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Uitgeest - Het is één van de 
meest spectaculaire restaura-
ties van Vereniging Hendrick 
de Keyser van de afgelopen 
jaren: Huis Barnaart aan de 
Nieuwe Gracht 7 in Haarlem. 
Dit imposante woonhuis werd 
gebouwd tussen 1803 en 
1807 en heeft een van de best 
bewaarde interieurs in Empi-
restijl in ons land, de stijl van 
keizer Napoleon. Met grote 
zorgvuldigheid hebben res-
tauratoren dit interieur her-
steld. Gosliga Kunsthistorisch 
onderzoek uit Uitgeest ver-
richte hiervoor het archiefon-
derzoek. Zaterdag 28 mei van 
11.00 tot 16.00 wordt het huis 
opengesteld en kunnen be-
langstellenden het resultaat 
bewonderen. 
 
Aagje Gosliga uit Uitgeest 
was als kunsthistorica en ar-
chiefonderzoeker bij de res-
tauratie betrokken, Zij ver-
richte onderzoek naar de oor-
spronkelijke staat van de ver-
trekken: hoe zagen die er uit 
toen Barnaart het huis be-
woonde? Samen met het on-
derzoek door kleurenexpert 
Bert Jonker en stoffenexpert 
Anke van Goor leverde dit een 
beeld op van de oorspronke-
lijke staat. Een voorbeeld van 
deze werkwijze is de restaura-
tie van de ‘Etrurische Kamer’. 
Aagje: ,,Deze kamer heeft ui-
terst kleurrijke, maar ook zeer 
kwetsbare 200-jaar oude 
schilderingen. De schilderin-
gen zijn voorzichtig schoon-
gemaakt en hersteld. Op ba-
sis van archief- en kleuron-
derzoek is de roze en blauwe 
zijden stoffering van de ka-
mer, met de voor het Empi-

Uitgeester kunsthistorica werkte 
mee aan unieke restauratie
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re kenmerkende draperieën, 
weer aangebracht. De plaats 
van de draperieën kon wor-
den bepaald aan de hand van 
sporen van oude spijkergaat-
jes in de wand!”

”Huis en interieur zijn ontwor-
pen door Abraham van der 
Hart (1747-1820), de stadsar-
chitect van Amsterdam. Op-
drachtgever was Willem Philip 
Barnaart, burgemeester van 
Haarlem en kamerheer van 
koning Lodewijk Napoleon. 
Vele verhalen zijn aan het 
huis verbonden: koning Lode-
wijk Napoleon logeerde er, de 
sportman Pim Mulier groei-

de er op en het was jaren-
lang de ambtswoning van de 
Commissaris van de Koning in 
Noord-Holland. Nu wordt een 
deel van het huis verhuurd 
als kantoor- en woonruimte. 
De hoofdverdieping is te huur 
voor bijvoorbeeld feesten en 
concerten, en wordt museaal 
opengesteld.”

Naast de hoofdverdieping zijn 
dan ook de historische keu-
ken en de tuin te bezichtigen 
op 28 mei. Medewerkers van 
de Vereniging en restaurato-
ren zullen aanwezig zijn met 
stands en geven een toelich-
ting. Foto: Anke van Goor.

Regio - Omdat het buurt-
schap Assum in Uitgeest met 
Slot Assumburg in Heems-
kerk verbonden is vanuit het 
verleden, ging fotograaf Ger 
Bus zondag naar de open 
dag van het nieuwe bezoe-
kerscentrum. ,,Het is prach-
tig geworden, een mooie 
aanwinst bij het slot als en-
tree. Deze dag trok veel be-
zoekers en ook aan de kinde-
ren was gedacht. De tuinen 
lagen er prachtig bij met on-
der andere een insectenhoek 
een wensput en mooie beel-
den. Er was tevens een mu-

zikale omlijsting, helemaal 
in stijl van het slot.” Het be-
zoekerscentrum is bijzon-
der vanwege de toegepaste 
houtconstructie gemaakt van 
op de wind gezaagde balken 
uit Siberische lariksbomen. 
Het bezoekerscentrum heeft 
als naam ‘Het Koetshuijs’ ge-
kregen, verwijzende naar de 
stallen die ooit op dezelfde 
plek hebben gestaan. 
Het onderkomen biedt bo-
vendien ruimte voor het or-
ganiseren van educatieve 
projecten en evenementen. 
Foto: Ger Bus.

Een kijkje bij Het Koetshuijs

Uitgeest – Op 22 mei om 
12.30 uur verloor een be-
stuurder van een personen-
auto de macht over het stuur 
en kwam tot stilstand tegen 
een paal aan het Stations-
plein.
Bij controle door ambulan-

cepersoneel bleek de aanrij-
ding te zijn veroorzaakt door 
een epilepsie-aanval van de 
bestuurder. 
De bestuurder bleek niet in 
het bezit te zijn van een rij-
bewijs. Proces-verbaal is op-
gemaakt.

Macht over het stuur verloren



Uitgeest - Jawel, twee keer 
kampioen worden binnen één 
jaar is alleen voor de aller-
grootste teams weggelegd en 
FC Uitgeest F4 heeft het ge-
flikt. Voor de winterstop werd 
het kampioenschap behaald 
in de 5e klasse en nu werd 
het kampioenschap binnen-
gesleept in  de 4e klasse. De 
strijd om de titel werd beslist 
in een echte kampioenswed-
strijd tegen directe concurrent 
Dynamo F1. Merijn Schipper 
maakte al vroeg in de wed-

strijd 1-0, in de 2e helft werd 
wel 7 x de paal getroffen door 
Dax en Thies, maar gelukkig 
gaf de verdediging en het mid-
denveld niks weg waardoor 
het kampioenschap een feit is.
 
Van v.n.a.v.l.n.r :
Merijn Schipper, Tim Frant-
sen, Stein Woestenburg, Dax 
Ursem, Ralf Woestenburg (lei-
der), Mees van Duivenvoorde, 
Stijn Kossen, Thies Buur, Sem 
Szabo, Tieme Hes, Mark Frant-
sen (leider)

FC Uitgeest F4 kampioen
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Uitgeest - Je bent Uitgees-
ter en houdt van Darten dan 
was zaterdag 21 mei een 
mooie gelegenheid om dit 
te tonen op de 14e editie 
van de Bonte Buiten Darten.
Het inschrijven kon van-
af 13.00 uur en het toernooi 
werd gestart om15.00 uur. 
Er deden 38 personen aan 
mee waaronder zeven da-
mes. Het weer was voor een 
Dart Buiten geweldig en de 
spelers en publiek genoten 
er dan ook van. 
Uitslagen
Finale heren: Dave Mertens 
tegen Dirk Mertens, win-
naar: Dave Mertens.
Finale dames: Bianca Mer-

tens tegen Michelle Dekker, 
winnares: Bianca Mertens.
Verliezersronde: Brian Dui-
neveld tegen John Fatels, 
winnaar: Brian Duineveld.
Hoogste finish is 126 op 
naam van Dave Mertens.

De 14e editie werd me-
de mogelijk gemaakt door 
de vele sponsors. Volgend 
jaar is er de 15e editie en 
wil men een topper pro-
beren te strikken voor een 
demonstratie,men denkt 
hierbij aan Michael van 
Gerwen Phil Taylor, Jelle 
Klaasen en Andy Fordham. 
Rechts op de foto de win-
naar Dave Mertens.

Succesvol 
darttoernooi

Gedreven eigenaren openen Café 
Restaurant Klaas in Uitgeest
Uitgeest - Uitgeesters Jos 
Keijsper (34) en Niek Groen 
(26) werken iedere dag hard 
om Café Restaurant Klaas 
aan Middelweg 13 startklaar 
te maken en liggen goed op 
schema. Het begon allemaal 
op 31 december toen Jos een 
berichtje naar Niek stuurde 
dat hij hem wilde spreken over 
voormalig Grand Café Beams 
dat te koop stond. Niek: ,,We 
hebben tot laat zitten pra-
ten en Jos slaagde er in mij 
te enthousiasmeren over een 
nieuw te beginnen restaurant 
op deze plek. Tot dan dacht ik 
eerder aan een eetgelegen-
heid in bijvoorbeeld Haarlem 
maar in de stad zijn al zoveel 
restaurants. Ik ging er in ge-
loven dat het kon, zag dat Jos 
gelijk had en wist hier zit po-
tentie in.” 
Beide Uitgeesters hebben rui-
me ervaring in sterrenrestau-
rants, maar zijn er op gespitst 
dat Klaas toegankelijk is voor 
iedereen. Niek: ,,Wij zijn ge-
schoold en getraind om het 
uiterste uit onszelf te halen. 
Het is mooi als mensen na een 
bezoek zeggen wow dít was 

goed, daar ga ik nog een keer 
naar toe.” Jos: ,,Wij zijn Uit-
geesters en hebben een aar-
dig idee van wat men hier hier 
wil. Ik heb bij Aaltje in Weesp 
gewerkt waar de Holland-
se keuken op eigen wijze ge-
serveerd wordt, zo’n concept 
zal Klaas ook worden. Daarbij 
willen wij duurzaam onderne-
men wat betekent dat men de 
garnituren apart bestelt zodat 
wij niet voor de prullenbak ko-
ken.” 
Overal is over nagedacht, er 
wordt bijvoorbeeld veel ge-
bruik gemaakt van regiona-
le producten. Zo staan op de 
drankenkaart veelal regio-
nale (speciaal) bieren maar 
ook jenevers en likeuren van 
Uitgeester distilleerderij De 
Tweekoppige Phoenix. Er zijn 
mooie wijnen geselecteerd en 
ook voor een Gin & Tonic ben 
je straks bij Klaas aan het juis-
te adres.. De laatste uiteraard 
van natuurlijke ingrediënten. 
De menukaart is klaar en aan 
alles is gedacht. Van kinder-
gerechten tot vis- of vleesge-
rechten, maar ook vegetari-
sche maaltijden.

Er wordt gestreefd naar een 
goede prijs-kwaliteitsver-
houding waarbij de gerech-
ten voor eenieder betaalbaar 
zijn. Niek: ,,Wij houden van dit 
vak en dat ziet men terug in 
de totaalbeleving van ons Ca-
fé Restaurant waar wij de gast 
graag informeren en advise-
ren.” 
Het personeel dat straks de 
gast mooie uren gaat bezor-
gen is reeds aangenomen. 
Niek: ,,Ik kan wel met enige 
trots zeggen dat wij dit zonder 
advertenties voor elkaar heb-
ben gekregen en dat is, in een 
tijd waar goede koks moei-
lijk te vinden zijn, heel bijzon-
der! Vrienden en familie hel-
pen waar mogelijk. Naast hun 
gewone werk staan zij hier 
van 16.00 uur tot 22.00 uur te 
klussen. Ieder zijn vak, de een 
timmert, de ander schildert of 
stukadoort, daar zijn wij heel 
blij mee. Jos en ik doen wat 
we kunnen maar gaan straks, 
wanneer we open zijn, pas 
écht doen waar we goed in 
zijn.” 

De verbouwing gaat nu snel 
en Klaas krijgt zo langzamer-
hand een ziel. De kleuren zijn 
aangenaam licht en ook de 
bovenverdieping waar men 
straks voor feesten, partijen 
en meetings terecht kan, on-
dergaat een ware metamorfo-
se. Op donderdag 9 juni opent 
Café Restaurant Klaas offici-
eel zijn deuren. Reserveren 
kan vanaf aankomend week-
end via www.klaasuitgeest.nl. 
Openingstijden van donder-
dag t/m maandag vanaf 17.00 
uur voor diner, op zondag-
middag vanaf 12.00 uur.
Monique Teeling.

Uitgeest – Op zondag 29 mei 
organiseert JCI IJmond de 
derde ronde van JCI; de ronde 
voor fietsliefhebbers en wiel-
renfanaten. Deelnemers heb-
ben de keuze uit een route van 
40, 70 of 120 kilometer uitge-
stippeld door Noord-Holland 
met rustplaatsen als Kwalita-
ria Broekpolder in Heemskerk 
en de Gouden Karper in Ur-
sem. De ronde begint en ein-
digt bij Bob¹s Party & Events 
in Uitgeest. De 120 kilometer 
begint om 8.30 uur, de 70 ki-
lometer om 9.30 uur en de 40 
kilometer om 10.30 uur. Deel-
nemers aan de 40 km kunnen 

ook eerder starten, zodat zij op 
tijd terug zijn voor de bekend-
making van de goede doelen. 
verschillende ondernemers 
delen lekkers uit bij de start. 
Deelnemers rijden niet alleen 
voor hun plezier, maar steu-
nen met hun deelname ook 
het JCI IJmond GoedeDoelen-
Fonds. Op dezelfde dag zal JCI 
IJmond tussen 14.00 en 15.00 
uur de eerste doelen bekend-
maken die met dit fonds hun 
wens in vervulling zien gaan. 
Inschrijven via www.rondje-
vanjci.nl of via het www.ntfu.
nl. Inschrijven op de dag zelf 
is ook mogelijk.

Derde ronde JCI Snorfiets 
gestolen

Uitgeest – op 21 mei werd 
tussen  01.00 en 06.00 
uur  aan de Kooglaan een 
zwarte Piaggio snorfiets 
gestolen met het kenteken 
F338BV.

