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Zaterdag 27 mei
Braderie in Uitgeest

Uitgeest - Het is eindelijk 
weer zover! Zaterdag 27 mei 
braderie in Uitgeest met 35 
kramen, met een grote ver-
scheidenheid aan producten. 
Zelfs een draaimolen voor de 
kleintjes en de speeltuin Kin-
dervreugd is ook open. De 
kramen zijn gevuld met on-
der andere aardbeien en ker-
sen, sierraden, tassen, make-
up, woonaccessoires, kle-
ding, noem maar op. Ook een 
reisbureau is aanwezig, hap-
jes van een lokaal restaurant, 
peuterspeelzaal, een hobby-
club voor kids. De braderie 
is van 10.00 tot 16.00 uur op 
het parkeerterrein van de Si-
ro/Marskramer. Geadviseerd 

wordt om zoveel mogelijk 
met de fiets te komen.

Succesvol schoolkorfbaltoernooi
Uitgeest - Zaterdag stond 
in het teken van het Uitgees-
ter schoolkorfbalkampioen-
schap. De afgelopen we-
ken verzorgden diverse vrij-
willigers van KV Stormvogels 
gymlessen bij de basisscho-
len die met veel enthousias-
me werden ontvangen. Naar 
aanleiding hiervan had-
den zich twaalf teams inge-
schreven vanuit de groepen 
4, 5 en 6. De Binnenmeer, de 
Kornak, de Molenhoek en de 
Wissel werden goed verte-

genwoordigd.
De stralende zaterdag werd 
begonnen met een spellen-
ochtend voor de allerklein-
sten. Onder grote belang-
stelling werd een spellencir-
cuit afgelegd waar na afloop 
een diploma kon worden ver-
diend. 
In de middag barstte de strijd 
los wat betreft de titel scho-
lenkampioen van Uitgeest.  
In drie poules van vier teams 
werden er spannende wed-
strijden gespeeld, waarbij het 

spelplezier voorop stond.
In de categorie groep 4 was 
de Molenhoek de sterkste, bij 
de categorie groep 5 was het 
de Wissel die won en catego-
rie groep 6 werd ook overtui-
gend gewonnen door de Wis-
sel. Toch was het uiteindelijk 
de Binnenmeer die er met de 
beker vandoor ging

De organisatie kijkt terug 
op een succesvolle dag en 
ziet de scholen volgend jaar 
graag weer terugkomen. 

Veilig op de fiets
Uitgeest - Donderdagochtend zijn de verkeersdiploma’s uitgereikt na een succesvol examen 
op de fiets door Uitgeest. De diploma’s werden uitgereikt door Wethouder A.de Vink-Hartog.
De uitreiking van de verkeersdiploma’s vond plaats op het gemeentehuisplein. Al jaren krij-
gen leerlingen van groep 7 extra verkeersles (in theorie en praktijk) om zich voor te bereiden 
op een veilige deelname aan het verkeer. Dat wordt uiteindelijk bekroond met een diploma 
(voor boven het bed). De geslaagde kinderen zijn van groep 7 van de Kornak, drie groepen, 
en de Wissel, een groep. (foto: Ger Bus)

Deze week in De krant!
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Exclusief bij Jumbo
Share a perfect Day
E 10,- per kaartje 
bij aankoop van 
actieproducten Hilvaren

beek30 juni - 1
 - 2 jul

i 2017
Topartiesten, 
food & drinks

Workshops 
& shoppen

per kaartje 
bij aankoop van actieproducten*

*Actie loopt van 17 mei t/m 6 juni 2017. Max. 2 kaartjes per actiecode.  Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3
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OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Petra Daan is de 
nieuwe Bonte Ierland 

kenner van 2017
Uitgeest - Zaterdag 20 mei 
vond een Ierse avond plaats 
in café de Bonte Vivant. De 
kroeg was omgebouwd tot 
een heuse Ierse pub. De ty-
pische Ierse gezelligheid was 
met name te danken aan de 
prachtige Ierse liederen ge-
bracht door The Fisherman’s 
Bend and Friends.
Traditiegetrouw wordt tij-
dens de avond een quiz met 
tien vragen over Ierland ge-
steld aan de gasten. De vra-
gen, samengesteld door Ier-
land-kenner bij uitstek JPS 
Schrama, waren zeker geen 
abc-tjes. Uiteindelijk waren 
er twee dames die de mees-
te vragen goed hadden, Mie-
ke Nijman en Petra Daan. Er 
moest een Play Off quiz ge-

houden worden, met nóg 
lastigere vragen. Uiteinde-
lijk won Petra Daan de Ier-
land quiz, omdat zij wist, als 
enorm fan van JPS, wie de-
gene was die de vragen van 
de Ierland quiz had opgesteld 
uit de volgende vier antwoor-
den: A. George Satoer, B. Ol-
ly Satoer, C. JPS Schrama en 
D. Albert van Braam (de win-
naar van vorig jaar). Ze ont-
ving een mooie oorkonde en 
een heerlijke fles Ierse whis-
key. En mag zij zich Miss Kla-
verblad 2017 noemen.

Op de foto organisator Olly 
Satoer, miss Klaverblad 2017 
Petra Daan en quizmaster en 
bassist van The Fisherman 
Bend, Jeroen Stam.

Hockeyers van MHCU 
C1 kampioen!

Uitgeest - De hockeyers van MHCU C1 zijn afgelopen week-
end kampioen geworden. Eén wedstrijd voor het einde van de 
competitie werd De Kikkers C2 met 5-2 verslagen. Hiermee is 
MHCU C1 onbereikbaar geworden voor de andere teams en 
is het kampioenschap een feit.

Uitgeest - Zaterdag moch-
ten 5 turnsters van Unitas 
deelnemen aan het Districts-
kampioenschap 4e en 5e di-
visie. Deze wedstrijd werd 
gehouden in Amsterdam. 
Voor deze turnsters is dit het 
hoogst haalbare in hun ni-
veau.

