het Beleid snelvaren 
Alkmaardermeer staan de voor-
waarden genoemd waaraan de 
aanvraag van een snelvaaront-
heffi ng aan moet voldoen. Ook 
kan hier worden gelezen hoe de 
handhaving plaatsvindt en waar 
klachten gemeld kunnen wor-
den.

Veiligheid
Om de veiligheid te bevorderen 
houden toezichthouders regel-
matig en op verschillende mo-
menten toezicht op het meer. 
Net als voorgaande jaren wordt 
dit seizoen ook doordeweeks 
weer regelmatig gecontroleerd. 
Let dus goed op de maxima-
le vaarsnelheid en zorg ervoor 
naast de juiste ontheffi ng ook 
een geldig vaar- en registra-
tiebewijs aan boord te hebben. 

Snelvaren op Snelvaren op 

Het snelvaargebied is met ge-
le boeien als een bijzonder vaar-
water gemarkeerd. Dit betekent 
dat alleen vaartuigen met een 
ontheffi ng hier mogen varen. In 
het Binnenvaartpolitiereglement 
staat het gebied omschreven als 
bestemmingswater.

Snelvaren
Om op doordeweekse dagen 
tussen 08.00 uur en zonsonder-
gang in het gebied te mogen va-
ren kan een beperkte onthef-
fi ng aangevraagd worden. Deze 
ontheffi ng bestaat uit twee de-
len. Deel A kan kosteloos aange-
vraagd worden via een speciaal 
aanvraagformulier. Deel B kan 
gekocht worden via de kaart-
automaat op recreatieterrein De 
Woudhaven. Deel A en B vormen 
gezamenlijk de geldige onthef-
fi ng voor de duur die op deel B 
staat aangegeven. Het tarief is � 
5,00 per 2 uur. 
Een volledige ontheffi ng is om 
de hele week tussen 08.00 uur 
en zonondergang te varen. 

Wachtlijst 1 jaar
Ook dit jaar zijn er weer 85 vol-
ledige ontheffi ngen afgegeven. 
Onder meer hierdoor is er bij-
na geen wachtlijst en is de ver-
wachte wachttijd een jaar. Voor 
diegene die op de wachtlijst ko-
men te staan voor een volledi-
ge ontheffi ng is het wel mogelijk 
toestemming aan te vragen om 
in overleg met ervaren leden van 
de Waterskiclub ‘Akersloot’ te 
snelvaren in de weekenden. De 
waterskiclub vaart met geschikt 
weer op zaterdag en zondag tus-
sen 11.30 en 16.00 uur onder een 
zogenaamde vlaggendienstrege-
ling. 
Kijk voor meer informatie op 
www.alkmaarder-enuitgeester-
meer.nl.

Volop lente in de tuin!
Uitgeest - De familie Van Eg-
mond geniet met volle teugen 
van de lente in de tuin van hun 
woning in Uitgeest. Er zitten jon-
ge merels die altijd honger lij-
ken te hebben in het nest in hun 
haag en nu ook nog jonge pim-

pelmeesjes in hun nestkastje.
De merels zijn inmiddels uitge-
vlogen maar de ouders voeden 
ze nog steeds in de tuin van de 
familie. De pimpelmezen-ouders 
vliegen af en aan met lekkere 
hapjes voor de kleintjes.

Buitendeurcollecte AMO
Uitgeest - Zoals ieder jaar met 
Pinksteren houdt de AMO een 
collecte voor de Week Neder-
landse Missionaris (WNM). De 
collecte vindt plaats in het Pink-
sterweekende (zaterdagavond 
en 1e Pinksterdag) na afl oop van 
de H. Mis in de R.K kerk aan de 
Langebuurt. Thema dit jaar is: 
Luisteren met je hart- De taal 
van de missionaris.Waar missio-
narissen en missionair werkers 
aanwezig zijn, gebeurt iets bij-
zonders. Gedreven door geloof 
en naastenliefde geven zij zeker-
heden op om het leed van ande-
ren te verzachten.  Met boven-
staand thema leggen we de aan-
dacht op een van de tijdloze on-
derliggende kernwaarden van 
het missiewerk. ‘Luisteren’ met 
je hart is je openstellen voor het 

leed en de kracht van anderen. 
Het is de ‘taal’ die de missionaris 
spreekt, al honderden jaren lang. 
Waar zij ‘luisteren’ met het hart 
veranderen levens voorgoed, 
ook die van henzelf. Er ontstaat 
een gelijkwaardige en respect-
volle samenwerking die leidt tot 
blijvende resultaten. Luisteren 
met het hart is de sleutel naar 
missiewerk met tijdloze en gren-
zeloze relevantie. Draag bij aan 
deze taal en stel uw hart open. 

Draagt u onze missionarissen 
en missionair werkers ook een 
warm hart toe? Geef dan aan 
de collecte! Uiteraard is het ook 
mogelijk om een bijdrage over 
te maken op de AMO rekening, 
IBAN NL12 RABO 0152101950 
o.v.v :WNM.

Met top-darter Vincent van der Voort

Darttoernooi in Uitgeest
Uitgeest - Op zaterdag 30 mei 
vindt in Uitgeest het Bonte Bui-
ten Open Dartstoernooi weer 
plaats. Dit keer met deelna-
me van één van de beste dar-
ters van Nederland, Vincent van 
der Voort. De Purmerender is 
sinds enige jaren lid van de Brit-
se Dartbond PDC. Bij de PDC 

zijn de beste darters ter wereld 
aangesloten, zoals de nummer 
1 op de wereldranglijst  Michael 
‘’Mighty Mike’’ van Gerwen, Phil 
The Power Taylor, Raymond Bar-
ney van Barneveld en Adrian Le-
wis.

Van der Voort geniet ook be-

kendheid als co-presentator van 
RTL 7 Darts, ondanks zijn scher-
pe analyses laat hij toch liever 
zijn pijlen spreken. In Uitgeest 
heeft men als gevaarlijke out-si-
der Dirk Mertens als troef. Elke 
regionale kent het talent van de-
ze sympathieke Uitgeestse Vla-
ming. Mogelijk dat hij Van der 
Voort in de fi nale zal gaan tref-
fen. Andere kampioenskandida-
ten zijn onder andere Theo Ruijs, 
Ron van Egmond en Arjan Me-
ijer, Robert Jan Bartels, Rob Ber-
lee, Willem Twaalfhoven, Willem 
Glorie, Hansie Daan en organi-
sator Ruud Ernst.

Iedereen kan meedoen. Ech-
ter, enige dartvaardigheid is wel 
gewenst om snelle uitschake-
ling tegen één van de genoem-
de toppers te voorkomen.

Inschrijving: Bij de Café de Bon-
te Vivant. Aanvang: 14.00. Loca-
tie: Plein voor Café de Bonte Vi-
vant. Kosten: Bij voorinschrijving 
10 euro inclusief 3 consumptie-
bonnen, tijdens het event 5 eu-
ro exclusief consumptiebonnen. 
Zie voor meer informatie: www.
facebook/bontebuiten. Of bel 
even naar café de Bonte Vivant: 
0251-313943.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Als je een wagenwiel en regenton niet meer gebruikt waarvoor deze zijn bedoeld kun je er 
een fantastische ludieke tweezitter van maken, echt geweldig.Gezien op de Westergeest. Foto en tekst: 
Ger Bus

Hildegard von Bingen in Uitgeest
Uitgeest - In Uitgeest is een 
nieuw dameskoor opgericht. De-
ze dames zingen liederen van 
Hildegard von Bingen (1098-
1179). Zij was onder andere ab-
dis van een nonnenklooster in 
het Duitse plaatsje Bingen en 
componiste. Zij had ook vele vi-
sioenen, waarin zij de goddelijke 
energie die alles doordringt, als 
de kleur groen zag. Vandaar de 
naam van het koor: ‘Viridican-
ta’, vrij vertaald: ‘groen’ (godde-
lijk) gezang. 
Naast liederen van Hildegard 
zingt het koor ook ander Grego-
riaans en meerstemmige oude 
wereldse en geestelijke muziek. 