De snorfiets stond in de 
voortuin van een woning 
met twee sloten vastge-
maakt aan een fiets. De 
sloten werden verbroken 
en de fiets werd in de buurt 
aangetroffen.
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Uitgeest - Het barbecuesei-
zoen is begonnen en behal-
ve het lekkerste stukje vlees, 
heeft Dick Kok nu ook een 
zeer gevarieerd aanbod aan 
salades in de vitrine liggen. 
Want een frisse rauwkostsa-
lade is een traktatie op zich, 
maar combineert natuurlijk 
prima met vlees. Dick: ,,Het 
hele jaar door hebben wij sa-
lades, maar wij spelen in op 
de wensen van de klant door 
bijvoorbeeld pasta- en maal-

tijdsalades aan te bieden 
met gezonde basis yoghurt-
dressings. De smaak is fris 
en het is ook nog eens ma-
ger, dus gezond." 

In juni staat Dick Kok in de 
glossy voor slagers, het sla-
gersvakblad Vlees+ waar 
ruim aandacht zal worden 
besteed aan deze salades. 
Dick: ,,Met moederdag heb-
ben wij een krant uitgegeven 
met informatie en recepten 

Varieer met overheerlijke salades van Dick Kok
waarop wij enorm veel reac-
ties kregen. Barbecue is hip, 
steeds meer mensen schaf-
fen een betere barbecue 
aan.” Dick speelt daar goed 
op in en is dealer van de 
Green Egg en de Monolith, 
een complete buitenkeuken 
die kan grillen, barbecueën, 
roken, bakken, koken en ga-
ren. Een alleskunner op cu-
linair topniveau, zelfs appel-
taart of brownies bakken be-
horen tot de mogelijkheden. 
Om het in de vingers te krij-
gen en de klant goed voor te 
kunnen lichten, volgde Dick 
een cursus bij de Librije in 
Zwolle. Geïnteresseerden 
kan hij er alles over vertellen 
en hij verstrekt desgewenst 
documentatie. 

Wat keurslager Dick Kok 
betreft mogen de tempera-
turen gestaag oplopen en 
lachend zegt hij: ,,Ik heb 
verschillende weerappjes op 
mijn telefoon die ik in de ga-
ten houd zodat wij voorbe-
reid zijn op de vraag naar al-
les wat met barbecue te ma-
ken heeft.” Laat het feest 
maar beginnen!

Monique Teeling.

Dick Kok, keurslager
Middelweg 89 • Uitgeest
Tel. 0251 - 312 261
www.dickkokuitgeest.keurslager.nl

4 Hamburgers
4 BBQ worsten
4  Drumsticks 
2 porties kip saté 

VOOR MAAR 
€ 15 EURO

En bij elk bakje maaltijd of rauwkost 
salade het 2e bakje gratis
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4	Hamburgers	
4	BBQ	worsten	
4		Drumsticks		
2	porties	kip	
saté		
	
VOOR	MAAR		
€	15	EURO	
	

En	bij	elk	bakje	maaltijd	of	rauwkost	
salade	het	2e	bakje	gratis	
	

	
	

Regio - Bij Rabobank-klant 
New York Pizza is onlangs de 
miljardste iDeal-betaling ge-
daan. Een reden om kort stil 
te staan bij dit betaalmiddel 
dat in elf jaar tijd uitgroeide 
tot het populairste online be-
taalmiddel van Nederland.
 In 2005 konden de klanten 
van ABN AMRO, ING en de 
Rabobank voor het eerst met 
iDeal afrekenen. Het online 
systeem koppelt de klant di-
rect aan het vertrouwde in-
ternetbankieren en mobiel-
bankieren. Het is gebaseerd 
op een betaalmiddel dat de 
Rabobank destijds al jaren 

in gebruik had, Rabo Direct 
Betalen. Rabobank is dus de 
grondlegger.
Inmiddels heeft iDeal een 
marktaandeel van 56 pro-
cent. Vrijwel alle Nederlan-
ders kunnen tegenwoordig 
direct met iDeal betalen. Vei-
lig en vertrouwd via hun ei-
gen bank. In 2015 groeide het 
aantal iDeal-betalingen met 
bijna een kwart. Vooral online 
bestellingen van pizza's, taar-
ten, maaltijden en voedings-
middelen worden steeds po-
pulairder. 

Betalen met iDeal kan nu ook 
via een QR-code. Onlangs 
ging de Hartstichting langs 
de deuren met de collecte-
bus. In plaats van papier of 
munten konden mensen voor 
het eerst ook doneren door 
de QR-code te scannen met 
hun mobieltje. De smartp-
hone linkt dan meteen door 
naar iDeal, waar de dona-
teurs hun betaling met een 
paar klikken kunnen afma-
ken. Deze pilot was een sa-
menwerking tussen de Be-
taalvereniging Nederland en 
de banken.

Mijlpaal: 
miljard iDeal-betalingen

Voor de Uitgeester Courant zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste collega!  

Het betreft een parttime functie als 

MEDIA ADVISEUR 
met veel vrijheid, flexibiliteit en persoonlijk contact waarin je  

volledig verantwoordelijk bent voor jouw eigen klantenbestand.

Wat ga je doen? 
•	 Je	legt	contact	met	bestaande	en	nieuwe	adverteerders	 
 in de regio Uitgeest, Akersloot en Limmen.
•	 Je	maakt	deel	uit	van	een	gemotiveerd	team,	 
 maar bouwt zelfstandig aan je eigen klantenbestand.  

Waar zijn wij naar op zoek? 
•	 Een	enthousiast	en	communicatief	vaardig	persoon,	die	het	leuk	 
 vindt om een duurzame klantrelatie op te bouwen en te adviseren. 
•	 Een	zelfstandig	persoon,	met	een	creatieve	inslag,	die	hoge	eisen	 
 stelt aan kwaliteit en service. 
•	 Bij	voorkeur	heb	je	ervaring	in	de	advertentieverkoop.
•	 Deze	baan	is	uitstekend	te	combineren	naast	andere	(parttime)		
	 werkzaamheden,	studie	of	gezin.	Je	bent	woonachtig	in	de	 
 directe omgeving van Uitgeest.

Herken je jezelf in het bovenstaande? 
Neem dan contact op met Frits Raadsheer en stuur je motivatie en cv 
via de mail of post naar: f.raadsheer@kennemerlandpers.nl.  

Kennemerland	Pers,	Zeeweg	189-191,	1971	HB	IJmuiden,	 
tel: 0255-533900.
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Uitgeest - In 2004 opende 
kapsalon In4Hair haar deu-
ren aan de Middelweg in Uit-
geest. Mariëlle Buis en Mar-
gret Smit, beiden eigenaar, 
bouwden samen met een 
goed opgeleid team van ze-
ven kapsters een naam op 
die tot op de dag van van-
daag staat als een huis. Om-
dat de zaak zeer goed loopt, 

is besloten dit concept door 
te voeren naar Asssendelft, 
de woonplaats van Mariëlle.
Aan Dorpsstraat 922 betrekt 
zij per 1 juni een pand dat 
bekend staat als de voorma-
lige apotheek, waar zij met 
twee nieuwe kapsters Assen-
delft gaat bedienen. Mariël-
le: ,,Met In4Hair Assendelft 
ligt er voor mij een uitdaging 

In4Hair Uitgeest breidt 
uit naar Assendelft

om er een eigen draai aan 
te geven en daarnaast el-
kaar te versterken.” De web-
site waarop men bijvoorbeeld 
online een afspraak kan ma-
ken blijft hetzelfde, het mail-
adres, de prijzen, maand-
acties en de knip/stempel-
kaart. Margret verduidelijkt: 
,,Je zou het kunnen verge-
lijken met een winkelketen 
die in verschillende gemeen-
ten vestigingen met dezelf-
de naam heeft. De samen-
stelling van het personeel in 
Uitgeest blijft hetzelfde.” Ma-
riëlle is van plan haar vesti-
ging laagdrempelig te hou-
den zoals zij in Uitgeest ge-
wend was en vertelt: ,,Ik wil 
ook hier een gemoedelijke 
sfeer creëren waar men zich 
snel thuisvoelt.” Dan met eni-
ge trots: ,,Verder hebben wij 
in Asssendelft een beautysa-
lon genaamd In4Beauty, een 
heel mooie aanvulling.” Hoe-
wel zij veel zin heeft om in 
Assendelft te gaan beginnen, 
benadrukt Mariëlle: ,,Ik heb 
de afgelopen twaalf jaar leuk 
gewerkt met iedereen en ga 
zeker het personeel en de 
klanten missen. Ik wil ieder-
een van harte bedanken voor 
het in mij gestelde vertrou-
wen.” Voor informatie: www.
in4hair.nl. Monique Teeling.

Uitgeest - We tellen de 93e 
minuut. FC Uitgeest koestert 
een 2-1 voorsprong in de eer-
ste van twee wedstrijden in 
de nacompetitie. Daar is ech-
ter weer die dekselse Makra-
ou van ZSGOWMS die het 
de verdediging van FC Uit-
geest al de hele wedstrijd las-
tig heeft gemaakt. Met een 
handige beweging wurmt hij 
zich het strafschopgebied 
binnen. Emiel Sinnige stapt 
voorwaarts. Wat te doen? 
Een verkeerd besluit volgt 
want hij gaat naar de bal … 
en de speler toe. Penalty. Ooit 
was hij een held, Maceo Rig-
ter. Speler in het Nederlands 
elftal onder 21 jaar dat onder 
leiding van Foppe de Haan 
in 2007 in eigen land Euro-
pees kampioen werd. Wie 
kent hem nog? Vage carrière 
als profvoetballer, zwervend 
bestaan en nu op tweeën-
dertig jarige leeftijd spelend 
voor een Amsterdamse ama-
teurclub. Maar dit klusje zal 
hij nog wel even klaren. Die 
strafschop er even injassen. 
Nee, hij laat zich echt niet gek 
maken door het dolle sprin-
gen van die keeper voor zijn 
neus. Ervaring genoeg toch? 
Hij neemt zijn aanloop. Ge-
woon even binnenkant voet 
rechterbenedenhoek. Maar 
dan, op het moment dat hij 
schiet heeft hij het al gezien, 
de keeper, onze Sven, ligt al 
in de hoek en ramt met zijn 
vuisten de bal uit het doel. 
Een oerkreet stijgt op uit de 
keel van ‘King Koning’ for a 
day, dolblije spelers springen 
in zijn armen, de winst is ge-
red.

FC Uitgeest startte vandaag 
met Mats Idema in het cen-
trum van de verdediging en 
Bart Zwarthoed op de rechts-
backpositie. Daardoor schoof 
Emiel Sinnige een linie op. 
Vanaf het eerste fluitsignaal 
was duidelijk dat beide ploe-
gen er vandaag zin in hadden 
en voor de volle winst gin-
gen. Want hoewel het in de-
ze nacompetitie gaat om twee 
wedstrijden is het wel lekker 
als je in de eerste al direct het 
verschil kunt maken. Het ge-
volg was een wedstrijd waar-
in het spel heen en weer golf-
de en de toeschouwers zich 
niet verveelden.
Zo was er in de 3e minuut al 
opwinding toen door een iet-
wat merkwaardige uitloop-
actie van doelman Sven Ko-
ning spits Makraou bijna wist 
te scoren. Twee minuten la-
ter was het toch raak voor de 

Amsterdamse ploeg. Een vrije 
trap van Kolle viel prachtig in 
de korte hoek. 0-1
Het antwoord van FC Uitgeest 
liet niet lang op zich wachten. 
Bij een scrimmage voor het 
doel dacht Mats Idema de 
bal al achter keeper Attalje te 
hebben geschoten maar dat 
vond scheidsrechter Brugge-
ling blijkbaar niet want die liet 
doodleuk doorspelen. In de 
18e minuut kwam dan toch 
de beloning voor de aanvals-
lust van de thuisploeg. Goed 
doorzetten van spits Lester 
Half bracht hem in scorings-
positie en zoals zo vaak dit 
seizoen wist hij daar wel raad 
mee.1-1

FC Uitgeest bleef daarna het 
beste van het spel houden 
maar moest alert blijven op 
vooral de uitbraken van de al 
eerder genoemde Makraou. 
In de 32e minuut kreeg FCU 
de verdiende voorsprong. 
Wederom een chaotische si-
tuatie voor het doel van kee-
per Attalje. Bij toeval valt de 
bal voor de voeten van Les-
ter Half die vervolgens gena-
deloos uithaalt. 2-1.Nog voor 
rust had de mee op gekomen 
Stan Vrouwe  de thuisploeg 
op een ruimere voorsprong 
kunnen en moeten zetten 
maar zijn inzet vloog over het 
doel en niet erin.