De wedstrijd begon met 
jeugd 2 turnster Zoë Guit, die 
zich via de Regiofinale had 
geplaatst. Zoë begon met 
vloer en turnde een mooie 
oefening. Sprong en brug 
turnde Zoë  stabiel en haar 
laatste toestel was balk en 
Zoë turnde een strakke balk-
oefening.  Zoë kan terug kij-
ken op een mooie wedstrijd 
en eindigde net buiten de top 
10 op een 11e plaats.
In de tweede wedstrijd 
mochten de junior turnsters 
4e en 5e divisie beginnen 
aan hun Districtskampioen-
schap. Elina Muijskens turn-
de op baan 1 en Jamie Been-
tjes en Cleo Schoute op baan 
2. Alle drie begonnen ze de 
wedstrijd op sprong en heb-
ben mooie sprongen laten 
zien. Brug lukte ook helemaal 
en op balk had Jamie zelfs 
het 2e cijfer. Cleo viel helaas 
van de balk. Elina turnde een 
mooie stabiele balkoefening. 
Na 3 toestellen stond Jamie 
3e en moest nog naar vloer. 
Ze heeft heel erg haar best 
gedaan om een mooie vloer-
oefening te turnen en dat is 
haar gelukt. Helaas kwam ze 
0,50 tekort voor een medail-
le wat heel erg jammer was. 
Jamie werd 6e, Cleo 19e en 
Elina 24e, maar dit kwam een 
beetje door haar vrije oefe-
ning.
In wedstrijd 3 waren de seni-
oren 4e divisie aan de beurt 
en daar had Eva Schimmel 
zich voor weten te plaat-
sen. Eva begon met sprong 
en maakte 2 prachtige over-
slagen tot stand, maar kreeg 
twee keer een 0 omdat ze 
haar sprong gemaakt zou 
hebben voordat de jury een 
teken had gegeven. Als dit de 
1e keer gebeurt moet de jury 
naar je toekomen en zeggen 
dat je een 0 hebt gekregen 
met de reden erbij. Helaas 
is dit niet gebeurd en was 
dit een fout van de jury en 
hebben wij dit aangevoch-
ten en na lang praten mocht 
Eva gelukkig opnieuw sprin-
gen en kreeg uiteindelijk een 
11.20. Op brug en vloer heeft 
Eva stabiele oefeningen ge-
turnd, maar was wel 1 x van 
balk gevallen. Eva is 19e ge-
worden.

Jamie Beentjes Elina Muijs-
kens en Cleo Schoute

Zoë Guit
Eva Schimmel

       Turnnieuws 
       van Unitas 



24 mei 2017 3

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De periode van het jaar is weer aan gebroken, dat nu niet alleen de mensen voor 
hun nageslacht zorgen, maar ook de dieren. Op de foto een deel van het kroost van moeder 
eend dat de wereld aan het verkennen is. Foto en tekst: Ger Bus

Open dag Fort aan den Ham
Uitgeest - Zondag 28 mei is 
Fort aan Den Ham weer ge-
opend voor publiek van 11:00 
tot 16:00 uur. Ooit verbo-
den gebied en geheim land-
schap. Bijna onzichtbaar in 
het Noord-Hollandse land. 
Het fort ligt achter de spoor-
lijn en provinciale weg N203 
bij Krommenie ter hoogte van 
de “Krokodil”.
Op, in en rond het fort is de-
ze maand een grote kunstex-
positie “Art’n’Toys”. Zondag 
12:00 uur is de opening. 
Er zijn exposities over de Be-
zettingstijd 40-45, Scouting, 
Politionele Acties in Neder-
lands-Indië, Linie van Bever-
wijk uit 1800, Slag bij Castri-
cum 1799, Militaire commu-
nicatie, Koude Oorlog, etc.
Er zijn rondleidingen met 

gids maar u kunt ook vrij in 
en rond het forteiland dwa-
len.
Het fort is gebouwd in 1903, 
behoort tot UNESCO We-
relderfgoed en de Stelling 
van Amsterdam.
Het fort is ingericht zoals 
rond het mobilisatiejaren 
1914-18 en nu een Militair 
Museum.
Ervaar hoe de manschappen 
en officieren tussen 1914 en 
1918 doorbrachten op het 
fort.
Fort aan Den Ham ,Busch en 
Dam 13, 1911MS, Uitgeest.
Alle informatie over het fort 
en zijn geschiedenis is te vin-
den op de website www.fort-
aandenham.nl. Het fort is ook 
op woensdagen te bezoeken. 
(foto: F. Braaksma)

Makkelijke zege de Dog 1
Uitgeest - Het eerste heren-
team van de Dog heeft een 
volkomen terechte 0-6 over-
winning behaald bij het laag 
geklasseerde Schagen.
Van te voren was al bekend 
dat Schagen de “zwakste” 
schakel was in de poule, 
maar je moet het altijd nog 
maar doen. Voor de Dog 
bleek dat geen enkel pro-
bleem.
Alle enkelspelen werden bin-
nengehaald zonder set ver-
lies. Marco Zoeteman, Jeroen 
Duinmaijer, Mark Bonekamp 
en Don van der Kleij hadden 
geen enkele moeite met hun  
directe tegenstander.  
Ook in de dubbel spelen had-
den eerste koppel Marco en 
Mark alsmede tweede kop-
pel Menno Kuik en Robin 
van Rijssel geen probleem de 
wedstrijd in twee gemakkelij-
ke sets binnen te halen.
Door deze prima uitslag blijft 
de Dog vol meedoen om de 
tweede plaats en dus ook di-
recte promotie.
Alles zal afhangen van aan-
staande zondag. Dan wacht 
het (op papier) sterke Over-
dan (Assendelft).
Mocht de Dog deze wedstrijd 
twee punten of meer binnen-

halen dan is de tweede plek 
een feit.
Deze laatste wedstrijd zal 
thuis bij de Dog plaatsvinden, 
aanvang 11.00 uur. 
Tevens neemt Don van der 
Kleij a.s. zondag afscheid na 
liefst 22 jaar in dit vrienden-
team te hebben gespeeld.  
Don zal uiteraard met de no-
dige emoties afscheid ne-
men.  Voor Don rest a.s. zon-
dag nog een laatste enkel- 
en een laatste dubbelspel. 
Daarna is er een prachtig af-
scheidsreceptie voor hem 
geregeld in de Bonte Vivant. 