Doe mee met de Nationale 
Fiets naar je Werk Dag!

IJmond - Op de fiets is gezon-
der, beter voor het milieu, goed 
voor je portemonnee en boven-
dien goed voor de bereikbaar-
heid en de luchtkwaliteit van de 
IJmond! IJmond Bereikbaar sluit 
zich daarom aan bij de Nationa-
le Fiets naar je Werk Dag, die dit 
jaar op donderdag 28 mei wordt 
gehouden.
De Fiets naar je 
Werk Dag sluit 
perfect aan bij 
de campag-
ne Goed op weg 
van IJmond Be-
reikbaar. Met de-
ze campagne 
laat IJmond Be-
reikbaar werkne-
mers van bedrijven overstappen 
van de auto naar de fiets of het 
openbaar vervoer. Op dit mo-
ment doen 9 bedrijven mee aan 
de fietscampagne; hun werkne-
mers hebben in 5 maanden tijd 
samen al meer dan 98.000 kilo-
meter gefietst. Dat is bijna 2,5 
keer de wereld rond! Al die ki-
lometers op de fiets en in het OV 

zijn nodig om de IJmond nu en in 
de toekomst bereikbaar te hou-
den en de luchtkwaliteit te ver-
beteren, zeker als in april 2016 
de Velsertunnel negen maanden 
dicht gaat voor renovatie.
Aan de Fiets naar Je Werk Dag 
kan iedereen die op donder-
dag 28 mei naar zijn werk gaat 

meedoen, door 
zich aan te mel-
den op www.fiet-
snaarjewerkdag.nl 
en simpelweg op 
de fiets te stap-
pen. Door aanmel-
ding maak je kans 
op een lang week-
end in een strand-
huisje en onder-

steun je bovendien een sportief 
goed doel, het Jeugdsportfonds. 
Heb je de smaak te pakken, dan 
is het goed te weten dat bedrij-
ven nog steeds gratis deel kun-
nen nemen aan het programma 
Goed op weg via www.ijmondbe-
reikbaar.nl  (zie slim reizen/aan-
meldformulier) voor een duur-
zaam vervolg van de fietsdag!

Schone winkelwagentjes 
bij Jumbo Uitgeest

Uitgeest - De Jumbo super-
markt in Uitgeest heeft vorige 
week woensdag het herkenba-
re probleem van vervuilde win-
kelwagens en -mandjes aange-
pakt. De winkel maakte gebruik 
van een mobiele wasstraat voor 
winkelwagens en -mandjes.
Iedereen die wel eens bood-
schappen doet herkent het pro-
bleem: winkelwagens en -mand-
jes die te vies zijn om aan te 
pakken, laat staan dat je je ver-
se groenten erin wil leggen. De 
oplossing bestond tot nu toe 
meestal uit het uitzoeken van 
een schonere kar of mandje. De 
kans dat ook een volgend exem-
plaar vuil is lijkt echter steeds 
groter te worden.
Voor ondernemer Richard Vis-
ser van de Jumbo supermarkt in 
Uitgeest  geen acceptabele situ-
atie. Om ook op dit gebied voor 
100 procent kwaliteit te leveren 
aan de klant werd contact opge-
nomen met CleanShopping uit 
Emmeloord. Dit bedrijf heeft een 
mobiele wasmachine ontwikkeld 

voor het hygiënisch reinigen van 
winkelwagens en -mandjes, bij 
de winkel ‘aan huis’.
Bram van Otterloo van 
CleanShopping: ‘In de huidige 
markt is het voor supermarktei-
genaren van belang dat ze hun 
klanten een prettige winkelerva-
ring bieden. Schone karren en 
mandjes leveren hier een be-
langrijke bijdrage aan. Jumbo 
Uitgeest is een van de eerste su-
permarkten in de regio die ook 
op dit gebied aan de wensen van 
hun klanten voldoen.
Het gaat overigens niet uitslui-
tend om optische vervuiling. 
Uit onderzoek blijkt dat winkel-
mandjes gemiddeld meer bac-
teriën bevatten dan een WC-bril. 
Dit wordt veroorzaakt door on-
der meer groenteresten, kinder-
schoentjes, vieze luiers, huid-
schilfers en haren. Van Otterloo: 
‘En daar liggen dan de bood-
schappen tussen die je vervol-
gens thuis in je koelkast legt. Eet 
smakelijk’.
Zie ook www.cleanshopping.nl.

Het koor bestaat momenteel uit 
7 dames en daar willen ze graag 
nog enkele ervaren zangeressen 
aan toevoegen. 
Het koor repeteert op maandag-
middag in de Katholieke kerk 
van Uitgeest. U betaalt geen 
contributie. De kosten, vooral 
van partituren, worden door ie-
dereen gedragen. Heeft u een 
vrouwelijke passie voor oude 
muziek en Gregoriaans? Dan 
kunt u voor een brochure con-
tact opnemen met Ineke Mulder: 
075-6219192 of mailen naar: ine-
ke.mulder@xs4all.nl. U kunt ook 
op haar website kijken: www.in-
ekemulder.nl.

Uitgeest - Zaterdag 16 mei 
stond de tweede Midfond vlucht 
vanuit  et Franse Pont St. Maxen-
ce met een afstand van 388 ki-
lometer op het programma van 
Duivensportvereniging De Vlie-
gende Vleugels. 

De weersomstandigheden wa-
ren van dien aard in Frankrijk 
dat de duiven die dag niet tij-
dig konden worden gelost. Hier-
door moesten de duiven nog een 
nachtje extra over blijven staan 
zodat er zondags met goed weer 
in het vooruitzicht kon worden 
gelost. Er waren voor die vlucht 

11 deelnemers met 157 duiven 
aan de start verschenen. Om 
8.20 uur werden de duiven met 
goed weer en een matige WZW 
wind gelost, reeds om 12.52.01 
uur werd de eerste en snelste 
duif gemeld bij de Ron van Rijn 
te Uitgeest. Zijn duif had een ge-
middelde snelheid van 1425,069 
m/per minuut. (ruim 85 km p.uur) 
De uitslag van eerste vijf liefheb-
bers van zondag 17 mei luidt als 
volgt: 1-3-4-17-24e Ron van Rijn, 
2-19-20-22-30e Hein Berkhout, 
5-6-9-12-13e Gert Twaalfhoven, 
7e Peter Schellevis 10-15-16-18-
27e Frank Rodenburg. De taart-

       Zo vlogen 
       de duiven 

bon van deze week gaat naar 
Piet Baltus  met een van zijn dui-
ven op de 50e plaats. De attrac-
tieprijs van deze week geschon-
ken door Jaap Kerssens voor een 
duif op de 7e plaats, gaat naar 
Peter Schellevis. 

De overwinning van Ron van 
Rijn was tevens goed voor een 
2e plaats in het Rayon B tegen 
124 liefhebbers met 2403 duiven. 
In de gehele Afdeling Noord-
Holland pakte hij met zijn duif 
de 28e plaats tegen 651 deelne-
mers met 13111 duiven. 