De tweede helft was van be-
duidend minder niveau. Bei-
de ploegen slaagden er niet 
meer in om fatsoenlijke com-
binaties op de grasmat te leg-
gen. Opwinding was er pas 
weer in de 76e minuut toen 
een onbesuisde tackle van 
Uiterloo door de arbiter met 
rood bestraft werd. Vreemd 
genoeg was het daarna juist 
ZSGOWMS dat het initiatief 
naar zich toe trok. FCU koes-
terde de voorsprong maar 
leek dus toch nog de boot in 
te gaan door de strafschop 
in de 93e minuut. Gelukkig 
schreef ‘King Koning’ van-
daag zijn eigen koningsver-
haal. Zo reist FC Uitgeest vol-
gende week weliswaar af met 
een voorsprong maar mag 
het zich opmaken voor een 
flinke strijd in Amsterdam-
West. Het is zeker nog niet 
gedaan.

De Afvallende Bal
FC Uitgeest Koning, Zwart-
hoed, Idema (45e W.Uit den 
Boogaard), Vrouwe, T.uit den 
Boogaard, E.Sinnige, de Wit, 
Olgers, Smit, Koedijk (69e 
Duijn), Half (90e T.Sinnige)

IN 4 HAIR-Uitgeest
Middelweg 16
1911 EG Uitgeest
Tel. 0251-313903

IN 4 HAIR-Assendelft
Dorpstraat 922
1566 JG Assendelft
Tel. 075-7712292

Openingsactie!
IN 4 HAIR in Uitgeest gaat uitbreiden!

Wij openen per 1 juni een nieuw filiaal in Assendelft
Profiteer in Uitgeest mee van deze opening!

Iedere NIEUWE KLANT bij IN 4 HAIR- UITGEEST ontvangt ook

20% korting op zijn/haar behandeling 
de gehele maand juni.

 

Tevens profiteert u daarna natuurlijk net als alle vaste klanten van
 IN 4 HAIR van de KNIPSTEMPELKAART, waarmee u na

5 knipbehandelingen op de kaart spaart voor een gratis
knipbehandeling! Dus kom langs in 1 van onze salons.

Kijk op onze vernieuwde website voor meer info.
U kunt ook online een afspraak bij ons maken.

Kijk op www.in4hair.nl.
U kunt een afspraak maken In UITGEEST of in ASSENDELFT.
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FC Uitgeest dankt 
‘King Koning’
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Ondernemers in beeld
Castricum - OVC is meer dan 
losse ondernemers die net-
werken; de vereniging bloeit 
met vooruitstrevende onder-
nemers die graag hun ken-
nis delen. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en 
duurzaamheid is een van de 
kernwaardes van de vereni-
ging. En dat wordt nu in beeld 
gebracht door Dick Berg en 
Michaëla Wierdsma. De eerste 
opnames zijn gemaakt en het 
belooft een inspirerende film 
te worden die verder reikt dan 
de grenzen van Castricum.

Festival met smartlappen 
en shanty’s in Akersloot

Akersloot - Zondag  12 ju-
ni gaat Akersloot weer brui-
sen van plezier met een lach 
en een traan onder de klan-
ken van smartelijke liede-
ren die door diverse koren 
ten gehore gebracht wor-
den. Op het Wilhelminaplein 
staan zes koren op het podi-
um vanaf 12.45 uur. De toe-
gang is gratis. 
Het festival kenmerkt zich 
door de gezellige sfeer, het 
meezingen en de vrolijkheid. 
Het spits wordt afgebeten 
door het De Zingende Zwa-
nen, gevolgd door De Vrolijke 
Noot uit Alkmaar met  zestig 
zangers. Daarna volgt het Eg-
monds Shantykoor De Zaal-
neelden en het beroemde 

Kapiteinskoor uit Zaandam 
onder andere bekend van 
hun prachtige witte unifor-
men en de deelname aan Sail 
Amsterdam. Ook het Aker-
sloter koor van Heeren Ze-
ventien zal het podium betre-
den om vervolgens af te slui-
ten met Brulboeien. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur 
Frankenstein - Royal Ballet

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 16.00 uur 
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Eye in the Sky

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 18.30 & 21.00 uur 
zondag 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Alice Through the Looking Glass - 3D

vrijdag 21.00 uur 
zaterdag 15.45 uur
zondag 19.30 uur 
dinsdag 20.00 uur
The Nice Guys

vrijdag 15.45 uur 
zaterdag 18.30 uur
dinsdag 14.00 uur

Money Monster
vrijdag 18.30 uur
zondag 11.00 uur 

Brooklyn
vrijdag 15.45 uur

zaterdag 13.15 & 15.45 uur
zondag 13.15 uur

woensdag 14.00 uur
Angry Birds (NL) 2D
zaterdag & zondag 13.15 uur
The Jungle Book 2D

zondag 11.00 uur 
woensdag 14.00 uur

Kung Fu Panda (NL) 2D

Programma 26 mei t/m  1 juni 2016

Eyes in the Sky
Wanneer kolonel Katherine 
Powell de opdracht krijgt om 
een geheime drone-missie te 
leiden, kan ze nog niet voor-
spellen wat haar te wachten 
staat. Het is de bedoeling dat 
ze een groep terroristen moet 
arresteren die op een schuil-
plaats verblijven in Nairobi, 
Kenia. 
Al snel komen ze er ach-
ter dat de terroristen ande-

re plannen hebben en moet 
Katherine de plannen wijzi-
gen en de groep uitschake-
len. Dit lijkt goed te gaan, tot 
het moment dat dronepiloot 
Steve Watts, die de leiding 
heeft over de uitschakeling, 
een klein meisje spot bij de 
verblijfplaats van de terroris-
ten. Samen moeten ze beslis-
sen of ze bereid zijn haar le-
ven op te offeren of niet.

De ‘Artist In Residence’ van 
het Royal Ballet, Liam Scar-
lett, koos het klassieke Fran-
kenstein verhaal van Ma-
ry Shelley als basis voor zijn 
eerste, avondvullende en ver-
halende ballet voor Covent 
Garden Main Stage. Een ver-
haal vol verraad, nieuwsgie-

Frankenstein, 
ballet in bios

righeid, leven, dood en bo-
venal liefde, dat Scarlett in-
spireert om alle aspecten van 
de menselijke natuur uit te 
diepen, in ons verlangen om 
geaccepteerd te zijn en een 
plek in de wereld te vinden. 
Voor dit uiterst boeiende bal-
let keert Scarlett terug naar 
de muziek van Lowell Lie-
bermann, die voor deze pro-
ductie geheel nieuwe muziek 
schreef.

Dakkapel, opbouw of aanbouw? 
Naar aannemersbedrijf JS Siemensma

Beverwijk - Aannemersbe-
drijf JS Siemensma BV is al 
dertig jaar een zeer betrouw-
bare partner voor kleine en 
grote verbouwingen van wo-
ningen en bedrijfspanden. 
Het plaatsen van een dak-
kapel, een complete opbouw 
op de bestaande bovenver-
dieping of het realiseren van 
een aanbouw; al deze zaken 
worden tot in detail door het 
team van dit bedrijf verzorgd. 
Het team bestaat uit vas-
te medewerkers, aangevuld 
met ervaren vaklieden die in 
veel gevallen al jarenlang sa-
menwerken met het bedrijf. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor 
het kraanbedrijf dat wordt in-
gehuurd, maar ook voor de 
loodgieter, de stukadoor en 
de elektriciën die worden in-
geschakeld. Deze manier van 
werken biedt garantie voor 
kwaliteit. Omdat in het team 
veel bouwtechnische vak-
kennis aanwezig is, kan altijd 
de beste oplossing voor ie-
dere verbouwingsvraag wor-
den gepresenteerd. Het la-
ten plaatsen van een aan-
bouw of uitbouw levert niet 
alleen een forse ruimtewinst 
in huis op, het vormt tevens 
een aanzienlijke meerwaarde 

voor het pand. Elke construc-
tie wordt goed doordacht en 
is daardoor berekend op de 
toekomst. Maar al in het tra-
ject daarvoor gaat aanne-
mersbedrijf JS Siemensma 
BV aan de slag om de op-
drachtgever zoveel mogelijk 
te ontzorgen. Van het laten 
opstellen van de benodigde 
bouwtekeningen tot aan het 
begeleiden van de vergun-
ningsaanvraag (indien van 
toepassing) wordt door de 
medewerkers verzorgd. Het 
adres is Brink 10. Meer we-
ten? Kijk op www.jssiemen-
sma.nl of bel: 0251-213017.

Over de zin van het leven
Castricum - Naar aanleiding 
van het verschijnen van het 
boek ‘Over de zin van het le-
ven’ van Karel Hille, interviewt 
de schrijver Henny Huisman 
op dinsdag 31 mei om 20.00 
uur bij boekhandel Laan. En-
tree vijf euro, inclusief kof-
fie/thee en koek. Naderhand 
een hapje/drankje. Aanmel-
den is gewenst. In het boek 
vertellen 33 vooraanstaande 
Nederlanders wat zij denken 
dat het antwoord is op de-
ze vraag. Oud-Castricummer 
Karel Hille (1945) is een Ne-
derlands journalist, televisie-
producent, schrijver en tekst-
dichter. Hij begon zijn loop-
baan bij Nieuwsblad voor 
Castricum en werkte later als 
journalist voor het weekblad 
Story. Daarnaast was hij lied-
tekstschrijver van nummers 
voor verschillende artiesten. 
In de jaren tachtig maakte hij 
enkele producties voor tele-
visie. Als schrijver publiceer-
de hij enkele boeken en ar-
tikelen over showbizz, com-
plottheorieën en paranorma-

le thema’s. Voor Mieke Tel-
kamp schreef hij de tekst 
voor Waarheen, waarvoor dat 
24 weken in de Top 40 stond 
en later een klassieker is ge-
worden tijdens begrafenis-
sen.
Kantoorboekhandel Laan, 
Burgemeester Mooijstraat 
19, tel.: 0251-655511, info@
kantoorboek.nl.





Welke weg 
volg jij? 

Uitgeest - Zaterdag 28 
mei is er een woord- en ge-
bedsviering van Kerk in Be-
weging in de RK-kerk aan 
de Langebuurt. Het the-
ma van de viering is 'Wel-
ke weg volg jij?' Hoe je in 
het leven staat wordt be-
paald door onder andere 
je karakter, je opvoeding 
en de wereld om je heen. 
Soms ben je een speelbal 
van omstandigheden, maar 
af en toe heb je de kans om 
echt voor iets of iemand te 
kiezen. 

Welke weg volg je dan? Blijf 
je bij het oude vertrouwde, 
kies je voor het avontuur? 
Stel je jezelf open voor 
nieuwe mensen? Vertrouw 
je op je intuïtie? Op je ge-
loof? 

In de viering horen we per-
soonlijke verhalen, liedjes, 
gebeden en gedichten. De 
muzikale ondersteuning 
komt van het koor 'Sound 
of Life'. Iedereen is van har-
te welkom, de viering be-
gint om 19.00 uur. 

Na afloop is er koffie en 
thee in parochiehuis De 
Klop.

Uitgeest - Het afgelopen jaar 
werkte Time Square hard om 
de musical Titanic vorm te ge-
ven. Hoewel een aantal zan-
gers in het begin nog aarze-
lend stonden tegenover het 
fenomeen acteren, kan na dit 
weekend gezegd worden dat 
de volledige cast hierin beslist 
gegroeid is. Regisseur Ingrid 
Kluft wist de circa vijftig leden 
het vertrouwen te geven de-
ze productie in het Kennemer 
Theater op te kunnen voeren. 
Samen met Arno Hillige, mu-
zikale leiding, en Roxanna Ou-
chene, dans, wist zij deze ama-
teurvereniging een geloof-
waardige reis te laten maken.
De Titanic verliet op 10 april 
1912 voor haar eerste reis de 
haven van Southampton met 
als doel in New York aan te 
komen, maar kreeg onderweg 
een aanvaring met een ijsberg 
en zonk met aan boord 1301 
passagiers en 941 beman-
ningsleden. Op een groot po-
dium zoals in Beverwijk is het 
zaak de ruimte goed te benut-
ten wat nog wel eens proble-
men op kan leveren. Zo niet 
voor Time Square, het hele to-
neel werd gebruikt en het mi-
nimalistische decor bleek ver-
rassende elementen te heb-
ben. Kroonluchters daalden 
naar beneden, uitvergrote pa-
trijspoorten en een gangway 
gaven het echte cruisegevoel.
Time Square liet mooi het 
standenverschil zien zowel in 
gedrag als in kleding en uit-
spraken. De komische rol van 
tweedeklas passagier Alice 
Beane leek Marit Dijns op 
het lijf geschreven. Wanhopi-

ge pogingen om zich tussen 
de rijken te begeven, speelde 
zij goed uit. Tegen de hyste-
rie van Alice viel weer de rust 
op van hofmeester eersteklas, 
Henry Etches, een zeer na-
tuurlijk weergegeven persona-
ge door Dave Wijker.
Zonder anderen tekort te doen 
verdient Robin Kollaard in 
de rol van stoker Barret een 
pluim voor zijn heldere en zui-
vere stem onder andere wan-
neer hij zijn geliefde Darlene 
zonder opsmuk bezingt. Daan 
Sely emotioneert als ontwer-
per van de Titanic wanneer hij 
in paniek constateert dat het 
schip toch niet zo onzinkbaar 
was als hij deed voorkomen. 
Groepszang zorgde menig-
maal voor kippenvelmomen-
ten of een lach op het gezicht. 
Bij ‘O Here wil mijn schipper 
wezen’ wisten de eersteklas 
passagiers het vrome smoel-
werk goed in de plooi te hou-
den. Dramatisch hoogtepunt 
was de scène waarin de pas-
sagiers naar de reddingsboten 
moesten, emoties waren dui-
delijk voelbaar in de zaal. Hier 
en daar waren wat momentjes 
dat men de tekst zocht, maar 
dat vergaf het publiek de cast 
zonder meer. 