Ook Mark Bonekamp won ge-
makkelijk

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

Like en volg ons op FACEBOOK

Diverse Smaken Driehoek Gebakstukken……………€ 8,95
Aardbeien, Mango, Bosfruit, Blauwe bessen, 
Sinaasappel, Kersen en Advocaat. 
Roomboter CAKE 

met appel en witte chocolade………….€ 4,50
 
Roomboter PUNTEN……….4 + 1 GRATIS!!!!!

 
LET OP!  PINKSTERSLOFFEN WEEKEND!!!!!

 Alle smaken…………………………....……€ 8,95
Aardbeien, Bramen, Vers fruit en Hazelnoot Karamel.  

Middelweg 139 Uitgeest 
www.boekhandelschuyt.nl

 0251-312469 

Uw favoriete boek 
vindt u gewoon 
om de hoek
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Driehuis - Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld or-
ganiseert op zondag 11 juni 
van 10.30 tot 16.00 uur voor 
de tweede keer de Wester-
veld Fair. De Fair, met als the-
ma kunst en natuur, is vrij 
toegankelijk. Natuur heeft 
prominente plek Wester-
veld heeft met het glooiende 

duingebied en verscheiden-
heid aan groen een prachtig 
decor voor de Fair. ,,En ook 
de bijzondere monumenten 
en historie maken de loca-
tie uniek”, vertelt Carla Bo-
sua, directeur van Wester-
veld. De Fair biedt een geva-
rieerd aanbod van exposan-
ten op het gebied van am-

Uitnodiging Castricumse loge

Vrijmetselarij al 300 
jaar springlevend

Castricum - Donderdag 1 
juni houdt Vrijmetselaars-
loge Branding een open 
avond in de Maranatha-
kerk. Deze bijeenkomst 
is bijzonder; in 1717 werd 
namelijk de eerste groot-
loge in Londen opgericht. 
Sindsdien verspreidde de 
Vrijmetselarij zich wereld-
wijd.  

Loge Branding in Castricum 
(1985) is een jonge loot aan 
de stam. Op de open avond 
maakt men kennis met de 
wijze waarop Vrijmetselaars 
elkaar helpen in het ontwik-
kelen van zelfkennis en per-
soonlijke groei. Dat gebeurt 
door lezingen met opbou-
wend karakter, heldere de-
batregels en ook: verrijkende 
symbolen en rituelen. 
Loge-leden vertellen over wat 
dat voor elk persoonlijk bete-
kent. Maarten van der Loo 
die binnenkort de meester-
graad verwacht te bereiken: 
,,Ik heb ondervonden dat Vrij-
metselaars bouwen aan meer 

begrip voor elkaar en ande-
ren. Ieder krijgt de ruimte om 
op zíjn manier te groeien. Wij 
zoeken naar wat vereent, niet 
naar wat verdeelt.”
Betekent dit dat de leden het 
altijd met elkaar eens zijn? 
Van der Loo: ,,We oefenen in 
respect voor elkaars’ opvat-
ting, juist als die anders is. 
Ook zoeken we naar gees-
telijke verdieping. Er is meer 
tussen hemel en aarde dan 
we kunnen waarnemen. Het 
is geen geloofsleer, maar 
wel een erkenning van een 
kracht die het leven draagt. 
En ook dat kan ieder op ei-
gen manier beleven.”
Iedereen is welkom op don-
derdag 1 juni, 20.00 uur op de 
Prins Hendrikstraat 1, Cas-
tricum. De toegang is gra-
tis, net zoals het eerste kop-
je koffi e.
Iedereen is ook welkom op 
de koffi eochtend, zaterdag 
3 juni, in Maranatha, van-
af 10.00 uur. Meer over Loge 
Branding op www.vrijmetse-
laarsloge-branding.nl. 

Het begin van de Vrijmetselarij precies 300 jaar geleden. Is er 
iets veranderd?

bacht, kunst, en natuur. Ook 
is er een valkenier en geven 
medewerkers een ‘natuur’ 
workshop. ,,Met livemuziek, 
een cateringpaviljoen met 
lekkernijen en kinderactivi-
teiten is er voor elk wat wils. 
En dit jaar richten we ons nog 
meer op natuur en natuurlij-
ke producten. We bieden bij-
voorbeeld kruidenplantjes en 
gekloofd openhaardhout aan 
en vertellen over beplanting. 
We weten zeker dat we weer 
veel mensen een plezier kun-
nen doen.”

Voor bezoekers die geïnte-
resseerd zijn in geschiede-
nis wordt een openlucht-to-
neelstuk opgevoerd over be-
kende historische personen 
die in het gedenkpark hun 
laatste rustplaats vonden. Zo 
komt dichter en romanschrij-
ver Jan Jacob Slauerhoff 
(1898) voorbij. Ook de vari-
étéartiesten Louis (1883) en 
Heintje (1888) Davids en Ar-
tis-boegbeeld Frits Portielje 
(1886) maken hun opwach-
ting. Zie ook www.bc-wes-
terveld.nl.

Castricum - Voor wie van le-
zen houdt, is er de mogelijk-
heid om in Castricum mee 
te doen aan een Zomerlees-
club. 
Deelnemers lezen in de 
maanden juli en augustus 
drie boeken rond een thema, 
dit jaar ‘Op drift’. Deze boe-
ken bespreekt men in een  

Zomerleesclub leesclub die hiervoor speci-
aal wordt opgericht. Het gaat 
om de literaire romans Het 
oude land van Dörte Hansen,  
En de akker is de wereld van 
Dola de Jong en Helden van 
de Grens, van Dave Eggers. 
Er zijn al belangstellenden en 
met nog enkele reacties erbij 
kan de groep deze zomer van 
start gaan. Aanmelden kan 
via zomer@senia.nl.  