Aanstaande donderdag gaan de 
duiven wederom naar Frankrijk 
voor de eerste dagfond vlucht 
vanuit Chateaudun met een af-
stand van ongeveer 550 kilome-
ter. 
Hein Berkhout



Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Pinksteren: 
Moskovische Tulband € 4,95

(Bij aankoop van:)
Pinksteren-Driehoek Gebakstuk e 8,95
Pakje Roomboter karrenwielen e 1,00

Tweede Pinksterdag

Open boederijdag op Groot Dorregeest 6a
Uitgeest - Maandag 25 mei, 
op tweede Pinksterdag, opent 
de familie van Burgsteden tus-
sen 10.00 en 16.00 uur haar stal-
deuren op Groot Dorregeest 6a 
in Uitgeest tijdens de Campi-
na open boerderijdag. Op de-
ze dag kunt u een kijkje nemen 
op de boerderij, de dieren aai-

en, machines bekijken of lekker 
op het weiland tussen de koeien 
picknicken. De kinderen kunnen 
aan vele leuke activiteiten deel-
nemen zoals laten zien hoe stoer 
je bent op de boeren storm-
baan, een ritje op de rodeostier, 
je koemelk diploma halen, touw 
vlechten, lekker springen op het 

luchtkussen, melkbus heffen, 
overall hangen. Ook kun je je la-
ten schminken en een rondje po-
nyrijden. 

Campina zorgt voor een heerlijke 
zuivelproeverij en ook kunt u wat 
lekkers kopen op het gezellige 
boerenterras. De entree is gratis!

Expositie Michael Hiep bij 
boekhandel Schuyt

Uitgeest - Bij boekhandel Schuyt zijn in 
mei en juni werken te zien van Michael 
Hiep. 

De kunstenaar werd geboren in 1959 in 
Amsterdam. Al gauw bleek dat het teke-
nen hem in het bloed zat. Op twaalfjari-
ge leeftijd begon Michael te aquarelleren 
en met vijftien jaar kreeg hij voor z’n ver-
jaardag een olieverfkistje met twee stukjes 
opgespannen linnen. Er ontstonden twee 
symbolistische schilderijtjes: een zelfpor-
tret bij volle maan en een kruisiging met 
ledenpoppen. Zijn interesse in symboliek 
en religie werd gevoed door het assisteren 
als misdienaar in de katholieke kerk. Hij 
ontving de lagere voorbereidende wijdin-
gen op het priesterschap, maar Michael 
wilde kunstschilder worden en studeerde 
aan de Gerrit Rietveld Academie van ’76 
tot ‘81 , met als afstudeerrichting: grafi-
sche technieken en schilderen.
Als 22-jarige wilde Hiep zich nog niet  
opsluiten in z’n atelier en zo begaf hij 
zich meer en meer in de reclamewereld.  
Eerst werkte hij als ontwerper en illustra-
tor, later ook als artdirector voor toonaan-
gevende reclamebureaus in Amsterdam. 
Hoogtepunt hierbij vormt het werk dat 
hij schilderde voor diverse buitenlandse  
postzegelseries.

Na de geboorte van zijn tweede kind 
(1997), besloot Hiep zich met zijn werk  
volledig op het schilderen te richten. 
Sindsdien exposeert hij met zijn symbo-
listisch werk in binnen- en buitenland. Hij 
ontving in 1997 de vakjury-prijs uit handen 
van Ans Markus op de kunstbeurs  Art-
school in de Rai te Amsterdam. De serie 
“De Vijf Elementen” bevindt zich in een 
particuliere collectie in Denemarken. Hier-
over is ook een boek verschenen. Het 2 x 
4 meter tellend drieluik “Consummatum 
est” dat in de burgerzaal van het gemeen-
tehuis te Hilversum in 2000 werd tentoon-
gesteld, is opgenomen in de “Van Soest 
Collection”. Werk van Hiep is aangekocht 
door ZKH prins Henrik van Denemarken.

Eerder exposeerde Hiep in: Amsterdam, 
Den Haag, Haarlem, Venhuizen, Ter Apel, 
Zandvoort, Londen, Parijs, Heemstede, 
Utrecht, Den Helder, Hilversum, Amers-
foort, Saeby (DK), Nice, Leeuwarden,  
Deventer, Appingedam, Viechtach (D),  
Hilleroed (DK), Skive en Kopenhagen.

Met veel plezier toont men de komende 
maanden een aantal giclées (hoogwaar-
dige kunstdrukken) en originele potlood-
tekeningen in boekhandel Schuyt in Uit-
geest. Zie ook: www.michaelhiep.nl.

Prinses Beatrixlaan 1a, Uitgeest. Tel. 06-200 369 21

✁

✁

Asperges aa    500 gram  e 1,99

Galia meloen                   per stuk  e 0,99

Rauwkostsalade     bakje naar keuze  2e gratis

Aanbiedingen geldig donderdag 21 t/m zaterdag 23 mei

Middelweg 139 Uitgeest 
www.boekhandelschuyt.nl

 0251-312469 

Uw favoriete boek 
vindt u gewoon 
om de hoek
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FC Uitgeest 6 in ‘t nieuw
Uitgeest - K & A Houtbouw, 
specialist in bouw van strandpa-
viljoenen en strandhuisjes, treedt 
als shirtsponsor op voor het zes-
de elftal van FC Uitgeest. De 
aanvoerder Bob Claus kreeg op 
10 mei uit handen van directeur 
Otto Ott een compleet nieuw te-
nue. FC Uitgeest 6 speelt om een 
top 3 positie in hun competitie. 
Met regelmaat wordt er met gro-
te uitslagen gewonnen, bijvoor-
beeld verleden week tegen VV 

Jisp met 1-15.  Het spel van het 
zesde elftal is doorgaans ver-
zorgd en zeker in de opbouw 
creatief te noemen. 
Wekelijks wordt er getraind en 
dat zorgt voor een goede condi-
tie en voetbaltechniek.

De spelers van het zesde zijn blij 
met de nieuwe sponsor. Al eer-
der hadden zij een trainingspak 
ontvangen van Timmer- en On-
derhoudsbedrijf Erik Druijf.

De Dog 1 maakt zich op voor thriller!
Uitgeest - Het eerste (zondags) 
herenteam van de Dog heeft af-
gelopen zondag met liefst 1-5 
gewonnen van TV Eindenhout uit 
Haarlem. Door dit resultaat is de 
Dog nog volop in de race om de 
eerste klasse en het kampioen-
schap te bereiken. Het zal toch 
niet weer?!
Eerste man Frank Kein had een 
taaie tegenstander die met veel 
hangen en wurgen in de wed-
strijd bleef en het Frank nog 
knap lastig wist te maken. Ge-
lukkig overwint kwaliteit (bijna) 
altijd en wist Frank de wedstrijd 
middels een 3-6 6-7 overwinning 
binnen te slepen. Marco Zoete-
man had als tweede man een 
prima dag en kende weinig te-
genstand, met solide spel werd 
het een keurige 1-6 0-6 overwin-
ning.
Derde man Jeroen Duinmaijer 
scoorde zelfs een “double bagel” 
wat een zuivere 0-6 0-6 overwin-

ning betekent. Jeroen had zelfs 
maar 25 minuten nodig om zijn 
tegenstander bijna letterlijk hui-
lend van de baan te sturen.  Vier-
de man was deze week Robin 
van Rijssel.  Helaas voor Robin 
had de Eindenhout  een tacti-
sche zet gespeeld door hun (op 
papier) sterkste speler als vierde 
man te laten starten. Robin ver-
loor de eerste set dan ook kans-
loos met 6-0 maar kwam daar-
na ijzersterk terug door de twee-
de set met 3-6 te winnen. In de 
derde set ging het lang gelijk op, 
maar was een break op 4-4 ge-
noeg voor Eindenhout om het 
eerste punt binnen te halen, uit-
slag een 6-0 3-6 6-4 nederlaag.
Marco en Frank vormden de-
ze week het eerste dubbelspel-
koppel en wonnen, ondanks dat 
het spel niet groots was, met 
duidelijke cijfers: 2-6 3-6.  Jeroen 
en Robin begonnen als twee-
de koppel wederom zeer sterkt 

en wisten dit goede aanvallende 
spel door te zetten en wonnen 
dan ook met 3-6 3-6.  Totaaluit-
slag een dik verdiende 1-5 over-
winning.
Naaste concurrent Bredero-
de (Santpoort) liet totaal onver-
wacht twee dure punten vallen 
waardoor er over twee weken 
een echte kampioenswedstrijd 
plaats zal vinden tussen de Dog 
en Brederode.
Beide ploegen staan in punten-
aantal exact gelijk waardoor een 
waar spektakelstuk verwacht 
kan worden. Wat zou het toch 
prachtig zijn als de Dog voor het 
derde jaar op rij het kampioen-
schap binnen weet te halen……. 
De kampioenswedstrijd is op 
zondag 31 mei en begint op het 
eigen tennispark om 11.00 uur. 
De mannen van de Dog hopen 
op massale publieke belangstel-
ling want elke steun kan die dag 
goed gebruikt worden!