Grote bewondering was er 
voor het orkest dat de niet al-
tijd even toegankelijke mu-
ziek van Yeston speelde. Na 
deze grote productie zal Time 
Square en zeker ook hun pu-
bliek de smaak te pakken heb-
ben en uitkijken naar een vol-
gende productie. Monique 
Teeling. 

Time Square 
schittert in Titanic
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest -In de tuin van de Onze Lieve Vrouwe Geboorte kerk staan appelboompjes met nu 
witte bloesem, die van een speciaal appelgewas zijn; het Uitgeester Zoet. De naam zegt het 
al, een typische Noord-Hollandse appel. De appel is onder meer in de zuidoostelijke Beem-
ster en bij Middenbeemster commercieel geteeld. Het was vooral een kookappel, maar later 
werd ie ook als handappel gebruikt. (Ger Bus)
 

Uitgeest -  Zaterdag 21 mei 
stond de tweede Midfond 
vlucht vanuit  het Franse Mo-
lincourt met een afstand van 
354 km op het programma. Er 
waren voor die vlucht 8 deel-
nemers met 94 duiven aan de 
start verschenen.
Ditmaal geen oponthoud 
door weersomstandighe-
den zodat zonder proble-
men de duiven ‘s morgens 
om 9.00 uur konden wor-
den gelost met een mati-
ge ZZW wind. Met een goed 
vertrek en windkracht vier in 
de staart was de verwach-
ting dat de duiven hoge snel-
heden zouden maken. Vroe-
ger dan verwacht  meldde de 
snelste duif zich om 12.14.12 
uur bij de Combinatie Kers-
sens-Krom in Akersloot. De 
duif vloog met een gemid-
delde snelheid van 1820.464 
m/per minuut. (bijna 110 km 
p.u.) De uitslag van eerste vijf 
liefhebbers van zaterdag 21 
mei luidt als volgt: 1-7-14-
20e Comb. Kerssens-Krom 
uit Akersloot, 2-3-8-10-15e 
Frank Rodenburg, 4-17-21e 
Hein Berkhout, 5-6-9-11-12e 
Peter Schellevis en 16e Piet 
Groentjes. De taartbon gaat 
deze week naar Dirk de Bruin 

met een van zijn duiven op 
de laatste plaats. De attrac-
tieprijs van deze week ge-
schonken door Frank Roden-
burg voor een duif op de 13e 
plaats, gaat naar Peter Schel-
levis. De overwinning van de 
Comb. Kerssens-Krom was 
tevens goed voor een 51e 
plaats in het Rayon B. te-
gen 110 liefhebbers met 1723 
duiven. In de gehele afde-
ling  Noord-Holland behaal-
de de duif een 176e plaats te-
gen 10420 duiven. A.s. don-
derdagavond zal er ingekorfd 
worden voor de eerste Dag-
fond vlucht vanuit het Fran-
se Chateaudun met een af-
stand van ± 548 km en vrij-
dagavond gaan de duiven de 
mand in voor de 6e en tevens 
laatste Vitesse-vlucht naar 
het Belgische Asse-Zellik op 
187 km.

       Zo vlogen 
       de duiven 

Vernielingen bij Boule Plasir
UItgeest - Op het terrein van 
de jeu de boulesvereniging 
Boule Plaisir aan de Castri-
cummerweg werden de vori-
ge week weer ergerlijke ver-
nielingen gepleegd.
Tegels werden stuk gegooid, 
glasscherven lagen verspreid 
over de banen en er werd 

een hoeveelheid grind in de 
kantine gedeponeerd.
Er zal de komende tijd ver-
scherpt toezicht worden uit-
geoefend. Bij aantreffen van 
jeugd en constateren van 
overlast of strafbare feiten zal 
er verbaliserend worden op-
getreden. 
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Punk, new wave en 
Britpop bij De Bakkerij

Castricum - Op vrijdag 27 
mei is er een speciale avond 
bij De Bakkerij. De Breda-
se band March doet De Bak-
kerij aan voor een release-
tour van hun nieuwe album. 
Samen met Dead Giveaway 
uit Nijmegen/Zwolle/Utrecht 
en onze eigen lokale helden 
Different Homes maken ze er 

vrijdag een fi jne punkshow 
van. 
Op zaterdag komt een ou-
de bekende dj langs om een 
potje new wave en Britpop in 
elkaar te draaien. Dj DXTR zal 
een fi jne selectie maken van 
de beste deuntjes uit deze 
genres van de afgelopen drie 
decennia. 

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

reca is payroll reeds een be-
kend fenomeen. Met de hui-
dige wet- en regelgeving 
rond fl exibele arbeidskrach-
ten kiezen ook ondernemers 
in andere branches steeds 
vaker meer voor het uitbe-
steden van de personeelsza-
ken. Salarisbetaling, premie 
afdrachten, verzuimbegelei-
ding, contractadministratie 
en beheer, zijn slechts een 
paar voorbeelden uit het to-
taal pakket aan diensten dat 
wij verzorgen. Er wordt ook 
veel gebruik gemaakt van on-
ze helpdesk. Wij hebben er-
voor gekozen om ons bereik-
baarheid aan te passen aan 
de wensen van onze rela-
ties. Zij wilden graag dat wij 
als back offi ce voor hun per-
soneel ook in het weekend 
bereikbaar waren. Dat heb-
ben wij opgepakt met onze 
7/7 bereikbaarheidsservice. 
Helemaal van deze tijd: snel 
schakelen en er voor je zijn 
wanneer je ons nodig hebt. 
Wat wij overigens niet doen 
is het leiding geven aan me-
dewerkers. Met onze support 
geven wij de werkgever juist 
meer tijd om zich hierop te 
richten. Een goed functione-
rend team blijft immers één 
van de belangrijkste factoren 
voor succesvol ondernemen!”
Enthousiast geraakt over pay-
zet.nl? Voor info of een vrij-
blijvende afspraak, bel Annet: 
06–1539 0532, mail: annet@
payzet.nl of check www.pay-
zet.nl.

Castricum - Op zaterdag-
ochtend omstreeks 2.10 uur 
kwam er bij de politie een 
melding binnen dat er door 
drie jongens paaltjes uit de 
grond werden getrokken 
langs de Zeeweg. Twee ver-
dachten konden snel staan-
de gehouden worden. Eentje 
probeerde er nog vandoor te 
gaan door zich in de struiken 
te verstoppen. De drie jon-
gens hebben een bekeuring 
voor baldadigheid gekregen. 
Zondagochtend vroeg zagen 
surveillerende politieagenten 
op de Dorpsstraat een groep 
jongens lopen. Zij hoorden 
een knal en zagen een jon-
gen op de grond vallen. Sa-
men met de horecaportiers 
werd de jongen van de grond 
geraapt en zij zagen dat de 
buitenspiegel van een per-
sonenauto vernield was. Het 
ging om een 20-jarige jongen 
uit Castricum die boos was 
geworden omdat hij een fl es 
wijn had laten vallen. Zijn op-
zet was er niet gericht op om 
de spiegel te vernielen, daar-
om kreeg hij een bekeuring 
voor baldadigheid.

Doorgereden 
na aanrijding

Limmen - In Limmen vond 
woensdag omstreeks 18.25 
uur een aanrijding plaats op 
de Uitgeesterweg waarna de 
veroorzaakster is doorgere-
den. 
Het slachtoffer werd aan 
de achterzijde aangereden 
door een onbekend geble-
ven voertuig. Het zou hierbij 
gaan om een grote donkere 
personenauto. De bestuur-
ster heeft donker haar. Het 
slachtoffer is voor nader on-
derzoek door de ambulance 
meegenomen naar het MCA. 
Daar bleek, dat ze gelukkig 
geen verwondingen had. On-
derzoek naar de veroorzaker 
van deze aanrijding is door 
de politie opgestart en lijkt 
resultaat te gaan krijgen.

Baldadigheid

Kunstfi etsroute 2016 
De wonderlijke replica’s 

van Nikky Kruithof
Castricum - Een van de 
deelnemers aan de Kunst-
fi etsroute dit jaar is Nikki 
Kruithof. Nikky maakt repli-
ca’s. Zij is begonnen vanuit 
haar interesse in archeologie 
en omdat ze het leuk vind om 
creatief bezig te zijn. Zij vindt 
het mooi als zij het verleden 
van de mens naar het heden 
kan brengen. 
De objecten die zij maakt zijn 
vaak geïnspireerd op archeo-
logische vondsten, maar ook 
wel op de natuur, een bepaal-
de cultuur of op alledaagse 
dingen zoals huis en inrich-
ting. Vrijwel alle ambachten 
en technieken heeft zij zich-
zelf aangeleerd. Smeden is 
uiteraard een gecompliceer-
der ambacht en gaat niet zo 

gemakkelijk. Gelukkig heeft 
zij een vriend die smid is en 
haar veel kan leren. Haar in-
teresse is breed en zij kan al-
le tijdperken waarderen. Zij 
vindt de steentijd bijzonder 
omdat we daar relatief weinig 
van weten. Ook zijn er weinig 
vondsten gedaan uit dat tijd-
perk, wat het nog wat myste-
rieuzer maakt. 
Wat kunnen bezoekers ver-
wachten? Nikky zal wat van 
haar eigen gemaakte siera-
den en replica’s laten zien 
tijdens de Kunstfi etsroute. 
Verder vertelt zij over wat ze 
heeft gemaakt en hoe zij daar 
toe gekomen is. Het werk is 
te zien op stop 14, op de Eer-
ste Groenenlaan 9 in Bak-
kum. 

Castricum - Deze week is 
de brandweer twee keer uit-
gerukt naar twee verschil-
lende gebouwen op Dijk en 
Duin. Het ging zowel dinsdag 
om 16.05 uur als zaterdag om 
13.35 uur om een nacontro-
le na een klein brandje op de 
afdeling. 
Deze waren allebei geblust 
door de bedrijfshulpverle-
ners. De brandweer verricht 
een meting om te kijken of de 
bewoners weer terug kunnen 
naar de afdeling. 

Nacontrole

Douwe van der Meer (VVD) 
naar Forza! Castricum

Castricum - Douwe van der 
Meer sluit zich aan bij Forza! 
Castricum. Van der Meer, in 
maart 2014 kandidaat-raads-
lid voor de VVD op nummer 
zeven, zal daarmee de klein-
ste fractie van de gemeente-
raad versterken als carrou-
sellid. Van der Meer: ,,Bij mij 
heerst ambitie voor politiek. 
Ambitie om dingen te veran-
deren, ideeën uit te voeren, 
maar vooral om controlerend 
te zijn. Zorgen dat er geen 
fouten worden gemaakt. Af-
gelopen verkiezingen was ik 

verkiesbaar voor VVD Cas-
tricum. Ik kreeg niet genoeg 
stemmen om een politieke 
functie te bekleden. Met af-
gelopen jaar voor mijzelf een 
drukke periode en vele aard-
verschuivingen in de loka-
le politiek, greep ik opnieuw 
naast de boot voor een po-
tentieel plekje in de raad.  
Forza! Castricum heeft mij 
toen een aanbod heeft geno-
men om hen te ondersteunen 
in de raad. Na kort te hebben 
nagedacht ben ik hierop in-
gegaan. De standpunten die 
Forza Castricum heeft, zijn 
niet ver van ‘t bed van de 
VVD Castricum. Standpun-
ten waar ik me zeker ach-
ter kan vinden.” Fractievoor-
zitter Ralph Castricum is blij 
met de komst van Van der 
Meer. ,,Douwe is een slim-
me jongen. Hij weet waar hij 
over praat en is betrokken bij 
het Castricumse verenigings-
leven. Een aanwinst voor de 
fractie”, aldus Castricum.
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Grafmonument dokter 
Jacobi weer hersteld

Castricum - Parnassia 
Groep, eigenaar van de be-
graafplaats van Duin en 
Bosch, heeft het grafmonu-
ment van dokter Jacobi la-
ten herstellen. In plaats van 
de gestolen bronzen sier-
stangen zijn holle, zwart ge-
spoten exemplaren van staal 
aangebracht. Hiermee wordt 
gehoopt dat dieven het graf 
voortaan met rust zullen la-
ten.
In december 2016 is het hon-
derd jaar geleden dat dokter 
Jan Willem Jacobi op 51-jari-
ge leeftijd is overleden. Begin 
februari werd bij Oud-Castri-
cum daarom een tentoonstel-
ling geopend over het leven 

en werk van de eerste ge-
neesheer-directeur van het 
voormalige psychiatrisch zie-
kenhuis Duin en Bosch, in het 
bijzijn van zestien nazaten. 
Kort hierna werd gemeld dat 
een aantal bronzen sierstan-
gen van zijn grafmonument 
was doorgezaagd en meege-
nomen. Nu het monument is 
hersteld kan het honderdste 
sterfjaar weer waardig wor-
den herdacht.
Naar aanleiding van de ver-
nieling en eerdere berichten 
over de zorgelijke staat waar-
in de begraafplaats verkeert, 
heeft stichting ‘De Terebinth’ 
in samenspraak met de werk-
groep Oud-Castricum, on-

langs de Parnassia Groep 
benaderd. De Terebinth is 
een landelijke vereniging die 
zich bezighoudt met ‘funerai-
re cultuur’ en zet zich in voor 
het behoud van historische 
begraafplaatsen en grafmo-
numenten. Dit heeftgeresul-
teerd in een gesprek tussen 
vertegenwoordigers van de 
drie betrokken partijen, met 
de toekomst van de begraaf-
plaats als uitgangspunt. Met 
het oog op de lange termijn 
werd daarin een voorstel be-
sproken het beheer onder te 
brengen in een nieuw op te 
richten stichting. Dit initiatief 
is omgezet in een gezamen-
lijk streven dat binnenkort 
door de deelnemers en in 
overleg met de gemeente op 
levensvatbaarheid wordt on-
derzocht. Kort na het gesprek 
verzorgde Peter van Eer-
den van Oud-Castricum een 
rondleiding over de begraaf-
plaats voor een twintigtal on-
dernemers die zich inmiddels 
op Duin en Bosch hebben 
gevestigd. Unaniem spraken 
zij hun steun uit voor het plan 
met als ‘bijvangst’ een fi sca-
list die voor advies alvast be-
langeloos zijn diensten aan-
bood. Op de foto v.l.n.r.: Serge 
Mulders (Parnassia Groep), 
Anita van Breugel (De Tere-
binth) en Peter van Eerden 
(Oud-Castricum) bekijken 
het herstelde grafmonument 
van dokter Jacobi.