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 15.45 & 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Pirates of the Caribbean 5 - 3D

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

Pirates of the Caribbean 5 - 2D
donderdag 18.45 uur

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur 

woensdag 18.45 uur
Dubbelspel (Double play)

donderdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

woensdag 21.15 uur 
Going in Style
dinsdag 14.00 uur 

Lady MacBeth
zaterdag 16.00 uur
maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

The Circle
vrijdag 18.45 uur

Lion
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.30 uur
The Boss Baby (NL) 3D
donderdag & vrijdag 16.00 uur 
The Boss Baby (NL) 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

De Smurfen en het verloren dorp 2D

Programma 25 mei t/m 31 mei 2017

Pirates of the Caribbean: 
Salazar’s Revenge 2 en 3D

Johnny Depp keert terug als 
de iconische, roekeloze an-
tiheld Jack Sparrow in Pira-
tes of the Caribbean: Sala-
zar’s Revenge. In dit nieuwe 
avontuur krijgt Jack Sparrow 
te maken met zijn aartsvijand 
kapitein Salazar. 
Als alle spookzeelieden on-
der leiding van Salazar ont-
snappen aan de Devil’s Trian-
gle hebben ze maar één mis-
sie: alle piraten doden, Jack 

in het bijzonder. De enige 
hoop op overleving ligt voor 
Jack in het legendarische Tri-
dent van Poseidon. Om die te 
vinden moet hij een alliantie 
vormen met Carina Smyth, de 
briljante en beeldschone as-
tronoom en Henry, een ei-
genwijze jonge zeeman ver-
bonden aan de Koninklijke 
Marine. Aan het roer van zijn 
schip probeert Jack zijn leven 
te redden. 

Na een afwezigheid van tien-
tallen jaren keert de in Euro-
pa succesvolle dokter Ostrik 
Fiel terug naar zijn geboorte-
plaats Curaçao. Het bezoek 
herinnert hem aan veertig 

Dubbelspel jaar eerder, toen een ogen-
schijnlijk onschuldig domi-
nospel dramatische gevol-
gen had voor alle betrokke-
nen. intriges en pijnlijk ver-
raad. Gebaseerd op de ge-
lijknamige roman van Frank 
Martinus Arion.

Expositie Jan Makkes
Regio - Vanaf Hemelvaarts-
dag 25 mei tot en met tweede 
pinksterdag 5 juni is de Pink-
stertentoonstelling te zien 
van kunstschilder Jan Mak-

kes tussen 11.00 en 18.00 
uur. De entree is gratis in de 
Museumboerderij aan Hof-
geesterweg 22a in Velser-
broek. 
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Castricum - De meiden van groep 8 van basisschool Vis-
ser ‘t Hooft hebben vorige week woensdag de regiofinale van 
Noord-Holland schoolvoetbal gewonnen en zijn nu geplaatst 
voor de districtfinale op 7 juni.

Jongens Meervogels kampioen
Akersloot - De jongens van JO17-2 van Meervogels zijn kampioen geworden van de 4e 
klasse in de najaarscompetitie. Het team stond vrijwel de hele competitie aan kop. Zaterdag 
speelden de jongens tegen Saenden. JO17-2 wist al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te 
komen en gingen de rust in met een 2-2 stand. Na rust bouwden de Akersloters de voor-
sprong langzaam maar zeker verder uit en zij wisten uiteindelijk de kampioenswedstrijd met 
5-3 te winnen. Deze wedstrijd was tevens een afscheidswedstrijd voor twee trouwe leiders. 
Saskia en Sjaak.

Lelie Open in juni
Akersloot - Tennisvereni-
ging Akersloot houdt een 
open toernooi in de week van 
zaterdag 17 tot en met zon-
dag 25 juni. Wie lid is van de 
KNLTB kan meedoen. Offi-
cieel start het toernooi op 
maandag, maar het voor-
weekend worden er ook 
wedstrijden gespeeld. Er is 

een verliezersronde zodat ie-
dereen minimaal twee wed-
strijden speelt. Inschrijven 
vanaf speelsterkte vier tot en 
met acht (15+). In de catego-
rieën zes en zeven (35+) in 
zowel dames dubbel, heren 
dubbel en gemengd dubbel. 
Inschrijven via www.toernooi.
nl. 

Castricum - De duiven van 
de Gouden Wieken vlogen 
dit weekend vanuit Frankrijk. 
De bloemen waren opnieuw 
voor Sander de Graaf, Ger-
hard Tromp werd tweede, en 
Arie en Rie Hageman deden 
het ook weer prima. 

Wedstrijdduiven die ergens 
worden losgelaten maken 

Duiven gokken

Fietsroutes aantrekkelijker en veiliger gemaakt

Fietsen door Castricum en 
Uitgeest is nog leuker geworden
Castricum/Uitgeest - Met 
enkele aanpassingen zijn be-
staande fietsroutes door Cas-
tricum en Uitgeest aantrek-
kelijker en veiliger geworden. 
De wethouders Rood van 
Castricum en De Vink van 
Uitgeest stonden even let-
terlijk stil bij deze aanpassin-
gen. De vele fietsroutes vor-
men een netwerk, dat weer is 
aangesloten op andere rou-
tes en netwerken. Ideaal voor 
de toeristische bezoeker die 
de omgeving komt verken-
nen. Maar ook ideaal voor 
de inwoner zelf die een korte 
of lange tocht wil rijden door 

de natuur, langs interessante 
plekken of op wegen zonder 
veel autoverkeer.
Drie partijen hebben samen-
gewerkt bij de aanpassin-
gen van de routes: Recre-
atieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer, en de ge-
meenten Castricum en Uit-
geest. De knooppunten van 
het Fietsroutenetwerk Laag-
Holland zijn aanpast even-
als de Pontjesroute. In Uit-
geest loopt de Pontjesroute 
nu langs het Regthuys, door 
het centrum en langs de his-
torische Westergeest en Lan-
gebuurt. Het was een lang-

gekoesterde wens van on-
dernemers om de route door 
het centrum te laten lopen en 
het nieuwe traject is ook voor 
fietsers interessanter en aan-
trekkelijker. Zo loopt de Pont-
jesroute nu langs recreatie-
terrein Dorregeest. De aan-
gepaste route is te downloa-
den vanaf www.alkmaarder-
enuitgeestermeer.nl.
Tussen Castricum en Uit-
geest loopt de route nu via 
het in 2011 aangelegde fiets-
pad en niet meer over het 
Castricumse deel van de Uit-
geesterweg. Dat is zowel vei-
liger als aantrekkelijker.

Op de foto de wethouders De Vink (links) en Rood staan even stil op de hoek Heemstederweg/
Uitgeesterweg bij een van de knooppunten van het Fietsroutenetwerk dat ook door Castricum 
en Uitgeest voert.

keuzes in hun reis naar het 
hok. Peter Witte vertelt: ,,Goe-
de keuzes zijn belangrijk. 
Duiven die zich thuis voelen 
in hun omgeving gedragen 
zich verstandiger dan dui-
ven die dat gevoel niet heb-
ben blijkt uit een Amerikaans 
onderzoek. In de duivensport 
zijn regelmatig presterende 
duiven belangrijk, dus belo-
ning en een goede ontvangst 
bij thuiskomst zijn goed voor 
de motivatie.”