Oud-papieractie 
basisschool de Molenhoek
Uitgeest - Zaterdag 23 mei 
wordt er weer papier verzameld 
bij Basisschool de Molenhoek. 
Uiteraard is de ouderraad ook 
deze zaterdag aanwezig met een 
grabbelton. Kinderen die 5 kilo 
papier of meer brengen grabbe-

len voor een leuk cadeautje . 
Oproep aan iedereen die de 
school een warm hart toedraagt: 
breng uw oud papier tussen 
09:30 en 11:30 uur naar de Mo-
lenhoek op de Meidoornstraat 
21.

Eric Ott pakt overwinning
Uitgeest - De tweede wedstrijd 
in het NK supercup 600 eindigde 
voor de uitgeestse motorcoureur 
Eric Ott in een overwinning. Eric 
ging na twaalf ronden als eer-
ste over de finish met een voor-
sprong van 0,4 seconde. Hij heeft 
in de wedstrijd ook de snelste 
rondetijd op zijn naam gezet: 
1:42.6, dit terwijl er een stevige 
wind over het circuit raasde.
Eric moet nu helaas twee wed-

strijden laten schieten in ver-
band met zijn afstuderen, wat 
natuurlijk heel belangrijk is. Zijn 
eerstvolgende wedstrijd zal zijn 
op het circuit van Oschersleben 
op  14 juni. Daarna zal hij uitko-
men tijdens de TT van Assen op 
27 juni.
Op de Youtube pagina van de 
OW Cup is een filmverslag van 
de wedstrijd te zien. Zo ook via 
Racesport.nl. (Karin Ott)

Kofferbakmarkt en 
lezing in Fort Veldhuis

Regio - Op zondag 24 mei is er 
op het weiland voor luchtoorlog-
museum Fort Veldhuis een kof-
ferbakmarkt. De auto’s van de 
verkopers staan op het weiland 
en de verkoop is uit de kofferbak 
of van een kleed. De kofferbak-
markt is van 11.00 uur tot 16.00 
uur.
Daarnaast is er een lezing over 
de luchtoorlog rond Den Helder. 
Tijdens deze lezing worden ori-
ginele foto’s en filmbeelden ge-
toond van de strijd rond Den 
Helder en de aanval op een kon-
vooi in het Marsdiep. De lezing 

word gegeven door Hans Nauta, 
die zeer deskundig is op dit ge-
bied en begint om 14.00 uur.

Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.

Uitgeest - De laatste toneel-
voorstelling voor de zomerslui-
ting van De Zwaan Cultureel, za-
terdag 23 mei, is wegens om-
standigheden geannuleerd. Het 
zou een cabaretvoorstelling zijn 
van Comedy Express. De reden 
van de annulering wordt door De 
Zwaan Cultureel niet genoemd. 
In september gaat men weer van 
start met de toneelvoorstellingen 
in De Zwaan.

Voorstelling 
in De Zwaan 
geannuleerd

Vermiste 88-jarige man 
in Uitgeest gevonden
Heemskerk - Vorige week dins-
dagavond werd rond kwart over 
zes  Burgernet ingezet in ver-
band met de vermissing van een 
88-jarige man uit Heemskerk. 
De man was rond 17.00 uur aan 
de aandacht van zijn echtgeno-
te ontsnapt en met zijn fiets ver-
trokken. Diverse Burgernetdeel-

nemers hebben op de oproep 
gereageerd. De laatste melder 
kon vertellen dat hij de man had 
aangetroffen op station Uitgeest. 
Daar is hij door de politie opge-
haald en met zijn fiets weer vei-
lig naar huis gebracht. 
Aanmelden bij burgernet kan via 
www.burgernet.nl.

Uitgeest - In een garagebox 
aan de Berkenstraat in Uitgeest 
is dinsdagavond door de poli-
tie een hennepkwekerij aange-
troffen.
Agenten troffen in de garage 
ongeveer vijftig hennepplanten 
aan. De planten zijn door de po-
litie in beslaggenomen voor ver-
nietiging. De politie stelt een on-
derzoek in.

Hennep-
kwekerij in 
garagebox

Uitgeest - Zaterdag 23 mei is 
er weer een oude krantenactie 
bij de Binnenmeerschool aan de 
Langebuurt in Uitgeest. 
U kunt kranten, liefst gewogen 
en goed gebundeld, inleveren 
tussen 9.00 en 11.00 uur. En voor 
iedere 10 kilo krijgt u natuurlijk 
weer een stempel op de stem-
pelkaart.

Oud papier 
Binnenmeer-

school
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Transitium in Antonius; voor 
afscheid rouw en begroeting

Bakkum-Noord - Het voorma-
lig Antonius Kindertehuis wordt 
een Transitium; een centrum 
voor afscheid, rouw en begroe-
ting. Het is het eerste bedrijfs-
verzamelgebouw in Nederland 
exclusief georiënteerd op het fa-
ciliteren van transitieprocessen. 
Een belangrijke rol zal daarbij 
zijn weggelegd voor de transitie 
van leven naar dood. Het Tran-
sitium verwacht daarom ook 
een hospice te zullen huisves-
ten. Ook voor een Respijthuis 
is plaats ingeruimd. De opening 
van een ‘Bloeiplaats Transitium’ 
markeert de eerste fase van de 
ontwikkeling van de plannen. 
Deze Bloeiplaats wordt geves-
tigd in een nu lege vleugel van 
Antonius. Belangstellenden voor 
deelname kunnen zich aanmel-
den voor klus en kijkmiddagen 
via: info@Jan17.nl.
,,Het juiste gereedschap is al-
les”, zegt de initiatiefnemer van 
het Transitium, Thomas van 
Kleef, directeur van Monastiek 
centrum Zeeveld, niet toeval-
lig ook de buurman van het An-
tonius complex. ,,Niet alleen bij 
klussen, maar ook voor wie in 
een rouwproces terecht komt. 
Het Transitium reikt de handvat-
ten aan weer zicht te krijgen in 
schijnbaar uitzichtloze situaties. 
Het wil de gasten de ervaring 
meegeven dat ze zelf de macht 
hebben om de blinddoek die 
het leven ze heeft omgedaan, 
af te leggen. Niet door ze dat in 
een preek of via een PowerPoint 
presentatie te vertellen, maar 
door ze mee te nemen op een 
ervaringsweg. Gasten zullen er 
dan ook gedurende langere tijd, 
we denken eerder in weken dan 
in dagen, kunnen verblijven en 
deel kunnen nemen aan een da-
gelijks en doorlopend activitei-
tenprogramma.
De ontwikkeling van Het Transi-
tium zal een organisch en gelei-
delijk proces
zijn. De ‘Bloeiplaats Transitium 
die onlangs zijn deuren opende, 