Week van de begraafplaats
Castricum - Castricum heeft 
er niet eerder aan meege-
daan, maar de Week van de 
Begraafplaats begint in Ne-
derland een traditie te wor-
den. Het is een initiatief van 
de Landelijke Organisatie 
van Begraafplaatsen. Dit jaar 
wordt de week voor de der-
de keer gehouden van zater-
dag 28 mei tot en met zon-
dag 5 juni. Samen met de 
beheerders doet de Werk-
groep Oud-Castricum mee 
met de Week van de be-
graafplaats om de aandacht 

te vestigen op de begraaf-
plaatsen bij de rooms-katho-
lieke kerk Sint-Pancratius en 
de oude dorpskerk. Dit jaar is 
het thema ‘Verborgen tuinen 
van Nederland’. De voorma-
lige pastorietuin, met de be-
graafplaats en de fraai aan-
gelegde urnentuin bij de 
rooms-katholieke kerk, vol-
doet aan dat thema. Aan de 
rand van de begraafplaats 

staat een monument, opge-
richt ter nagedachtenis aan 
alle levenloos geboren kin-
deren en kinderen die ge-
storven zijn voor ze werden 
gedoopt. Op de gedenksteen 
staat een citaat uit de Bijbel. 
Op vrijdag 3 juni is de Pan-
cratiuskerk open van 9.00 tot 
12.00 uur. Op zaterdag 4 ju-
ni en zondag 5 juni van 12.00 
tot 16.00 uur kunnen belang-
stellenden vrij rondwandelen 
op de begraafplaats. De in-
gang naar de katholieke be-
graafplaats bevindt zich aan 
de Dorpsstraat 113, rechts 
van het parochiehuis. Er is 
een gastvrouw/gastheer aan-
wezig voor het beantwoor-
den van eventuele vragen. 
Voor het kerkhof rond de ou-
de dorpskerk geldt het the-
ma ‘Grafmonumenten en een 
kerk met een verhaal’. Bij de-
ze kerk aan het Kerkpad 1 
wordt op 4 en 5 juni van 12.00 
tot 16.00 uur op elk heel uur 
over de begraafplaats en in 
de kerk rondleidingen gege-
ven. Hiervoor dient men zich 
te melden bij de toreningang. 
Op de foto de drie houten 
graftekens op de begraaf-
plaats bij de dorpskerk.

www. .nl

www. .nl

Muziek, kunst en 
markt bij Toonbeeld 

Castricum - Op vrijdag 3 ju-
ni om 19.30 uur is de aftrap 
van het Kunstfi etsroute met 
een concert bij Toonbeeld. 
Het laatste in het gebouw 
aan de Jan van Nassaustraat 
6. In december is de verhui-
zing naar het nieuwe pand, 
het Kultuurhuis.
Binnen is beeldend werk te 
zien van kunstdocenten. Dit 
jaar voor het eerst met gast-
docenten: Marianne Rood-
enburg met schilderijen, Hil-
da Witmond met keramiek. 
Op vrijdagavond wordt de 
expositie geopend met een 
concert in de aula van Toon-
beeld. Paula van Wijk, Jan-
Jaap Langereis en Miran-
da Mooijman spelen blok-
fl uit, Marjan Deiman speelt 

harp, Anke Buringa  dwars-
fl uit, Peter Brouwer klarinet, 
Peter Suring  cello en Ber-
nard van den Boogaard pia-
no. Tussen 11.00 en 17.00 uur 
op zaterdag en zondag  bin-
nen werk van beeldende do-
centen en van kinderen. Bui-
ten een markt met atelier-
spullen uit de Toonbeeld-
geschiedenis. De opbrengst 
wordt besteed aan de inrich-
ting van nieuw Toonbeeld in 
het Kultuurhuis. Er is boven-
dien een demonstratie raku 
stoken door Wilma Bosland. 
Tevens zal dit hele weekend 
op het muziekpodium opge-
treden worden door leerlin-
gen van Toonbeeld. Op de 
foto Plattenbau, Marianne 
Roodenburg.

Zondag start expositie 
Haluschi bij Streetscape
Castricum - Wie samen met 
Hannie Lutke Schipholt, frac-
tievoorzitter van GroenLinks,  
het glas wil heffen op haar 
expositie bij Streetscape is 
welkom op zondag 29 mei 
van 15.00-17.00 uur. Een be-
wegend landschap waarge-
nomen door de oogharen, 
een gouden zon door zin-
derende boomtakken, dik-
ke klodders van een moeras, 
een middeleeuwse muur die 
zijn schatten blootgeeft, licht 
na een moeilijke periode en 

een meisje dat peinzend uit-
kijkt over de zee; dat zijn om-
schrijvingen van diverse van 
haar schilderijen. In de gale-
rie wordt daarnaast werk ge-
toond van achttien kunste-
naars, naast vaste exposan-
ten. De expositie van Halu-
schi is tot en met zaterdag 4 
juni te zien bij Galerie Street-
scape, Dorpsstraat 7 in Cas-
tricum. Openingstijden: don-
derdag tot en met zondag 
14.00 tot 17.30 uur. Foto: Sas-
kia Steenbakkers.
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Clusius gefi lmd voor OCW

Castricum - Het ministe-
rie van OCW heeft opdracht 
gegeven om op de websi-
te www.vernieuwingvmbo.nl  
voorlichtingsfi lmpjes te laten 
zien van elk profi el dat straks 
aangeboden wordt op het 
vernieuwde vmbo. Omdat het 
Clusius Castricum pilotschool 
is voor het Profi el Groen, is er 
door een professionele fi lm-
ploeg gefi lmd en zijn inter-

views gehouden met de twee 
docenten die het project lei-
den, Tineke van Buitenen en 
Gert Weerman. Ook Mecheli-
ne Lips is geïnterviewd. 

Uiteindelijk wordt een fi lmpje 
samengesteld van 7 à 8 mi-
nuten. Dit fi lmpje is over een 
aantal weken op de website 
‘vernieuwingvmbo’ te zien en 
op de Clusiuswebsite.

Castricum - Op zondag 29 
mei, vindt in het Clusius Col-
lege vanaf 12.00 uur een ont-
dekkingsreis plaats in de 
wereld van muziek. De mu-
ziekvereniging Emergo biedt 
jeugdige muzikanten de ge-
legenheid om van alles te 
ontdekken. De toegang is 
gratis. Er vinden verschillen-
de miniconcertjes plaats. Er 
is een instrumentenmarkt 
waarbij kinderen alle instru-
menten kunnen proberen en 
waarbij voldoende hulp aan-
wezig is. De instrumenten die 
aanwezig zijn om te proberen 
zijn bugel, trompet, saxofoon, 
hoorn, trombone, euphoni-
um, bas tuba en slagwerk. 
Ook is er de mogelijkheid om 
in te schrijven voor de nieu-
we blokfl uitklas die na de zo-
mervakantie van start gaat. 
Wie niet aanwezig kan zijn 
op 29 mei, kan contact op-
nemen met het secretariaat 
van Emergo, Maaike Panne-
keet 06-23206422. Of stuur 
een mailtje naar info@emer-
go.org.

Een Franse meezingavond
Castricum - Liefhebber van 
Franse chansons en lekker 
meezingen? Ga dan naar 
een Franse meezingavond 
georganiseerd door Tour de 
Chant, waarbij een chanson-
nier bekende Franse liedjes 
zingt, zichzelf begeleidend 
op gitaar. 

Op een scherm worden de tek-
sten geprojecteerd, zodat het 
publiek kan meezingen. Op 
woensdag 8 juni, Frank’s Huis-
kamertheater aan de Dorps-

straat 23 in Castricum van 20.30 
uur tot 22.30 uur. Deur open 
vanaf 20.00 uur. 

Entreeprijs: 17,50 euro. De-
ze prijs is inclusief koffi e/thee 
met iets lekkers bij ontvangst, 
twee drankjes met zelfgemaak-
te hapjes. Kaarten op de avond 
bij de locatie kosten 19,50 euro.
Kaarten vooraf verkrijgbaar aan 
de kassa van Van Kleding tot 
Kastje, Torenstraat 1c te Cas-
tricum en via: tourdechantmee-
zingen@gmail.com 

Offi ciële opening van 
woonproject Walstro

Castricum - Donderdag 26 
mei vindt de offi ciële ope-
ning plaats van woonproject 
de ‘Walstro¹ aan de Walstro 
3 in Castricum. Sinds maart 
dit jaar wonen hier 23 cli-
enten van de SIG, organisa-
tie voor ondersteuning van 
mensen met een beperking. 
Alle cliënten hebben in de 
nieuwbouw een eigen stu-
dio, met inpandige voordeur, 
apart woon- en slaapgedeel-
te, keukentje en eigen sani-
tair. 
Er is 7x24 uur begeleiding 
aanwezig. De bewoners van 
de Walstro zijn terug van 
weggeweest. Tot anderhalf 
jaar geleden woonden zij in 
woonproject De Weid, op de-

zelfde plek aan de Walstro. 
De SIG besloot vervangende 
nieuwbouw te plegen om de 
bewoners conform de woon-
visie van de SIG voldoen-
de leefruimte en privacy te 
kunnen bieden. Het nieuwe 
woonproject heeft diverse 
gemeenschappelijke ruimtes 
voor ontmoeting en geza-
menlijke activiteiten. Wat het 
nieuwbouwcomplex bijzon-
der maakt, is de combina-
tie van het woonproject met 
veertien particuliere koop-
appartementen. De  opening 
van woonproject de Walstro 
wordt donderdagmiddag om 
16.00 uur verricht door wet-
houder Rob Schijf van de ge-
meente Castricum.

Pieter Vink 
gast bij FCC

Castricum - Donderdag 26 
mei organiseren de Vrienden 
van FCC een Vriendenavond 
met als gastspreker Pieter 
Vink. Pieter Vink fl uit sinds 
2001 in de Eredivisie en be-
hoort tot de top van de Ne-
derlandse scheidsrechters. 
Hij heeft internationale wed-
strijden gefl oten, waaronder 
UEFA Cup, fi nale EK onder 
19 en de Champions League. 
Iedereen is welkom vanaf  
20.15 uur in de kantine van 
FC Castricum.

Mathilda Way (11) kan 
heel hoog springen

Castricum - Tien CD-juni-
oren van AV Castricum wa-
ren actief in Den Helder waar 
bij SV Noordkop de tweede 
competitiewedstrijd van dit 
seizoen plaatsvond. Er sneu-
velde een fl ink aantal per-
soonlijke records. De esta-
fette aan het begin van de 
wedstrijd is echter altijd het 
meest spannende onderdeel: 
vier meisjes, Lynn Schutz, 
Amber van Well, Bobbie Mc-
Mootry en Loes Drillenburg, 
wisten met vier uitsteken-
de wissels het estafettestok-
je naar de fi nish te brengen. 
Op het moeilijke onderdeel 
60 meter horden eindigde 
Loes Drillenburg als tweede 
in haar serie. Met versprin-
gen kwam Bernou in de der-
de poging op 3,61 meter en 
dat was een mooi pr voor 

haar. Op de 1000 meter leid-
de Pipp Pauzenga bijna de 
hele afstand en uiteindelijk 
werd zij tweede in haar se-
rie. De eindtijd voor Pipp was 
3.50 minuten en dit was voor 
haar een pr. De opvallend-
ste prestatie werd neerge-
zet door de 11-jarige Mathil-
da Way, links op de foto. Haar 
specialiteit is hoogspringen, 
en in een pr van 1,35 meter 
hoog wist zij op een derde 
plaats in het eindklassement 
te eindigen. 
Bij de jongens junioren D 
was het Menno die over de 
76 cm hoge horden horden 
ging, in een tijd van 17.74 sec, 
hij werd hiermee tweede in 
zijn serie op de 80m horden. 
Bij de jongens junioren C tot 
slot , sprong Lucas Schram 
4,25 meter ver.