Kampioen hoofdklasse!
Castricum - Nadat vorige 
week de kwartfinale van de 
beker met 1-2 werd verlo-
ren van FC Purmerend, kon 
FC Castricum JO8-1 afgelo-
pen zaterdag het kampioen-
schap in de hoofdklasse vei-
lig stellen. 
Een gelijkspel in de thuis-
wedstrijd tegen SRC JO8-
1 uit Schagen zou voldoen-
de zijn om voor de twee-
de keer dit seizoen kampi-
oen te worden. FCC kwam na 
vijftien minuten op een 1-0 
voorsprong. SRC kwam al vrij 
snel op 1-1, wat ook meteen 
de ruststand was.
Na rust bleek het vooral 
een spannend duel te wor-
den, want één goal van SRC 
zou betekenen dat de ti-
tel niet naar FCC zou gaan, 
maar naar SVW’27. Keeper 

Guus greep een aantal keer 
goed in, maar gelukkig kwam 
SRC in de tweede helft niet 
meer tot hele grote kansen. 
Aan de andere kant werd 
FCC ook niet echt meer ge-
vaarlijk, waardoor na veer-
tig minuten de eindstand op 
1-1 bleef staan. Na het laat-
ste fluitsignaal klonk ge-
lijk het ‘We are the Champi-
ons’ over Sportpak Noord-
End en vielen de spelers el-
kaar van blijdschap in de ar-
men. Guus, Sem Bakker, Sem 
Nooij, Tom, Luc, Keano, Dani, 
Vince, trainer Kramer en lei-
ders Frank en Robin hebben 
het geweldig gedaan. Hoe-
wel er nog een aantal toer-
nooien aan komt, is het met 
twee kampioenschappen én 
een kwartfinalebeker nu al 
een top seizoen.
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Elfde keer Blauwe Vlag en Groene 
Wimpel voor Jachthaven Uitgeest

Uitgeest - Donderdag ont-
vingen Menno en Caroli-
ne Klein namens Jachthaven 
Uitgeest voor het elfde jaar 
de Blauwe Vlag met Groene 
Wimpel. De uitreiking vond 
plaats op de Pier en jacht-
haven in Scheveningen. Het 
keurmerk Blauwe Vlag be-
staat in 2017 exact 30 jaar. 
De Blauwe Vlag werd dit jaar 
met drie klassen met school-

kinderen op ludieke en bij-
zondere wijze ingeluid.
De Blauwe Vlag is een in-
ternationale onderscheiding 
die in ruim dertig landen aan 
meer dan 3500 stranden en 
jachthavens wordt uitgereikt. 
Dankzij dit label mag Jacht-
haven Uitgeest zich in het-
zelfde rijtje scharen als jacht-
havens uit andere landen in 
Europa, Zuid-Afrika, Marok-

ko, Nieuw-Zeeland, Cana-
da en het Caribische gebied. 
“Daar zitten best prestigieuze 
jachthavens tussen. We heb-
ben allemaal aangetoond dat 
– door aan zekere criteria te 
voldoen – onze jachthavens 
veilig en schoon zijn,” aldus 
Caroline en Menno Klein.
In Nederland zijn er in to-
taal zeventien jachthavens, 
die naast de Blauwe Vlag te-

vens de Groene Wimpel mo-
gen voeren. Dit is een extra 
award die wordt toegekend 
aan de jachthavens die, bo-
venop de internationale cri-
teria voor verduurzaming van 
de jachthaven, aan aanvul-
lende maatregelen voldoen. 
Bijvoorbeeld op het gebied 
van energie- en waterbespa-
ring, duurzaam en lokaal in-
kopen, gebruik van duurza-
me bouwmaterialen, afval 
scheiden en maatschappe-
lijke betrokkenheid. Jachtha-
ven Uitgeest nam de Groene 
Wimpel dit jaar voor de vier-
de keer in ontvangst. “Bin-
nen ons totaalconcept voor 
toerisme en recreatie speelt 
milieubewust ondernemen 
een prominente rol. Samen 
met de andere bedrijven op 
het terrein willen we ook op 
die manier de aantrekkings-
kracht van Uitgeest en de 
watersport voor toeristen en 
recreanten vergroten.”
Voor toeristen is de Blauwe 
Vlag een internationaal her-
kennings- en kwaliteitssym-
bool voor schone en milieu-
bewuste jachthavens. “We 
werken er hard aan om de 

duurzaamheid van de jacht-
haven voortdurend te verbe-
teren. We willen hierin zelfs 
een voorbeeld zijn voor an-
dere jachthavens in Neder-
land! Ons doel is om Uitgeest 
op de kaart te zetten voor 
toeristen en recreanten. Twee 
jaar geleden hebben alle be-
drijven op het terrein zich ge-
schaard onder de naam “Wa-
tersportcentrum Uitgeest”, de 
plek voor watersport, recrea-
tie en vrijetijdsbesteding. Op 
ons terrein zijn verschillende 
bedrijven te vinden, die hier 
door samenwerking met el-
kaar aan bijdragen. Of ie-
mand nu wil ontspannen of 
liever actief de vrije tijd door-
brengen; bij ons kunt u on-
der andere varen, fietsen, 
feesten, eten, vakantie vie-
ren en aan leuke activiteiten 
deelnemen. Kortom, Water-
sportcentrum Uitgeest is uw 
bestemming, wanneer u wilt 
genieten op of aan het water!
Iedereen is van harte wel-
kom om de jachthaven en de 
bijbehorende bedrijven van 
Watersportcentrum Uitgeest 
te bezoeken. Er is genoeg te 
doen op het terrein!