biedt kantoor-, werkruimte en 
verblijfsmogelijkheden aan on-
dernemers die diensten of pro-
ducten aanbieden die ‘de over-
gang van oud naar nieuw’verge-
makkelijken. ,,Dat kan een pas-
toraal psycholoog zijn, een fy-
siotherapeut of een masseur, 
een wandelcoach of creatief 
therapeut,  maar evengoed een 
yogaschool, meditatiegroep of 
sangha”, zegt Van Kleef. ,,Of ie-
mand die een bed en breakfast 
wil beginnen waar gasten die in 
de verdrukking zitten een luis-
terend oor vinden. Of een uit-
vaartondernemer. Of een kun-
stenaar die bijzondere uitvaart-
producten maakt, of rituelen op 
maat ontwerpt. Alles is denk-
baar als het maar raakt aan het 
thema van innerlijke transitie 
van oud naar nieuw. We laten 
ons graag verrassen. In de kern 
draait transitie om niets an-
ders dan stappen te durven zet-
ten waar anderen menen dat de 
weg doodloopt. En ook daarbij 
geldt: hoe meer zielen hoe meer 
vreugd, want hoe meer mensen 
zich bij onze plannen aansluiten 
des te meer inzichten om eraan 
bij te dragen dat in het Transi-
tium een zo uniek aanbod tot 
stand komt, dat het uitgroeit tot 
een landelijk ijkpunt voor het fa-
ciliteren van transitieprocessen 
in het algemeen en rouwverwer-
king in het bijzonder. En overi-
gens is het wel van belang om 
rouw dan te bezien in de ruim-
ste betekenis van het woord.  
Werkloosheid, een scheiding, 
het overlijden van een dierba-
re, een burn out, het zijn alle-
maal voorbeelden van transitie-
fases waarbij rouw een belang-
rijke rol speelt.”
,,Dat we nu al de sleutel krijgen 
van een deel van het Antonius, 
ook al is het voorlopig maar tot 
mei 2016, is al heel wat. We zijn 
eigenaar Parlan en het SIG, de 
tijdelijke bewoners van het com-
plex, heel erkentelijk dat ze ons 
deze kans bieden. De zorgsector 

maakt grote reorganisaties door 
en heeft met enorme bezuini-
gingen te maken. Dit maakt de 
verkoop van deze panden aan 
een traditionele zorginstelling 
onwaarschijnlijk. Niet ondenk-
baar is dat zich dan projectont-
wikkelaars melden met plan-
nen die het bestemmingsplan 
ter discussie stellen. Wij voor-
zien botsende belangen. Door 
nu al met de Transitiumplannen 
naar buiten te komen hopen we 
zowel bij de bewoners van Cas-
tricum als bij de plaatselijke en 
provinciale politiek tijdig een 
bewustwordingsproces op gang 
te brengen voor de dilemma¹s 
problemen die hier onderhuids 
spelen.”
De plannen voor het Transiti-
um voorzien in een themahotel 
met tot zeventig sobere kamers 
en vergader- en workshopruim-
tes, een openbaar toegankelij-
ke horecavoorziening, een vijf-
tiental kantoor- en werkruimtes 
voor derden werkzaam op het 
terrein, een zevental zelfstan-
dige stiltestudio¹s en een vijftal 
dienstappartementen, alsmede 
een hospice en een ‘respijt-’ of 
uitrusthuis voor mantelzorgers.
Het voormalig koloniehuis St. 
Antonius. Een rijksmonument, 
dat in 1934 werd gebouwd in 
een door Frank Lloyd Wright be-
invloede bouwstijl. Het complex, 
tot vrij recent in gebruik als kin-
dertehuis, omvat zo’n 3000m2 
en staat al geruime tijd te koop. 
Er is een werkgroep samenge-
steld om de plannen voor het 
Transitium verder uit te werken 
en vorm te doen krijgen. De-
ze werkgroep bestaat uit pro-
fessionals met een achtergrond 
in bouw, media, cultuur, make-
laardij, herontwikkeling en cre-
atieve industrie. In de voorma-
lige duinboerderij Zeeveld, een 
gebouwencomplex direct gren-
zend aan het Transitium, ont-
wikkelt stichting Jan XVII een 
nieuwe vorm van contemplatief 
kloosterleven.

Limmen   Vanuit de hele provin-
cie komen zaterdag 23 mei Tai-
zé-fans naar de Corneliuskerk. 
Daar wordt de achtste provinci-
ale Taizé-dienst gehouden. Het 
thema is ‘Lopend vuurtje’. Het 
is de zaterdag vóór Pinksteren 
en vanwege dit christelijke feest 
krijgt deze achtste bijeenkomst 
een bijzonder karakter. Enerzijds 
is de viering meditatief van ka-

rakter met stilte, teksten en ge-
bed, anderzijds zal er ook veel 
worden gezongen. De viering op 
de Dusseldorperweg 74 begint 
om 19.00 uur. Ter voorbereiding 
op de Pinksterenviering is er ook 
de gelegenheid mee te doen met 
het Taizé-project-koor. Er is een 
repetitie 20 mei van 20.00 uur tot 
21.30 uur in de Corneliuskerk. 
De repetitie is gratis.

Bijzondere viering 
jubileum zangkoor

Castricum - Het Gemengd 
Zangkoor, voluit het ‘R.K. Ge-
mengd Zangkoor Pancratius’ 
zingt dit jaar vijftig jaar. Jaap 
Hoogland was initiatiefnemer en 
oprichter: hij is in 1964 als on-
derwijzer in Castricum komen 
wonen en werd muzikaal lei-
der van het Herenkoor als op-
volger van dirigent van Wes-
ten. Hij werd ook dirigent van 
het in 1960 opgerichte Dames-
koor. In mei 1965 werd het Ge-
mengd Zangkoor opgericht. Er 
was nog wel toestemming no-
dig van de bisschop. Nu wordt 
het koor, dat uit ruim veertig le-
den bestaat, geleid door dirigent 
Joost Doodeman die 25 jaar ge-
leden het stokje overnam van 
Jaap Hoogland. Het Gemengd 
Zangkoor wordt de laatste jaren 
op het David-orgel begeleid door 
Ronald Schollaart.

Op eerste pinksterdag 24 mei 
viert het koor het jubileum. Pas-
toor Kaleab gaat voor in de mis 
die om 10.00 uur begint in de 
Pancratiuskerk. Tijdens de mis 
zingt het koor de Missa Brevis 
in B van Christopher Tambling, 
een nog levende Engelse com-

ponist. Het is een mis voor koor 
en blazers: het zijn zoals gebrui-
kelijk blazers van Muziekvereni-
ging Emergo uit Castricum die 
de ondersteuning verlenen. Ook 
zingt er een tiental gastzangers 
van de andere koren van de pa-
rochie mee met het Gemengd 
Zangkoor. 

Deze mis van Tambling is nog 
niet eerder in Nederland ten 
gehore gebracht: de kerkgan-
gers gaan dus een primeur be-
leven. Bijzonder is de composi-
tie van het Credo: daarin wor-
den de verzen afgewisseld met 
de bekende Gregoriaanse zang. 
Achter in de kerk is een kleine 
expositie ingericht met foto’s uit 
het koorverleden. Na afloop van 
de mis is er receptie in de paro-
chiezaal. De muren van de paro-
chiezaal hebben voor deze gele-
genheid een speciaal koor-tintje: 
ze zijn gesierd met kunstwerken 
van diverse koorleden. Het koor 
nodigt bovendien iedereen die 
de meerstemmige klassieke mu-
ziek een warm hart toedraagt uit 
om mee te zingen. De repetities 
zijn op de donderdagavond van-
af half acht in de parochiezaal.