Trainersstaf is compleet
Castricum - Afgelopen za-
terdag hadden alle trainers 
voor het komende voetbal-
seizoen zich verzameld in 
de bestuurskamer van Vites-
se’22. Onder toeziend oog 
van het bestuur en de techni-
sche commissie tekenden de 
trainers hun contract. Everard 
Luijckx is het komende sei-

zoen de hoofdtrainer van 
de herenselectie, terwijl zijn 
broer Jan Piet de damesse-
lectie onder zijn hoede heeft.  
Peter Lambert zal zich bezig-
houden met het coachen en 
het voorzien van oefenstof 
van de totale trainersstaf. Hij 
krijgt hierin het komende jaar 
assistentie van Tom Laan. 

Ontdek muziek 
bij Emergo
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Muziek leren maken?
Limmen - Er is bijna nie-
mand die niet van muziek 
houdt. Nog leuker dan mu-
ziek luisteren is zelf muziek 
maken. Kinderen kunnen op 
iedere leeftijd een muziekin-
strument leren spelen. De er-
varen docenten van Muziek-
vereniging Excelsior Limmen 
laten hen graag kennismaken 
met bijvoorbeeld de trom-
pet, hoorn, bariton, trombo-
ne, fl uit, klarinet, saxofoon of 
het slagwerk. Eind mei start 
er een korte cursus voor de 
leerlingen van groep 5 tot en 
met groep 8. De deelnemers 

volgen dan een paar weken 
groepslessen op een instru-
ment, om eens te kijken of 
het iets voor hen is. In het 
verenigingsgebouw van Ex-
celsior aan de Schoolweg 5 
worden de lessen gegeven 
op de vrijdagmiddagen 27 
mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 
juni, 1 juli en 8 juli, van 16.00 
uur tot 16.45 uur. Aanmel-
den kan via de basisschool-
docenten of stuur een e-mail 
naar nicojan@excelsiorlim-
men.nl voor 18 mei. Ouderen 
kinderen zijn overigens ook 
welkom bij Excelsior.

Training voor beginners 
van start bij Amak

Akersloot - Mede door het 
succes van het afgelopen 
seizoen biedt De Akersloter 
Marathon Klub ook nu weer 
de mogelijkheid om met de 
loopsport kennis te maken 
en deel te nemen aan de 
training van een beginners-
groep. Start is op donder-
dag 9 juni om 19.15 uur op 
de trainingsbaan op Sport-
park De Cloppenburg aan 
de Boschweg in Akersloot. 

Door middel van een ver-
antwoord en rustig training- 
en opbouwschema zal ge-
streefd worden naar deelna-
me van alle atleten aan de 5 
km AMAK-loop op zondag 
25 september. Enige looper-
varing en/of basisconditie is 
niet noodzakelijk. De kos-
ten zijn vijftien euro per jaar 
voor het lidmaatschap van de 
Amak. Aanmelden kan via: 
jsw.vastenouw@quicknet.nl.

Castricum - De Klussenbank 
draait op volle toeren.  On-
der de paraplu van Welzijn 
Castricum verricht de Klus-
senbank ook kleine tuinklus-
sen voor mensen die dit niet 
meer zelf kunnen in Castri-
cum, Akersloot en Limmen.  
De groep tuinklussers kan ver-
sterking gebruiken, zeker in 
deze vakantietijd. De klusser 
bepaalt zelf de werktijden en 
kan het altijd melden als hij of 
zij niet ingeschakeld wil wor-
den. Er staat  een kleine ver-
goeding tegenover. 
Voor meer informatie kan men 
zich melden bij het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk van Welzijn 
Castricum, tel.: 0251-656562 
of e-mail naar vcc@welzijn-
castricum.nl. 

Spoedoproep 
tuinklussers

Castricum - De Werkgroep 
Ouderen Contact van de Di-
aconie van de PK Castricum 
organiseert een uitje voor 
75-plussers. Op dinsdag 7 ju-
ni gaan zij varen. De chauf-
feurs zijn welkom om deze 
dag gratis mee te varen als ze 
de senioren naar Akersloot 
brengen. Om 11.45 uur be-
gint het uitstapje bij Het 
Hoorntje in Akersloot  aan 
boord van de Claes Horn. Er 

volgt een tocht naar de Zaan-
se Schans. Aan boord wordt 
een lunch geserveerd. Op de 
Zaanse Schans is er een uur 
tijd om rond te kijken. 

Voor wie aan boord blijft is er 
een verhaal en/of spelletje. 
Tegen 16.00 uur legt de boot 
weer aan bij ‘t Hoorntje. Aan-
melden bij Corry Rosloot, tel.: 
650372 of  Marri Huisman, 
tel.: 657160.

Uitstapje voor 75-plussers

Vliegende start Legally 
Blonde van The Cast

Castricum - Zaterdag 21 
mei is de kaartverkoop voor 
Legally Blonde door Musical-
groep The Cast met vliegen-
de vaart gestart.  In de eer-
ste week  zijn al meer dan 
250 kaarten verkocht in de 
voorverkoop aan donateurs 
en via het Kennemer Thea-
ter. Legally Blonde is te zien 
in het Kennemer Theater op 
17, 18 en 19 november. Legal-

ly Blonde is gebaseerd op de 
originele MGM fi lm met Ree-
se Witherspoon en belooft 
een geweldig spektakel te 
worden. D
e semi-professionele vereni-
ging heeft ongeveer vijfen-
veertig leden uit heel Noord-
Holland. The Cast wordt on-
dersteund door een groep 
trouwe donateurs en spon-
sors.

Opbrengst Kinderhulp
Castricum - De jaarlijkse 
collecte voor Nationaal Fonds 
Kinderhulp heeft 2371,69 eu-
ro opgebracht. 
Met het ingezamelde geld 
maakt Kinderhulp geluk mo-
gelijk voor kinderen die in 

Nederland in armoede op-
groeien. De collectebus ge-
mist? 
Men kan Kinderhulp alsnog 
steunen. Sms ‘Geluk’ naar 
4333 en doneer eenmalig 
2,50 euro. 

Ook zelf groenten telen?
Castricum - Bij Amateur-
tuindersvereniging Castri-
cum is iedereen welkom die 
zelf groenten, kruidne of 
bloemen wil kweken. De ruim 
driehonderd leden beoefe-
nen hun hobby op vier
tuincomplexen in Castricum. 
Er zijn mannen, vrouwen en 

zelfs jonge gezinnetjes die 
met veel plezier in hun volks-
tuin bezig zijn. Bij vragen is 
het altijd mogelijk andere 
volkstuinders te raadplegen. 
Er zijn nog een aantal tuinen 
beschikbaar. Kijk op http://
www.atvcastricum.nl voor 
voor meer informatie.

Polsbandjes bij 
Reddingsbrigade
Castricum - Reddingsbriga-
de Nederland en Nickelode-
on trapten een veiligheids-
campagne af op woensdag 
25 mei aan het strand van 
Egmond, tijdens de Interna-
tionale Dag van het Vermis-
te Kind. Leden van de Red-
dingsbrigade delen gra-
tis PAW Patrol 06-polsband-
jes uit op het strand. Hierop 
kunnen ouders hun telefoon-
nummer noteren en kan een  
gevonden kind sneller met de 
ouders worden herenigd.

Heemskerk - Zondagoch-
tend zijn twee inbrekers uit 
Heemskerk en Castricum op-
gepakt. Het duo gedroeg zich 
verdacht waarna zij aan de 
Hoogdorperweg en Duits-
landlaan werden aangehou-
den. Zij hadden inbrekers-
gereedschap bij zich en zijn 
meegenomen naar het poli-
tiebureau. De jongemannen 
zijn allebei zestien jaar.

Aangehouden

Akersloot - De laatste drive 
klaverjassen en keezen van 
seizoen staat 28 mei op het 
programma. Dan wordt ook 
de Keezkampioen Akersloot 
bekendgemaakt. De aan-
vangstijd voor het keezen 

Laatste drive is 19.30 uur. Inschrijvingen 
via www.keezbord.nl of bel 
0251-312866. Het klaver-
jassen begint om 20.00 uur. 
Opgeven voor de klaverjas-
drive is mogelijk via hetzelfde 
nummer of via info@vriend-
schapakersloot.nl. Ook dit 
jaar zal het NK Keezen weer 
plaatsvinden in Akersloot.
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Spannende biljartstrijd
Limmen - Bij Senioren Biljart 
Limmen in het biljartpaleis 
in de Vredeburg is op maan-
dag 10  mei het einde van de 
competitie afgesloten met 
een spannende strijd om het 
clubkampioenschap en de 
Harry Levering bokaal. Een fi-
naleplaats was er uiteindelijk 
voor Joop Hageman, Frans 
Glorie en Jan Kaandorp. 
Frans speelde sterk, won zijn 
twee wedstrijden en mag 
zich ook clubkampioen noe-
men. De finale voor de Harry 
Levering bokaal  ging tussen 
Theo de la Porte, Gerrit Tuin 
en Frans Glorie. In een span-
nende strijd, een tweede ron-
de was nodig, bleef Theo rus-

tig en geconcentreerd spe-
len. Hij was in de finale Ger-
rit Tuin de baas en mocht de 
hoofdprijs in ontvangst ne-
men. Aan het eind van de 
middag vond ook de prijsuit-
reiking plaats van de regu-
liere competitie. De als eer-
ste drie geëindigde spelers 
van de A-, B- en C-librecom-
petitie en de beste drie van 
het bandstoten en de drie-
bandencompetitie. Van mei 
tot september is in de Vrede-
burg de biljartzaal geopend 
op maandag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag voor 50 plus-
sers uit de omgeving. Vanaf 
september elke middag vanaf 
13.00 uur. Toegang een euro.

TC Bakkum Dutch Junior 
Open komt er weer aan

Bakkum - Volgende maand 
is op de tennisbanen van 
TC Bakkum weer spectacu-
lair tennis te zien. Van zon-
dag 26 juni tot en met zon-
dag 3 juli is de zestigste edi-
tie van het TC Bakkum Dut-
ch Junior Open. Het TC Bak-
kum Dutch Junior Open is 
een internationaal jeugdten-
nistoernooi, waar tennistal-
ent van over de hele wereld 
punten kunnen verdienen 
voor de ITF-jeugdranglijst. 
Dit toernooi, het hoogste in-
ternationale rankingtoernooi 
van Nederland voor de jeugd, 
heeft al vele tennistoppers 
mogen ontvangen. Van na-
tionale top tot internationa-
le top: Tsonga, Monfils, Kuz-
netsov, Schmiedlova, Haase, 
De Bakker, Rus  en voorma-
lig tennissers Krajicek, Schal-
ken, Verkerk, Grosjean, Enq-
vist, Safina, Hrbaty. De voor-
bereiding van dit toernooi is 

inmiddels in volle gang. Foto: 
Ugo Humbert won de editie 
van 2015. Wie volgt hem op?

Zevende titel voor Stolp
Limmen - Op vrijdag 13 mei 
speelden de schakers van 
Vredeburg de laatste ron-
de van de interne competitie 
van het seizoen. Na 28 ron-
den kon dan eindelijk de ba-
lans worden opgemaakt. Van 
de 34 schakers op de rang-
lijst bij Vredeburg is Bob 
Stolp dit seizoen weer de 
sterkste gebleken. 
Al voor de zevende keer 
in elf jaar veroverde Stolp 
het clubkampioenschap. In 
de laatste ronde had Stolp 
aan een vlotte remise tegen 
Robin Rommel genoeg. Het 
zilver was voor Bert Hollan-
der die een enerverend ge-

vecht tegen Harold Ebels in 
zijn voordeel beslechtte. Ha-
rold Ebels miste door deze 
nederlaag het podium en fi-
nishte als nummer vijf. San-
dra Hollander etaleerde eens 
te meer haar talent en ver-
overde het brons door de ge-
slepen Jos Admiraal op re-
mise te houden. De oude rot 
eindigde met dit half puntje 
op zak op de vierde plaats. 
De volledige ranglijst staat 
op de website van SV Vrede-
burg. Op 27 mei sluit Vrede-
burg het seizoen af met een 
simultaanavond tegen de in-
ternationaal schaakmeester 
Manuel Bosboom.

Joop is beste biljarter
Castricum - Afgelopen za-
terdag tijdens de jaarlijk-
se barbecue van Biljartver-
eniging ‘t Steegie zijn de 
winnaars van het biljartsei-
zoen  bekendgemaakt en 
de prijzen door voorzitter 
Hans Oudejans uitgereikt.                                                                                     
Over drie gespeelde compe-
titie-ronden is Joop Mooi na 

een spannende eindsprint 
als beste speler uit de strijd 
gekomen. Op een tweede 
plaats eindigde Bert Hooft , 
op de voet gevolgd door Cor 
Kramer. 
Op de foto v.l.n.r.: Cor Kra-
mer, Joop Mooij, Bert Hooft 
en voorzitter Hans Oudejans. 
Foto: Giel de Reus.