Werksessies centrumgebied 
Uitgeest voortgezet

Uitgeest - Afgelopen don-
derdagavond (18 mei) vond 
in Dorpshuis De Zwaan de 
derde werksessie plaats over 
het centrumgebied van Uit-
geest. Een volgens een pers-
bericht van de gemeente 
constructieve avond, waarbij 
de omwonenden en belang-
hebbenden op een lege ma-
quette voorstellen mochten 
doen over de invulling van 
het centrumgebied. Zo wordt 
er samen met de gemeen-
te gewerkt aan het opstel-
len van een beeldkwaliteits-
plan (BKP) voor deze omge-
ving. De plannen worden in 
de sessie van 7 juni verder 
uitgewerkt en gaan vervol-
gens via stuurgroep en colle-
ge naar de raad ter vaststel-
ling. 

De werksessies vormen een 
onderdeel van het project 
over de inrichting van het 
centrumgebied. Daarmee 
geeft het college uitvoering 
aan het besluit van de ge-

meenteraad van 8 december 
2016. 

Maquette
In deze derde sessie is ge-
werkt aan de hand van een 
lege maquette waarop het 
gezelschap verschillende 
voorstellen voor het te rea-
liseren programma heeft in-
gevuld. Daarbij kwamen ook 
voorstellen aan de orde die 
zich kritisch verhouden tot 
het raadsbesluit van decem-
ber, bijvoorbeeld ten opzich-
te van het uitgangspunt het 
huidige ijsbaanterrein te be-
nutten voor de bouw van een 
Integraal Kind Centrum. 
Geconstateerd is dat nog een 
vierde werksessie nodig is.

In de volgende werksessie op 
7 juni worden de voorstellen 
bewerkt tot twee á drie mo-
dellen, die worden voorge-
legd aan de stuurgroep en 
vervolgens het college van 
B&W. Het college formuleert 
op basis daarvan een voorstel 

voor de raad. Verwacht wordt 
dat over dit voorstel nog vóór 
het zomerreces een brede in-
formatieavond kan worden 
georganiseerd.

Breed gedragen
Met de kaders die de raad 
heeft meegegeven, wordt sa-
men gebouwd aan een zo 
breed mogelijk gedragen 
ontwerp. In tegenspraak tot 
sommige berichten wil het 
college nog eens benadruk-
ken dat er derhalve nog geen 
besluiten zijn genomen. 
Aan het begin van de derde 
sessie heeft de Stichting Bob 
zich teruggetrokken onder 
het uitdelen van een verkla-
ring. Het college geeft in het 
persbericht aan het jammer 
te vinden dat de stichting 
zich terugtrekt. Het college 
neemt afstand van de verkla-
ring die daarbij wordt gege-
ven, maar constateert tevens 
dat deze stap de werkzaam-
heden van de groep verder 
niet heeft belemmerd.

Zaterdag bij Boekhandel Schuyt
CD-presentatie door 
Evelien Albrink 
Uitgeest - Gitariste Eve-
lien Albrink bracht in januari 
2017 haar eerste CD met ei-
gen composities uit.
Deze CD getiteld Adiós 
Mamá is ontstaan uit de be-
hoefte om persoonlijke erva-
ringen, zoals het verlies van 
dierbaren, in klank om te zet-
ten. Stemmingen en gevoe-
lens kunnen soms beter in 
muziek uitgedrukt worden 
dan in woorden. De gitaar is 
bij uitstek een geschikt in-
strument om de emotione-
le aspecten van deze ervarin-
gen te verklanken. 
Terwijl Evelien zich het reper-

toire van de klassieke gitaar 
eigen maakte voelde zij zich 
ook thuis in allerlei lichte mu-
ziekstijlen. Zij zocht naar ma-
nieren om klassieke en po-
pulaire stijlen met elkaar te 
combineren. De sfeervol-
le, intieme gitaarmuziek op 
Adiós Mamá is het resul-
taat van deze zoektocht. Kom 
27 mei genieten van haar 
live optreden tussen 15.15 
en 15.45 uur in boekhandel 
Schuyt aan de Middelweg 
139. Na afloop kunt u CD’s à 
10 euro kopen en als u wilt 
door Evelien laten signeren. 
Toegang: vrij.
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Veranda’s van Hummel 
Heemskerk - Het hele jaar 
genieten van het terras, altijd 
droog en uit de wind, dat wil 
toch iedereen en dat kan nu 
voor een laagste prijs-kwali-
teitgarantie bij Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort.
Bij Hummel Kozijnen kan 
men nu al een complete ter-
rasoverkapping bestellen van
circa 400 cm breed en 250 
diep vanaf 1.295 euro inclu-
sief BTW (Hummel Deluxe) 
in de kleuren crème/wit RAL 
9001 of antraciet RAL 7024 

en voorzien van polycarbo-
naat beplating. De terras-
overkappingen zijn te voor-
zien van vele luxe opties zo-
als led-verlichting, infrarood 
terrasverwarmer, spiekozij-
nen voor de zijwanden, gril-
lo schuttingdelen en uiter-
aard Fiano schuifglaswan-
den (gelaagd veiligheids-
glas) en schuifpuien zodat 
men de overkapping geheel 
kan afsluiten. Ook in het as-
sortiment heeft Hummel ter-
raszonwering voor onder de 

overkapping door middel van 
geplisseerde stof in een alu-
minium frame. Deze wordt 
geplaatst tussen de panelen/
liggers in waardoor er een 
vlak geheel ontstaat. Zonwe-
ring voor op het dak van de  
terrasoverkapping in de vorm 
van een elektrische ZIPX 
windvaste screen bestaat 
ook tot de mogelijkheden. 
Hummel Kozijnen heeft di-
verse terrasoverkappingen 
zeer realistisch opgesteld in 
de ruime showroom zodat 
men een fraai beeld krijgt 
hoe het er thuis uit zou ko-
men te zien. De terrasover-
kappingen zijn verrassend 
laag geprijsd en zeer een-
voudig zelf te plaatsen door 
de zeer uitgebreide digitale 
montagehandleiding. Uiter-
aard kan de overkapping ook 
geplaatst worden tegen een 
vriendelijke montageprijs. Nu 
bestellen is snel genieten!
Voor een bezoek aan onze 
showroom, het adres is Lijn-
baan 44a in Heemskerk 
Voor een vrijblijvende prijs-
opgave  thuis kan men bellen 
naar 0251-234484. De show-
room is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 
10.00 uur 16.30 uur, zater-
dags van 11.00 tot 15.00 uur. 
Meer informatie op www.
hummelkozijnen.nl. 