Limmen - Zaterdag 30 mei 
speelt het opleidingsorkest van 
Muziekvereniging Excelsior tij-
dens de gezinsviering in de Heili-
ge Corneliuskerk. Aanvang 19.00 
uur. Het orkest is voor alle leer-

lingen die meer dan een jaar les 
hebben bij de vereniging en op 
deze wijze leren samen te spe-
len. 
Het orkest staat onder leiding 
van Liesbeth Zonneveld. 

Gezinsviering met Excelsior
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Uitgeest - De eerste wedstrijd 
van FC Uitgeest in de nacompe-
titie tegen Quick 1890 uit Amers-
foort was er direct één om van 
te smullen. Passie, strijd, mooie 
combinaties, verassend score-
verloop en in totaal vijf doelpun-
ten. Dat het uiteindelijk FC Uit-
geest was dat na 94 minuten aan 
het langste eind trok met een la-
te 3-2 was een terechte beloning 
voor een team waarin opvallend 
genoeg vooral de jonge spe-
lers zoals Mike Olgers en Les-
ter Half voorop waren gegaan in 
de strijd. Op tweede Pinksterdag 
wacht het elftal van Ron Bou-
man in Amersfoort een nieuw 
examen want het is te verwach-
ten dat Quick 1890 de bezoekers 
met opgestroopte mouwen zal 
opwachten.
FC Uitgeest startte in de ver-
trouwde opstelling van de laatste 
weken en pakte van meet af aan 
het initiatief. Al in de 1e minuut 
was het Stan Vrouwe die bijna 
raak kopte. Drie minuten later 
lag de bal op de stip. De door-
gebroken Lester Half werd vol-
gens scheidsrechter Andre om-
ver gelopen en besloot tot het 
geven van een strafschop. Een 
zware straf maar verzacht door 
“slechts” geel te geven aan kee-
per van Beekhoven. Routinier 
Ruud Koedijk schoot onberispe-
lijk binnen. 1-0
Nu hij dan toch de hoofdrol had 
in de zondagmiddagvoorstelling 
besloot keeper van Beekhoven 

FC Uitgeest toont veerkracht
er maar een echte show van te 
maken. In de 6e minuut speelde 
Lester Half zich prachtig vrij en 
haalde hard uit. Al duikend on-
derweg naar de verkeerde hoek 
wist van Beekhoven de bal nog 
op miraculeuze wijze met de vin-
gertoppen van zijn rechterhand 
over het doel te tikken. Quick 
1890 nam in de fase hierna het 
initiatief over. Maar juist op de-
ze moeilijke momenten verzaak-
te de thuisploeg niet, toonde 
veerkracht en ging volop mee in 
de strijd. In de 28e minuut had 
het zelfs 2-0 moeten worden. 
Een prachtige actie van Ruud 
Koedijk in het strafschopgebied 
werd besloten met een zo mo-
gelijk nog mooier “stiffie” van de 
middenvelder. Buiten bereik van 
de keeper landde de bal echter 
op de lat waarna de terugsprin-
gende bal door Jordy Duijn werd 
over gekopt.   Toch kwam Quick 
in de 40e minuut op gelijke 
hoogte. Een schot, een hand die 
tegen hield en de scheidsrechter 
die daarin een penalty zag. Da-
ve Davidson was kansloos op de 
inzet van verdediger Richard.1-1
De tweede helft bood zo moge-
lijk nog meer strijd. Met tomelo-
ze inzet probeerden beide ploe-
gen het elkaar zo moeilijk moge-
lijk te maken. Dat alles leek in de 
76e minuut in het voordeel van 
de gasten uit te vallen. Een “ge-
kraakt” schot viel voor de voeten 
van Wobbes die snoeihard uit-
haalde. 1-2. Weg leek het per-

spectief op een goed resultaat 
in deze eerste ronde van de na-
competitie. FC Uitgeest herpak-
te zich echter. De laatste rest-
jes energie werden bij elkaar ge-
schraapt voor een slotoffensief. 
De beloning kwam in de 84e mi-
nuut. Een scrummage voor het 
doel bracht de bal voor de voe-
ten van Jorn Brouwer die vernie-
tigend uithaalde. 2-2. FCU voel-
de dat er misschien nog meer te 
halen viel. Het bleef aandringen 
en zelfs volgde in de 94e minuut 
de ultieme beloning. Lester Half 
werd precies op tijd de diepte in-
gestuurd en deed wat hij het he-
le seizoen al goed doet namelijk 
scoren. 3-2  . Dat vervolgens de 
frustratie bij keeper van Beek-
hoven groot was is begrijpelijk, 
maar dat hij na het laatste fluit-
signaal nog even verhaal ging 
halen bij een aantal toeschou-
wers met een opstootje als ge-
volg was onvergefelijk.  
Zo reist het team van Ron Bou-
man volgende week met vol-
doende perspectief af naar 
Amersfoort maar moet het maar 
niet bedenken dat het al gedaan 
is. Daarvoor is de tegenstander 
te fanatiek en gedreven.
De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Davidson, uit 
den Boogaard, Sinnige, Vrou-
we, Haan, Sven de Wit, Brou-
wer, Olgers, Duijn (70e Sjaak 
de Wit), Koedijk (77e Smit), 
Half.

     Korfbalflits
       Stormvogels

Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
maakte Stormvogels zich op voor 
de wedstrijd tegen het Bussum-
se DOC. Eerder dit seizoen ston-
den de ploegen al tegenover el-
kaar en ging de partij nipt verlo-
ren. Destijds was de ploeg door 
blessures verre van compleet, 
maar dit weekend waren zij op 
volle sterkte.

DOC wist de score weliswaar te 
openen, maar door drie treffers 
op rij van respectievelijk Eveli-
ne Nootebos, Demi Erkelens en 
Danny Haije was het toch Storm-
vogels dat het initiatief nam in 
de wedstrijd. Beide ploegen wa-
ren bijzonder aan elkaar ge-
waagd hetgeen een aantrekke-
lijk schouwspel opleverde. Sco-
res volgden over en weer, maar 
onze dorpsgenoten lieten zich 
niet van de wijs brengen. Het 
gaatje van 2 dat al vroeg was ge-
slagen, bleef gedurende de ge-
hele eerst helft in stand. Namens 
de Uitgeesters waren Nootebos, 
Haije (2x) en Jeroen Kuijk nog 
trefzeker, hetgeen resulteerde in 
een 5-7 voorsprong bij rust.

De tweede helft startte wat grim-
miger. De scheidsrechter floot 
inconsequent en her en der 
waren er irritaties te bespeu-
ren. Stormvogels wist echter 
als eerste weer de mand te vin-
den, een treffer die naam kwam-
van Gerard Valkering.  Hoewel 
DOC nog even aansloot en 6-8 
op het scoreboard bracht, was 
het Stormvogels dat vervolgens 
uitliep naar 6-13. De Uitgees-
ter dames waren productief; Li-

sa Haije(3x) en Nootebos (2x) 
waren trefzeker. Haije kreeg de 
“ondankbare”taak om strafwor-
pen te nemen en liet zich deze 
buitenkansjes niet ontnemen. 
Nootebos “speelde” met haar di-
recte tegenstandster waardoor 
zij nummer 4 van de dag kon bij-
schrijven. Niet veel later volgde  
haar nummer 5, hoewel tussen-
door nog een tegentreffer moest 
worden geincasseerd. Aanslui-
tend wist Jose Heijne ook nog 
te scoren. De zege was binnen 
(7-15) met nog tien minuten op 
de klok. DOC sputterde nog wel 
even tegen, wist terug te komen 
tot 10-15 maar Jord Betjes ont-
nam hen alle hoop door in de 
slotfase de 10-16 bij te schrijven. 
Hierdoor kon worden geconsta-
teerd dat elke speler van het ba-
sisteam vandaag trefzeker was, 
een leuke bijkomstige prestatie!