Zilver en goed nieuws 
voor Yanne Dorenbos

Castricum - Yanne Doren-
bos heeft zondag de omloop 
van Retie gereden, net over 
de grens bij Eindhoven. Sa-
men met vijf ploeggenoten 
van de Volharding uit Nieu-
wegein zijn ze met 53 voor-
namelijk Belgische renners 
van start gegaan voor acht 
rondes van 7,5 km. 
Na twee rondjes is Yanne al-
leen weggereden en kreeg 
na 1,5 ronde gezelschap 

van ploeggenoot Casper van 
Uden en een Belg. In de slot-
ronde probeerde Yanne nog 
een keer te ontsnappen, 
maar dat lukte net niet. In de 
eindsprint werd hij tweede en 
Casper won de wedstrijd. 

Deze week heeft Yanne ge-
hoord dat hij in de zomer-
vakantie in Oostenrijk mag 
meedoen aan de Europese 
topwedstrijd, de ASKO-toer.

Akersloot - Woensdag 18 
mei deden de groepen 7 en 8 
van basisschool De Brug mee 
met de Regiofinale School-
handbal Noord-Holland 
Noord in Waarland. Vooraf-
gaand aan dit toernooi wa-
ren er trainingen en een oe-
fenwedstrijd verzorgd door 
handbalvereniging Meervo-
gels ’60. 
Twee teams met een mix van 
groep 7 en 8 deden mee en 
De Brug 2 mocht als eerste 
een wedstrijd spelen, maar 
verloor de drie wedstrijden. 
De Brug 1 won de vier pou-
lewedstrijden en mocht mee-
doen met de halve finale. De-
ze werd gewonnen. Maar ze 
verloren de finale in de laat-
ste seconden met 2-3 van 
Nibbixwoud. Deze school 
mag meedoen aan het NK 
Schoolhandbal op 18 juni in 
Emmen. 

De Brug bijna 
naar NK

Castricum - Wat is OnsGeld.
nu en hoe hebben ze het 
voor elkaar gekregen om in 
de Tweede Kamer het woord 
te voeren en het debat over 
geldcreatie door banken op 
gang te helpen? Martijn Je-
roen van der Linden is be-
stuurslid van OnsGeld.nu en 
researcher aan de TU Delft 
op het onderwerp ‘Crea-
ting Economic Space for So-
cial Innovation’. In het TT Ca-
fé van vrijdag 3 juni is Martijn 
Jeroen van der Linden gast-
spreker. Hij kan veel uitleg-
gen over de oorzaken van de 
financiële crisis en de relatie 
daarvan met de prijzen van 
huizen en financiële activa. 
En natuurlijk de enorme risi-
co’s die dit wankele systeem 
in zicht draagt. En naast het 
benoemen van problemen 
zijn er op dit moment ook 
verschillende oplossingsrich-
tingen. Benieuwd? Ga dan 
naar het TT Café op vrijdag-
avond 3 juni. Aanvang 19.30. 
Lokatie: ClubMariz, Dorps-
straat 72 Castricum. Gratis 
entree. 

Geldcreatie bij 
TT Castricum

Maria Weda van TVC tweede 
bij districtkampioenschappen
Castricum - Tijdens de 
KNLTB district-jeugdkam-
pioenschappen IJmond op 
14 en 15 mei in Hoofddorp 
is Maria Weda (9), lid van 
Tennisvereniging Castricum, 
tweede geworden in de ca-
tegorie meisjes tien tot en 

met twaalf  jaar. Na het be-
halen van de tweede plek 
mocht ze strijden voor het 
regionaal jeugdkampioen-
schap IJmond/Noord, Hol-
land Noord tot en met tien 
jaar. Daar is zij als derde ge-
eindigd. 





Uitgeest - Afgelopen za-
terdag is het meisjesteam 
C2 van Mixed Hockey Club 
Uitgeest thuis tegen Haar-
lem MC8 kampioen gewor-
den. In een thriller van een 
wedstrijd die bol stond van 
spanning wisten ze over-
eind te blijven en uiteindelijk 
te winnen met 4-2. De kam-
pioenen van C2 zijn: Carlijn 
Kuiper(aanvoerder), Bregje 

Bart, Luna Regeling, Femke 
Koning, Nathalie Ooms, Birgit 
de Reus, Sterre Regeling, Da-
ni Krijt, Floor Bredewoud, Bi-
bi Blomme, Adrianne Zeven-
bergen, Anna Horeman en 
Denise Haak. Coach Jeroen 
Koning over ‘zijn’ meiden: ,,Ik 
ben enorm tevreden met het 
resultaat en de manier waar-
op ze dit jaar gespeeld heb-
ben. Toppers zijn het!”

Uitgeest - Werd er de afge-
lopen jaren meerdere keren 
net naast de hoofdprijs ge-
grepen; dit jaar was het ein-
delijk raak voor de All stars 
bij het Arie Bonkenburg toer-
nooi . In de VVU kleuren wer-
den Assendelft, Odin’59, St 
Adelbert, Fc Uitgeest en in 
de finale Foresters verslagen. 
Tijdens een bloedstollende fi-
nale, waarin de VVU All stars 
een snelle voorsprong na-
men, was het een eigen doel-
punt die Foresters terug in de 
wedstrijd hielp.  Nadat bei-
de teams goede kansen ver-

prutsten, moesten pingels 
de beslissing brengen. Hier-
in waren het de VVU all stars, 
en vooral keeper William de 
Lang, niet te kloppen. Op de 
foto: Stefan Hollenberg, San-
der Joustra, Marco Zoete-
man, Joost Henneman, Je-
roen Duinmaijer, Martin Hol-
lenberg, Sebastiaan Brand-
jes, Fred de Boer, Robin 
van Rijssel, Patrick van den 
Bergh, Paul Vredenburg, Bart 
Nijpels, Menno Kuik, Jort Ro-
denburg, Tom Koper,  Ruud 
Konijn (vlagger) en Jelle Mo-
lenaar (coach/trainer).

Eindelijk raak voor 
All stars VVU

SPA zoekt 
vrijwilligers

Uitgeest - De Stichting 
Participatie Anderstaligen 
geeft al jaren taalles aan 
huis aan buitenlandse in-
woners in Uitgeest,  die een 
taalachterstand hebben en 
niet in staat zijn regulier on-
derwijs te volgen. SPA sti-
muleert deelnemers aan de 
taalles om, zodra dat moge-
lijk is, een opleiding te vol-
gen en te zoeken naar vrij-
willigerswerk. In de IJmond 
zijn bijna zeventig vrijwil-
ligers actief in het geven 
van thuis- en groepslessen. 
Daarnaast biedt SPA taal-
ondersteuning aan mensen, 
die beter Nederlands willen 
leren spreken naast hun in-
burgeringslessen. Meehel-
pen om in Uitgeest mensen 
te ondersteunen? Neem 
contact op met coördina-
tor Esther Tromp via info@
spa-ijmond.nl  of bel:  06 
44302225.

Uitgeest - Afgelopen zon-
dag stond de wedstrijd te-
gen laagvlieger WWSV op het 
programma voor Stormvo-
gels. Met nog twee wedstrij-
den te spelen is de titel volop 
in zicht voor de Uitgeesters, 
mits er geen punten gemorst 
zouden worden. Trainer/coach 
Ton van Duijn leefde ontspan-
nen naar deze partij toe, ver-
trouwend op een zege voor 
zijn ploeg. 

Sebastiaan van den Bosch 
vertaalde dat vertrouwen on-
middellijk in een 0-1 voor-
sprong, waarna WWSV de 
stand weer gelijk trok.  Na 
een moeizaam begin van ‘de 
Vogels’ liepen zij vervolgens 
toch vrij vlot weg van de op-
ponent, hetgeen resulteerde 
in een 2-8 voorsprong in de 
25e minuut.  De ploeg van Van 
Duijn was beduidend beter 
en liet in de middenfase van 
de eerste helft goed verzorgd 
spel zien.  Toch was Stormvo-
gels niet constant, er sloop de 
nodige slordigheid in het spel 
maar de opponent was niet in 
staat om dat af te straffen. Of-
fensief wisten de Uitgeesters 
de mand met regelmaat te 
vinden, maar defensief liet de 
ploeg wat steekjes vallen.  Bij 
het klinken van het rustsignaal 
leidde de ploeg met 7-12. Van 
Duijn toonde zich hier niet te-
vreden mee; ondanks de voor-
sprong bleef hij kritisch en 
had zijn ploeg meer afstand 
moeten nemen.  Die opdracht 
gaf hij dan ook duidelijk mee 
voor de tweede helft. Het was 
de ploeg uit Wijde Wormer 

die de openingstreffer van 
de tweede helft wist te note-
ren.  Met een gaatje van nog 
slechts vier doelpunten lie-
ten de Uitgeesters zich echter 
niet gek maken. Weer was het 
Van den Bosch  die tot scoren 
wist te komen en zijn team op 
de goede weg hielp. In de 25e 
minuut stond er een overtui-
gende tussenstand van 10-19 
genoteerd.  Met de winst op 
zak gunde Van Duijn Thijs van 
Herpen nog enige speelminu-
ten. Deze beloonde zijn inval-
beurt met een treffer waarmee 
de eindstand op 11-21 werd 
bepaald.

Op 29 mei volgt de beslissen-
de derby tegen HBC, aanvang 
14.30 uur. Mochten de Uit-
geesters ook deze partij win-
nen en mocht mede-koploper 
DTS op zaterdag geen pun-
ten verliezen, dan zal er een 
beslissingswedstrijd om het 
kampioenschap volgen.
Op de foto  aanvoerder Se-
bastiaan van den Bosch: titel 
nu wel erg dichtbij

Stormvogels nog steeds 
op kampioenskoers

Uitgeest - De AVBU heeft 
voor haar Algemene Leden-
vergadering op 2 juni in het 
Dorpshuis De Zwaan G. Jä-
gers uitgenodigd als gast-
spreker.Jägers spreekt van-
uit zijn ervaring als lid van 
de Dorpsraad Spaarndam 
over gemeentelijke herin-
deling en de rol van een 
dorpsraad in zo’n proces. 
Maar ook als lid van de Om-
gevingsraad Schiphol over 
de behartiging van belan-
gen van inwoners die ge-
confronteerd worden met 
overlast van het vliegver-
keer op Schiphol.
Beide problemen spelen 
ook in de gemeente Uit-
geest. Gevreesd wordt dat 
via de ambtelijke fusie van 
de BUCH-gemeenten de af-
stand tussen burger en be-
stuur zal toenemen. Zou 
een dorpsraad een instru-
ment zijn om die afstand 
te overbruggen en de di-
verse belangen binnen Uit-
geest onder één noemer te 
brengen? De ambities van 
Schiphol botsen met de be-
langen van bewoners in de 
omgeving van de luchtha-
ven als het om het woon- 
en leefklimaat gaat en de 
geluidscontouren vormen 
een belemmering voor ver-
dere woningbouw. De ver-
gadering is voor deze gele-
genheid ook voor niet- le-
den toegankelijk en begint 
om 20.00 uur. 

Meedenken 
problemen Uit-
geest bij AVBU

Uitgeest - Na de halve fina-
le en weken intensief trainen 
was voor Unitas het einddoel, 
waar elk meisje zo hard voor 
traint. De Nederlandse Kam-
pioenschappen. Op 21 en 
22 mei was het voor de ju-
nior turnster Annemarie den 
Boer om nog één keer haar 
oefeningen zo goed moge-
lijk te laten zien aan de ju-
ry en fans. Annemarie be-
gon als een speer en turnde 
een goede balkoefening, op 
de vloer turnde ze haar nieu-
we oefening en had daar een 
paar schoonheidsfoutjes. Op 
sprong ging het daarente-
gen mis. Annemarie viel he-
laas twee keer en dat kostte 
haar een vol punt. Als laatste 
toestel turnde ze een stabie-
le brugoefening en Annema-
rie eindigde van de 36 turn-
sters op een zeer verdienste-
lijke veertiende plaats.
De volgende dag had Anne-
marie nog toestel finale brug. 
Tijdens de halve finale in Da-
len had Annemarie zich hier-
voor weten te plaatsen.
Tien turnsters hadden zich 
geplaatst voor de finale brug 
en wat was het spannend. 
Annemarie was als zes-
de van de tien turnsters aan 
de beurt. De eerste turnster  
had meteen al de toon ge-
zet en kreeg voor haar mooie 
oefening 12.00 punten. Het 

zou lastig worden om dit te 
evenaren. Annemarie kreeg 
voor haar brugoefening een 
11.633 wat op dat moment 
het tweede cijfer was en er 
moesten nog vier turnsters. 
De eerste twee turnsters kre-
gen een lager cijfer en de vol-
gende turnster had een zeer 
mooie oefening en kreeg een 
11.800. Annemarie stond tot 
de laatste turnster derde dus 
vol spanning keken we naar 
de oefening van de laatste 
turnster en vooral naar het 
cijfer wat ze zou krijgen. De 
turnster kreeg een lager cijfer 
en Annemarie is  derde van 
Nederland, op het onderdeel 
brug, geworden. Het was een 
geweldig weekend met een 
mooi resultaat voor Annema-
rie en Unitas.
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Woensdag  25 mei
FC Uitgeest E3-Vitesse 22 E2 18:00