Pubquiz bij Mezza Luna
Castricum - Na de succes-
volle eerdere edities wordt 
er op  vrijdag 26 mei vanaf 
20.30 uur weer een gezellige 
pubquiz gehouden bij Mezza 
Luna. Er zullen diverse ron-
des worden gespeeld en vra-
gen worden gesteld op aller-
lei gebied. De antwoorden 
worden meteen vastgelegd 

zodat  direct de standen be-
kend zijn en na afloop met-
een duidelijk is welk team 
heeft gewonnen. 

Een team bestaat minimaal 
uit twee en maximaal uit zes 
personen. Gratis entree. Aan-
melden kan via tel.: 0251-
652251.

Geesterweg 
heringericht

Akersloot - Het werk is 
klaar. Na een half jaar werk-
zaamheden is de Geesterweg 
opgeknapt en veiliger ge-
worden. Akersloters en be-
trokkenen stonden vrijdag 19 
mei feestelijk stil bij de afron-
ding van de werkzaamheden. 
Wethouder Marcel Steeman 
en Alex van der Leest van de 
Fietsersbond verrichtten sa-
men de officiële opening van 
de vernieuwde Geesterweg, 
op de fiets.
De reconstructie van de weg 
is in samenspraak met bewo-
ners en belanghebbenden tot 
stand gekomen.

Nieuw tehuis Kathmandu

Castricum - De kinderen 
zijn er blij mee, hun nieuwe 
tehuis Tiom-Laura Marinka 
Home in het centrum van Ka-
thmandu waar ongeveer ze-
ventig voormalige straatkin-
deren een bed en een ka-
mer hebben, dagelijks een 
bord eten krijgen maar voor-
al ook iedere dag warmte en 
vriendschap ervaren. Daar-
naast gaan ze iedere dag 
naar school of leren een be-

roep. Het nieuwe tehuis was 
nodig omdat de verwoesten-
de aardbeving die het land 
trof in 2015 grote schade had 
aangericht aan de tehuizen. 
Onder toeziend oog van de 
drijvende krachten achter het 
goede werk van de Stichting, 
Lies Vink en Gerda Oosting, 
werd met een Nepalees feest 
het huis officieel geopend. 
Meer informatie www.straat-
kinderenvankathmandu.nl. 

Mooie cheque voor 
Hart voor Borstkanker

Castricum - Lia Kooijman, 
oprichster van de stichting 
Hartt voor Borstkanker kreeg 
tijdens de Castricumse bra-
derie een cheque overhan-
digd door Franklin Kloos en 
een van zijn mede rallyrijders 
Tim van Waveren-Hogervorst.
Samen met Jeroen van Wa-
veren-Hogervorst en Martijn 
Kocx hebben zij dit geweldi-

ge bedrag bij elkaar gereden 
tijdens de Barrel Challenge 
2017. De afgelopen tien jaar 
heeft de stichting Hart voor 
Borstkanker al 23.000 euro 
overgemaakt naar speciaal 
geadopteerde borstkanker-
onderzoeken van KWF Kan-
kerbestrijding en ook deze 
cheque van 3. 942,14 euro is 
een waardevolle aanvulling. 

Sterre beleeft droomdag 
tijdens Jumbo racedagen
Akersloot - Sterre De-
ijlen (15) uit Akersloot voel-
de zich afgelopen zaterdag 
even een echte coureur. Zij 
maakte een rit in een échte 
Le Mans racewagen tijdens 
de Jumbo Racedagen, ‘driven 
by Max Verstappen’ op Cir-
cuit Zandvoort. Ook mocht 
zij Max Verstappen het hemd 
van het lijf vragen tijdens een 
meet & greet. Sterre won de-
ze droomprijs door bood-

schappen te doen bij Jum-
bo in Uitgeest. In de speci-
ale Jumbo LMP3-racebolide 
racete professioneel coureur 
Arie Luyendyk met Sterre als 
passagier over het Circuit van 
Zandvoort. 

Sterre: ,,Wat een ontzettend 
gave ervaring! Ik vond de 
bochten wel een beetje span-
nend. Dit was fantastisch om 
mee te maken.” 
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Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van juni van de Stichting 
Uitgeester Senioren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127 
 

Activiteitenkalender 
juni

Maandag  12, 19, 26:
10.00 -13.15 uur: Koffie-
Plus
10.00 -12.00 uur: Biljartles 
dames
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
en zomerbridge
Maandag 12, 19:
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712

Dinsdag 6, 13, 20, 27:
13.30-16.45 uur: Biljarten

Woensdag 7, 14, 21, 28:
Fietsen op E-bike , vertrek: 
09.30 uur 
10.00-12.00 uur: Biljartles 
dames
13.30-16.45 uur: Biljarten

Donderdag 8, 15, 22, 29:
Wandelen (1 of 2 uur): 
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30-12.00 uur:  Biljarten 
heren (beginners)
09.30-11.30 uur:  Open 
Atelier
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
14.00-16.00 uur:  Rummi-
cub en schaken

Vrijdag  9,16, 23, 30:
13.30-16.45 uur:  Biljarten

Vrijdag 9, 16, 23:
13.30-15.30 uur:  De Zin-
gende Zwanen 

De S.U.S. is bereikbaar van 
maandag  tot en met don-
derdag  van 9.00 tot 12.30 
uur en van 13.30 tot 16.00 
uur (vrijdag gesloten) 
in Dorpshuis de Zwaan. 
Voor informatie betref-
fende activiteiten van de 
S.U.S.:  tel.: 31 90 20, e-
mail: s.u.s@inter.nl.net of 
kijk op de website: www.
uitgeestersenioren.nl.