Eveline Nootebos ‘speelde’ met 
haar tegenstander en was maar 
liefst 5 x trefzeker

Stormvogels blijft winnen

Lachende gezichten bij Stormvogels na de overwinning op DOC

FC Uitgeest D2 kampioen
Uitgeest - Op zaterdag 2 mei is 
de D2 van FC Uitgeest kampioen 
geworden. De wedstrijd tegen 
SVW D3 werd gewonnen met 
14-0. Hiermee werd de direc-
te concurrent Kolping Boys uit-
geschakeld voor het kampioen-
schap. Dit is gevierd met cham-
pagne, een medaille, een groen 
gele roos en uiteraard met patat. 
De laatste wedstrijd tegen Rei-
ger Boys kon helaas niet win-

nend worden afgesloten waar-
door een ongeslagen kampioen-
schap net niet werd gerealiseerd. 
Met 33 punten uit 12 wedstrijden 
is door de mannen een mooi re-
sultaat neergezet. In totaal zijn er 
69 doelpunten gescoord.
 
Op de foto zittend van links naar 
rechts: Mack Houthuyzen, Tho-
mas van de Zon, Jelle Nak, Da-
vid de Meij, Sam Heijne en Emiel 

Huijbens. Staand van links naar 
rechts: Alex van de Pol, Mar-
vin Looijenga, Lars Half, Thomas 
Zoon, Bart Rentenaar, Kitho de 
Haan en Jason van de Pas. Op 
de achterste rij de begeleiders 
en trainers: Gerda Huijbens-
Groen, Johan de Meij, Nico Half, 
Frank Borst en Rob van Box-
tel. Op de foto ontbreken Merijn 
Noordover, Bram de Boer en Fe-
lipe Douma.



Veel animo voor 
Culturele Speeddate
Castricum - Pablo Picasso zei 
ooit: ‘Wie gelukkig wil zijn, moet 
thuisblijven.’ Daar denken de 
kunstenaars in deze regio an-
ders over. Op de uitnodiging om 
deel te nemen aan De Culture-
le Speeddate op zaterdag 30 mei 
in het gemeentehuis van Castri-
cum volgden direct veel aanmel-
dingen.
Naast beeldend kunstenaars 
meldden zich ook musici, schrij-
vers, dichters en filmmakers aan, 
alsook festivalorganisatoren, 
vertegenwoordigers van culture-
le instellingen en programmeurs 
van podia. ,,Dit is erg leuk en 
precies wat we voor ogen heb-
ben”, zegt Hubert-Jan Horrocks 
van het organiserende Cultuur-

platform Castricum. ,,Dit evene-
ment staat open voor iedereen 
die actief is in kunst en cultuur 
in de gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo. Juist 
met zo’n rijkgeschakeerd gezel-
schap krijg je spannende da-
tingsessies.”
Veel nieuwe contacten opdoen 
in het culturele veld, dat is het 
idee achter De Culturele Speed-
date. Horrocks: ,,Als deelne-
mer spreek je tweeënhalve mi-
nuut met iemand. Daarna schuif 
je meteen door voor de volgende 
ontmoeting. Het gaat heel snel 
en dat zorgt voor de nodige hi-
lariteit.” De Culturele Speeddate 
wordt geopend met korte spee-
ches door Kees Wieringa, con-
certpianist en directeur van Mu-
seum Kranenburgh, en Elly de 
Waard, dichteres en medeorga-
nisator van het festival Kunst & 
Koningsduin.
De Culturele Speeddate is nu 
nog niet volgeboekt. Wel wordt 
een tijdige aanmelding aanbevo-
len. Aanvang: 15.00 uur. Locatie: 
Raadhuisplein 1, Castricum. En-
tree: gratis via aanmelding voor-
af bij cultuurplatform@castri-
cum.nl. Op de foto de speeddate 
van tassenontwerpster Marieke 
de Vree met dichter en theater-
maker Luuk Imhann. Foto: Harm 
Noordhoorn.

Castricum - Aritia van Oven 
maakte deze foto vorige week 
in een tuin in Castricum.  Het 
is een libelle, die net uit zijn 
omhulsel gekomen is en nog 
moet drogen en kleuren, voor-
dat hij kan gaan vliegen.

Natuuronderzoek 
van Noord-Holland

Regio - Alle Noord-Hollanders 
hebben nu de kans te laten we-
ten wat natuur voor hen betekent. 
En hoe tevreden zij over die na-
tuur zijn. Onder deelnemers aan 
het onderzoek wordt een mooie 
prijs verloot: een rondvlucht bo-
ven Noord-Holland. Welk dier 
staat symbool voor Noord-Hol-

land? Hoe waardeert men de na-
tuur in uw directe omgeving? En 
de toekomst voor natuur? Dat zijn 
een aantal vragen die in het na-
tuuronderzoek Noord-Holland 
2015 worden gesteld. Via www.
natuuronderzoek2015.nl kan ie-
dereen mee doen. Het onderzoek 
maakt duidelijk hoe Noord-Hol-

landers de natuur waarderen. Hoe 
ze de natuur gebruiken en hoe ze 
de toekomst voor die natuur zien. 
Maar ook waar verbeteringen no-
dig zijn. Het onderzoek biedt deel-
nemers bovendien de mogelijk-
heid een stem te laten horen en 
invloed uit te oefenen richting de 
politiek. Foto: Menno Schaefer.

Live in Bakkerij
Castricum - Vrijdag spelen Cus-
ack en The Lumes in De Bakke-
rij. Geïnspireerd door bands als 
Shellac, Savages en Local Na-
tives brengt Cusack haar eigen-
zinnige mix van zwaar, meesle-
pend gitaarwerk afgewisseld 
met sterke grooves. 
The Lumes is een Rotterdamse 
noiseband. Zaterdag een ener-
gieke band van mannen en vrou-
wen; MirCo & De Wijze Mannen. 
Bij de Wijze Mannen is het al-
tijd lol op het podium. Twee to-

verwoorden: energie en plezier, 
en dat zie je bij elk optreden. En 
de liedjes van MiRco & de Wijze 
Mannen bruisen van het leven. 
Kissing Jane is een vijfkoppige 
popband uit de kop van Noord-
Holland. 
Met muzikale invloeden van Mu-
se, No Doubt, Bat for Lashes, Ka-
te Bush, Blondie en Katy Perry, 
omschrijven zij hun muziek als 
theatrale powerpop. Zaal beide 
avonden open om 21.00 uur. En-
tree vier euro.

Castricum - Oud-wethouder 
Ber Hes van de gemeente Cas-
tricum is 13 mei geïnstalleerd 
als lid van het algemeen be-
stuur van het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier. 
Het betreft een vervanging in 
verband met ziekte. Ber Hes zit 
in het bestuur namens de groe-
pering Groen, Water&Land, het 
waterplatform dat bij de verkie-
zingen van 18 maart de groot-
ste partij binnen het hoogheem-
raadschap is geworden.

Ber Hes in bestuur 
waterschap 

Castricum/Uitgeest - Wie wil 
dat zijn kind een vrijeschool be-
zoekt moet rekening houden met 
extra reistijd en en daarbij beho-
rende kosten. Daarom hebben 
ouders het initiatief genomen 
een vrijeschool in de buurt van 
Castricum of Uitgeest te realise-
ren. Daarbij blijkt dat veel vrije-
scholen in Noord-Holland flin-
ke wachtlijsten kennen. Een con-
crete locatie of planning is er nog 

niet, maar de basis voor het initi-
atief is gelegd. De wethouder on-
derwijs van gemeente Uitgeest 
heeft positief gereageerd op het 
ouderinitiatief en is bereid mee 
te denken. De zienswijze en in-
put van de gemeente Castricum 
en Stichting Ithaka zal op korte 
termijn duidelijk worden.  Meer 
informatie en een aanmeldings-
formulier is te vinden op www.
vrijeschooluitgeest.nl.