Zaterdag 28 mei 
Junioren:
FC Uitgeest A2  
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 17:00
FC Uitgeest B5 KGB 
Tulip Valley Toernooi 12:00
FC Uitgeest C2 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 13:00
FC Uitgeest C3 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 13:00
FC Uitgeest C4 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 13:00
FC Uitgeest C5 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 13:00
FC Uitgeest C6 
vv Siol Aviko Cup Cuyk 09:00
Meisjes:
FC Uitgeest MB1 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 17:00
Pupillen:
FC Uitgeest D4
Blokkers Toernooi 09:00
FC Uitgeest D5 
Unive Jeugdtoernooi Alcmaria Vitrix 09:00
FC Uitgeest E4 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
FC Uitgeest E6 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
FC Uitgeest E7 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
FC Uitgeest E9 
Blokkers Toernooi 09:00
FC Uitgeest E10 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
FC Uitgeest F2
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
FC Uitgeest F3 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
FC Uitgeest F4 
Fortuna W. Jeugdtoernooi 09:00
FC Uitgeest F5 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
FC Uitgeest F6 
Fortuna W. Jeugdtoernooi 09:00
FC Uitgeest F7 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00

FC Uitgeest F8 
Fortuna W. Jeugdtoernooi 09:00
FC Uitgeest F9 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
FC Uitgeest F10 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
FC Uitgeest F11
UniveJeugdtoernooi Alcmaria Vitrix 09:00
FC Uitgeest MP1 
Fortuna W. Jeugdtoernooi 09:00
FC Uitgeest MP1 
Fortuna W. Jeugdtoernooi 09:00

Zondag 29 mei 
Senioren:
ZSGOWMS 1-FC Uitgeest 1 14:00
FC Uitgeest 7-Vitesse 22 7 10:30
Junioren:
FC Uitgeest B2 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 13:30
FC Uitgeest B3 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 13:30
FC Uitgeest C7 
KGB Tulip Valley Toernooi 09:00
Meisjes:
FC Uitgeest MC2
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 13:30
FC Uitgeest MD1 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
FC Uitgeest ME1 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
Pupillen:
FC Uitgeest D2 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
FC Uitgeest D3 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
FC Uitgeest D6 
Zilveren Hert Toernooi Vitesse’22 09:00
FC Uitgeest E2 
Fortuna W. Jeugdtoernooi 09:00
FC Uitgeest E3 
Fortuna W. Jeugdtoernooi 09:00
FC Uitgeest E5 
Fortuna W. Jeugdtoernooi 09:00
FC Uitgeest E8 
Fortuna W. Jeugdtoernooi 09:00
FC Uitgeest E11 
Fortuna W Jeugdtoernooi 09:00
FC Uitgeest E12 
Fortuna W. Jeugdtoernooi 09:00

Uitgeest - De jongens van A2 hebben het dit seizoen tot en met de laatste wedstrijd span-
nend gehouden. De laatste wedstrijd hing het er nog om of Uitgeest of Limmen met de eer 
zou gaan strijken. Want vooral de uit- en thuiswedstrijden tegen Limmen waren spannend. 
Uitgeest was sterker en is nu kampioen. Cas Lommers heeft uitstekend gekeept, Cas werd als 
hij moest werken goed vervangen door Timo of Jasper Stooker. Na de winterstop kreeg het 
team in de voorhoede versterking van Jari Verschoor.

A2 FC Uitgeest is kampioen

Uitgeest - Gaandeweg de 
voorjaarscompetitie werd 
steeds duidelijker dat de strijd 
om het kampioenschap zou 
gaan tussen FC Castricum E7 
en FC Uitgeest E10. Met nog 
twee wedstrijden te spelen 
stond FC Castricum met drie 
punten verschil bovenaan. En 
de laatste twee wedstrijden 
waren uitgerekend tegen FC 
Castricum. Op 16 april thuis 
op Sportpark De Koog en op 

woensdagavond 18 mei uit 
bij FC Castricum. De eerste 
wedstrijd werd beslist door 
een goal van wereldklasse 
van Otis Busby, een prachti-
ge lob van 20 meter over de 
keeper. Met de eindstand van 
2-1 kwam FC Uitgeest gelijk 
in punten met FC Castricum, 
waarbij Uitgeest bovenaan 
stond op doelsaldo. 

Woensdagavond 18 mei be-

gon Uitgeest furieus aan de 
wedstrijd. Het werd 3-6, waar-
mee FC Uitgeest E10 zich 
voorjaarskampioen mag noe-
men van de 7e klasse 13. 
Op de foto v.l.n.r.: boven: 
Marco Koning (coach), Flo-
ris Hoppenbrouwers, Thijs de 
Boer, Jools Koning, Otis Bus-
by, Rob de Boer (coach). On-
der: Owen van der Laan, Teun 
de Groot, Daan Bleyi, Lars 
Burgering, Douwe Valkering.

FC Uitgeest E10 kampioen

Uitgeest - Nadat vorige 
week uit bij Kolping Boys 
Vrouwen 2 het kampioen-
schap werd binnengehaald, 
stond deze week de terug-
wedstrijd op het programma. 
Uitgeest zegevierde met 8-1. 
Al na twee minuten schoot 
Anouk de Goede van 20 me-
ter de bal hard achter de Kol-
ping goalie. Ondanks dat Uit-
geest de bovenliggende par-
tij was, wist Kolping na twaalf 
minuten de 1-1 aan te teke-
nen door slordig balverlies 
in de opbouw. Uitgeest her-
stelde zich goed. Alert reage-
ren van topscoorder Daniel-
le Kortekaas op een losse bal 
en een mooie aanval afge-
rond door de snelle rechts-
buiten Lotte Smit betekende 

na achttien minuten 3-1. Da-
nielle Kortekaas zorgde voor 
een 4-1 ruststand.
Na rust een gedreven FC Uit-
geest dat op jacht ging naar 
het uitbouwen van de score. 
Danielle Kortekaas was ge-
brand op het bereiken van 
een mijlpaal. Binnen vijftien 
minuten scoorde zij twee 
keer waarmee haar seizoen-
stotaal op 50 kwam. Uitgeest 
bleef aandringen. De uitste-
kend spelende B-junior Ma-
non Oudejans was betrok-
ken bij de opbouw van ie-
dere aanval. Bo Smit en Eva 
Schavemaker bepaalde de 
eindstand op 8-1 waardoor 
de vertrekkende trainer Frits 
Walsmit een waardig af-
scheid kreeg.

FC Uitgeest Vrouwen 1 sluit in stijl af

Uitgeest - Nadat Lester 
Half na de laatste thuiswed-
strijd bekroond werd tot bes-
te speler van FC Uitgeest is 
Anouk de Goede bekroond 
tot de beste speelster van FC 
Uitgeest Vrouwen 1. Anouk 
heeft dit seizoen op meerdere 
posities gespeeld waardoor 
de organisatie van het team 

in tact kon blijven. Anouk, 
dochter van voormalig US-
VU 1 speler Dick de Goede, 
was in belangrijke wedstrij-
den bepalend voor het wed-
strijd verloop. 

Met links en rechts scoorde 
zij of stelde haar teamgeno-
ten in staat om te scoren.

Anouk de Goede beste speler
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Ophaaldata gft-afval
In week 22 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 30 mei 
De Kleis en Waldijk: woensdag 1 juni 
De Koog: donderdag 2 juni 
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 3 juni

Vrijdag 27 mei wordt het plastic en kunststof afval weer op-
gehaald. Zet uw plastic afval vóór 7.00 uur buiten. Nieuwe af-
valzakken bestelt u via www.zakkenvoorplastic.nl of haalt u 
bij de gemeente.

BUrgerlIjKe staND
OVerleDeN 

Mevr. D.C. Boxsem, 
e/v Van den ende (79 jaar)

raadsvergadering zonder nazit
Donderdag 26 mei staat de Raadsvergadering op de agenda voor de 
gemeenteraad en het college. De vergadering is openbaar en start om 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Onder andere het vast-
stellen van de Woonvisie en de Subsidieverordening voor monumentale 
molens en kerktorens staan op de agenda, welke te vinden is op www.
uitgeest.nl via het Raadsinformatiesysteem op de homepage. De regu-
liere nazit met een drankje wordt, wegens omstandigheden, geschrapt.

expositie ger Zaagsma 
in hal gemeentehuis
Vanaf woensdag 18 mei is de hal van het gemeentehuis gevuld met een 
nieuwe expositie. Voor een periode van zes weken hangt er een groot 
aantal kunstwerken van Ger Zaagsma. Na ruim 20 jaar als aquarellist ge-
werkt te hebben, heeft hij vrij recent een nieuwe start gemaakt door met 
olieverf te gaan schilderen. In aquarel maakt hij, naast landschappen, 
ook dorps- en stadsgezichten, in olieverf beperkt hij zich tot alleen land-
schappen. Tijdens de expositie in het gemeentehuis zijn zowel aquarel-
len als olieverfschilderijen te zien. De doeken zijn gebaseerd op plekken 
in zowel Uitgeest, als de nabije omgeving.
Woonachtig aan het water in Wormer, pakt Ger zijn bootje en ziet binnen 
vijf minuten de mooiste landschappen voorbij trekken. Vooral de luch-
ten die daarboven hangen zijn favoriet, wat ook direct terug te zien is in 
de getoonde werken. De expositie met de naam ‘Mijn Vlakke Land’ is te 
zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Het schilderij ‘Warm Weer’ van Ger Zaagsma is één van de kunstwerken 
die momenteel in het gemeentehuis hangt.

Velsertunnel geopend 
voor hardlopers
Nog voordat de auto’s en vrachtwagens door de tunnel mogen in janu-
ari 2017, wordt de Velsertunnel opengesteld voor hardlopers en wan-
delaars. Tijdens dit unieke evenement is het mogelijk om wandelend of 
hardlopend over het net aangelegde asfalt te rennen, op een zeer spe-
ciale locatie. De organisatie van dit evenement is in handen van de ge-
meenten Velsen en Beverwijk. Verdere details volgen nog.

Wethouder Karel Mens reikt de verkeersdiploma’s uit aan de leerlingen 
van groep 7 (foto: gemeente Uitgeest).

Uitreiking verkeersdiploma’s 
door wethouder Mens
Woensdag 18 mei is aan 189 leerlingen uit groep 7 van de Uit-
geester basisscholen het verkeersdiploma uitgereikt door wet-
houder Verkeer en Vervoer, Karel Mens. Wethouder Mens was 
zeer tevreden over het grote aantal geslaagden: alle kinderen 
hebben het diploma mogen ontvangen. Nadat op 7 april het lan-
delijke theorie-examen werd afgenomen, was het 21 april tijd 
voor de kinderen om daadwerkelijk de weg op te gaan.

Voor aanvang van het examen werden alle fietsen technisch gekeurd.  
Tijdens het examen zijn de overige weggebruikers niet omgeleid, van  
de kinderen werd verwacht deel te nemen aan het reguliere verkeer. Ook 
rotondes, een spoorwegovergang en wegen zonder fietspaden zijn mee-
genomen in de route. Na afloop van de diploma-uitreiking werden de 
kinderen door de gemeente getrakteerd op een flesje frisdrank en een 
klein presentje.
Namens Veilig Verkeer Nederland hebben de Uitgeesters Dick Kortekaas, 
Anja Rasch en Leonoor Koning de organisatie van het verkeersexamen 
op zich genomen.

Verbod op asbestdaken per 2024
In 2015 heeft de overheid, op advies van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, bepaald dat er per 2024 een verbod 
komt op asbestdaken. Het verbod geldt voor asbestdaken die 
in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en daklei-
en. Door het contact met de buitenlucht ontstaat erosie aan de 
dakbedekking. 

De asbest laat dan los door weersinvloeden en spoelt met regenwater van 
het dak af. Als er geen dakgoten zijn, valt het vervuilde regenwater op de 
grond. Dit zorgt voor vervuiling van de bodem tot op een diepte van on-
geveer 10 centimeter. Deze vervuiling komt het meeste voor op het platte-
land, asbestdaken hebben daar vaak geen afwatering.
Omdat asbest zeer schadelijk is voor de volksgezondheid, is ervoor geko-
zen om over te gaan tot een verbod vanaf 2024. De verwijdering ervan kan 
hoge kosten met zich meebrengen, daarom is het mogelijk om subsidie aan 
te vragen. Meer informatie over het verbod op asbestdaken en de mogelij-
ke subsidie is te vinden op www.odijmond.nl, bij het thema ‘asbest’.
In Uitgeest is het mogelijk om asbestafval weg te brengen naar de gemeen-
tewerf. Het is echter wel aan enkele regels gebonden: het asbest mag al-
leen verpakt zijn in dicht getapet, dubbel plastic. Ook mag u maximaal 1 
kuub aanbieden, de kosten hiervoor zijn € 27,15. Als u meer asbest hebt, 
dient u dit naar GP Groot te brengen. Neem hiervoor eerst contact op met 
GP Groot, 088-472 0000.
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