Vrijeschool in ontwikkeling

Bijzonder

Inschrijvingen 
schoolhandbal geopend
Castricum - Jaarlijks organi-
seert CSV Handbal een school-
handbaltoernooi. Tijdens dit 
scholentoernooi strijden honder-
den leerlingen uit de groepen 3 
tot en met 8 van de basisscho-
len uit Castricum en omgeving 
om de handbalbeker. Op 28 ju-
ni is het weer zo ver. De start is 

rond 10.30 uur. Aanmelden kan 
via school tot en met 28 mei. Al-
vast trainen en oefenen? Dat kan 
op woensdagmiddag 20 mei en 
10 juni vanaf 15.15 uur op sport-
park Wouterland. 
Vragen? De organisatie is be-
reikbaar via jeugdcommissie@
csvhandbal.nl.
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Ophaaldata restafval
In week 22 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  dinsdag 26 mei. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 27 mei.
De Koog:  donderdag 28 mei.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 29 mei. 

Sluiting gemeentehuis 
en gemeentewerf
Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op maandag 25 mei 
(Tweede Pinksterdag).

Snoeien? 
Laat uw haag nog even groeien
Na het grote succes van vorig jaar gaat de actie Vergroot de Hoop  
opnieuw van start, nu samen met meer dan 170 gemeenten. Ook  
Uitgeesters kunnen hun steentje bijdragen door taxussnoeisel apart te 
houden. Houdt uw snoeischaar nog even op zak want over vier weken 
staat er een inzamelbak op de gemeentewerf aan de Molenwerf 27. Voor 
meer informatie en openingstijden: www.vergrootdehoop.nl.
Vergroot de Hoop roept iedereen op om zoveel mogelijk taxussnoeisel 
in te leveren zodat er nog meer mensen geholpen kunnen worden in hun 
strijd tegen kanker. Voor iedere ingezamelde kuub snoeisel gaat er € 50,- 
naar een kanker-gerelateerd goed doel. 1 kuub is goed voor 1 kuur. 
Vergroot de Hoop verklein de kanker!

Wanneer: lever uw snoeisel in tussen 15 
juni en 31 augustus. 
Wat: alleen de jonge scheuten van de 
taxus baccata.

Rafael van der Vaart: ‘Als topsporter is het 
een strijd voor de winst. Maar wat als het 
een strijd is voor je leven, een gevecht te-
gen kanker, een oneerlijke strijd! Als team 
staan we sterk, laten we samen de strijd 
tegen kanker aangaan.’ 

Voetbalicoon Rafael van der Vaart is am-
bassadeur van de actie Vergroot de Hoop.

Landelijke publiekscampagne NL-Alert
Vanaf 11 mei tot en met 1 juni 2015 voert de Nationaal Coördinator Ter-
rorismebestrijding en Veiligheid een landelijke publiekscampagne. Doel 
van de campagne is mensen bekend te maken met NL-Alert en hoe u NL-
Alert kunt instellen op uw mobiele telefoon. Maandag 1 juni rond 12.00 uur 
zendt de overheid weer een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland.

In het controlebericht wordt duidelijk aangegeven dat het om een controle-
bericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Wanneer u het bericht ontvangt, 
weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. Zo bent u direct 
op de hoogte als er echt een noodsituatie is.
NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan 
de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een 
tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is 
en wat u op dat moment het beste kunt doen. NL-Alert wordt ingezet bij le-
vens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een drei-
gende overstroming of noodweer. Voor meer informatie: www.nl-alert.nl

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering in de 
raadzaal op donderdag 28 mei 2015. De vergadering begint om 20.00 
uur en de complete agenda is in te zien via de homepage van de ge-
meentelijke website www.uitgeest.nl onder ‘Raadsinformatiesysteem’.

Afsluiting Castricummerweg
De Castricummerweg wordt nabij de dorpskerk op dinsdag 26 mei afge-
sloten voor alle verkeer. De reden daarvoor is een inspectie van de kerk-
toren, die wordt uitgevoerd met een kraan van 70 ton vanaf de rijweg. 
Als de weersomstandigheden te slecht zijn wordt de inspectie mogelijk 
een week verschoven naar dinsdag 2 juni.

Doe 28 mei mee met de Nationale 
Fiets naar je Werk Dag! 
Op de fiets is gezonder, beter voor het milieu, goed voor je portemonnee en 
bovendien goed voor de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit van de IJmond! 
IJmond Bereikbaar sluit zich daarom aan bij de Nationale Fiets naar je Werk 
Dag, die dit jaar op donderdag 28 mei wordt gehouden.

De Fiets naar je Werk Dag sluit perfect aan bij de campagne Goed op weg 
van IJmond Bereikbaar. Met deze campagne laat IJmond Bereikbaar werkne-
mers van bedrijven overstappen van de auto naar de fiets of het openbaar 
vervoer. Op dit moment doen negen bedrijven mee aan de fietscampagne; 
hun werknemers hebben in vijf maanden tijd samen al meer dan 98.000 ki-
lometer gefietst. Dat is bijna 2,5 keer de wereld rond! Al die kilometers op 
de fiets en in het OV zijn nodig om de IJmond nu en in de toekomst bereik-
baar te houden en de luchtkwaliteit te verbeteren, zeker als in april 2016 de 
Velsertunnel negen maanden dicht gaat voor renovatie.

Aan de Fiets naar Je Werk Dag kan iedereen die op donderdag 28 mei naar 
zijn werk gaat meedoen, door zich aan te melden op www.fietsnaarjewerk-
dag.nl en simpelweg op de fiets te stappen. Door aanmelding maakt u kans 
op een lang weekend in een strandhuisje en ondersteunt u bovendien een 
sportief goed doel, het Jeugdsportfonds. Hebt u de smaak te pakken, dan is 
het goed te weten dat bedrijven nog steeds gratis deel kunnen nemen aan 
het programma Goed op weg via www.ijmondbereikbaar.nl  (zie slim rei-
zen/aanmeldformulier) voor een duurzaam vervolg van de fietsdag!

Goed op weg met IJmond Bereikbaar
Werknemers van de bedrijven die deelnemen aan Goed op weg van IJmond 
Bereikbaar, krijgen allerlei voordelen. Fietsers ontvangen een vergoeding 
voor elke gefietste kilometer. OV-gebruikers reizen gratis binnen de IJmond 
voor woon-werkverkeer en kunnen gebruik maken van de IJmond  Shuttle. 
Deelnemers krijgen bovendien een pas waarmee zij recht hebben op leuke 
kortingen en voordeeltjes. Met deze campagne wil IJmond Bereikbaar het 
woon-werkverkeer met de auto verminderen. Het programma sluit aan bij 
de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om de IJmond bereikbaar te hou-
den tijdens de renovatie van de Velsertunnel in april 2016.

IJmond Bereikbaar
IJmond Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen het georganiseer-
de bedrijfsleven en de wegbeheerders van de IJmondgemeenten. Via de 
campagne ‘IJmond Bereikbaar, Goed op weg’, zetten de IJmondgemeenten 
in op het verbeteren van de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit in de re-

gio. Belangrijk, met de renovatie van 
de Velsertunnel in het vooruitzicht. De 
campagne, bestaande uit fietsstimule-
ring en stimulering van het openbaar 
vervoer via de IJmond Shuttle, vormt 
een onderdeel van het bereikbaar-
heidsplan renovatie Velsertunnel van 
Rijkswaterstaat. 

Kijk voor meer informatie op www.
ijmondbereikbaar.nl 

Burgerlijke stand
GEHUWD
J.W. van Velzen en T. Boering

ONDERTROUW
N.P. Meijne en M. van den 
Berg

AANGIFTE PARTNERSCHAPS-
REGISTRATIE
J.A.L. Weber en F. Zeegers
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