Activiteiten 
Stichting 

Uitgeester 
Senioren

Hertenpark zoekt fitte 
vutter als beheerder
Uitgeest - Het is een ver-
trouwd beeld bij de entree 
van het dorp, de rondlopende 
beesten van Stichting Her-
tenpark Uitgeest. Dagelijks 
zitten ouders of grootouders 
gehurkt voor het hek om hun 
kroost kennis te laten maken 
met levende have. Prettige 
bijkomstigheid, de nieuws-
gierigheid is meestal weder-
zijds! Het park werd in 1964 
geopend, bestaat in 2019 dus 
55 jaar en is altijd door vrij-
willigers gerund. Thea Kater 
is penningmeester en vertelt 
dat een constante groep vrij-
willigers van 20 man (inclu-
sief bestuur) zorgdraagt voor 
het park en haar bewoners. 
Thea: “Het is nooit saai hier, 
’t is heerlijk om met de die-
ren te werken en leuk om te 
zien dat het hen goed gaat. 
Wij krijgen regelmatig com-
plimenten van bezoekers dat 
het er hier mooi uitziet. Voor-
zitter (sinds 1 mei) Bart Veld-
huizen: “Mensen komen re-
gelmatig langs om te voe-
ren, dat gaat niet altijd goed. 
Ik zeg dan, wat je zelf niet 
eet, geef dat ook niet aan de 
dieren, zoals sinaasappel-
schillen of koffiefilters.” Tij-
dens het interview knabbelt 
een grote geit gretig aan een 
loshangende sjaal en ook bij 
andere dieren merk je dat zij 
gewend zijn aan mensen op 
het terrein. De Nandoe, een 
Zuid-Amerikaanse loopvo-
gel blijft achter een hek. Thea 
lacht: “Die is ooit door een 
kind bestempeld als ‘auvo-
gel’. Hennie Lenselink geeft 
een rondleiding door stallen 
en opslagruimte waar werk-
schema’s hangen van  vrij-
willigers. Hennie: “Wij kun-
nen altijd vrijwilligers, vanaf 
15 jaar, gebruiken. Het kost 
niet veel tijd, ’s ochtends is 
men anderhalf uur kwijt aan 
vegen en stal uitmesten en ’s 

middags een half uurtje met 
voeren en water bijvullen. 
Eén keer per week is goed te 
doen. Ook klussers zijn van 
harte welkom.” Het herten-
park heeft tevens een vaca-
ture voor een nieuwe beheer-
der. Thea: “Wij zijn op zoek 
naar een fitte vutter van 50+ 
die ongeveer twee tot drie 
keer per week wil kijken of 
alles in orde is, een rondje wil 
lopen en bereikbaar is voor 
calamiteiten. Hij of zij moet 
wel verstand van en feeling 
met dieren hebben. Ontwor-
men moet bijvoorbeeld geen 
probleem zijn en ook de fre-
quentie moet dan in de ga-
ten gehouden worden. De 
nieuwe beheerder kan re-
kenen op medewerking van 
een goed team vrijwilligers.” 
Financieel heeft het her-
tenpark zichzelf altijd kun-
nen redden hoewel het be-
slist geen vetpot is. Door gif-
ten van donateurs weten zij 
zich redelijk staande te hou-
den. Thea: “Met donaties be-
kostigen wij klein onderhoud 
en voer. Maar laatst moesten 
wij de dierenarts laten komen 
omdat een hert een touw om 
het gewei had, kosten 300 
euro. Dan teren we flink in op 
onze spaarrekening.” Hen-
nie vult aan: “Toen we laatst 
in de krant vertelden dat wij 
een kruiwagen nodig had-
den, kregen we van een me-
neer zomaar 50 euro, dat is 
dan zó fijn! Echt elk bedrag 
helpt.” 
Wie geniet van het herten-
park, kan doneren kan naar 
rekeningnummer NL12RA-
BO 0363 4019 97 t.n.v. Stich-
ting Hertenpark Uitgeest. 
Solliciteren naar een vrijwilli-
gersfunctie zie: www.herten-
parkuitgeest.nl of bezoek de 
facebookpagina. Als de vlag 
uithangt, is het hertenpark 
geopend. (Monique Teeling)

Hennie Lenselink met de beesten

Prijswinnares bij 
boekhandel Schuyt
Uitgeest - Rosemarie Roe-
kers werd onlangs in het 
zonnetje gezet bij Boekhan-
del Schuyt. Zij was een van 
de prijswinnaars van de prijs-
vraag/slagzin op Bookstore 
Day, zaterdag 29 april, de dag 

om de boekhandels te pro-
moten. 
Op de foto reikt mede-
werkster Dorothé Roden-
burg-Glorie van Boekhandel 
Schuyt de prijs uit aan Rose-
marie Roekers.

Uitgeest - De zestig al (ruim) 
gepasseerd en nog lekker 
fit en vitaal door het leven 
gaan? Dat kan nu in Uitgeest. 
Op initiatief van wethouder 
Vink-Hartog ging deze week 
het nieuwe project ‘Fit & Vi-
taal 60+’ van start. De orga-
nisatie van dit project is in 
handen van Buurtsportcoach 
Astrid van Baar van Alkmaar 
Sport. 
Voorafgaand aan het project 
vond op 10 mei de jaarlijkse 
gratis Fit-test plaats. Op de-
ze test kwamen 16 geïnte-
resseerden af, die allen gron-
dig werden getest op hun fit-
heid. 13 deelnemers hebben 
zich vervolgens ingeschre-
ven voor het project ‘Fit & Vi-
taal 60+’. ‘Fit & Vitaal 60+’ 
bestaat uit twee lessen per 
week, gedurende 8 weken. 

Een les duurt een uur. 
Het lesaanbod is zeer geva-
rieerd. Zo is er een samen-
werkingsverband aangegaan 
met Fysiotherapie Uitgeest, 
zij verzorgen éénmaal per 
week de les. De andere les-
sen worden bij verschillen-
de sportverenigingen in Uit-
geest gehouden. Zo startten 
zij bijvoorbeeld vorige week 
dinsdag met (walking) hoc-
key bij MHC Uitgeest. Na-
tuurlijk is er na het sporten 
tijd voor een gezellig kopje 
koffie. Na 8 weken vindt er 
een eindtest plaats en wordt 
er gekeken of de deelnemers 
ook daadwerkelijk fitter ge-
worden zijn! 
Voor meer informatie kunt 
u bellen naar Astrid van 
Baar, telefoonnummer 06-
52306786. 
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Mike Korver Nederlands 
kampioen met Houtrak

Uitgeest - Mike Korver is af-
gelopen zondag met zijn club 
Houtrak kampioen van Ne-
derland geworden. De 19-ja-
rige golfer uit Uitgeest sloot 
in het Drentse Aalden de fi-
nale om de landstitel win-
nend af.
Op de fraaie baan van De 
Gelpenberg waren na een 
bijna twee maanden lange 
strijd de twee beste teams uit 
de poulefase overgebleven. 
Houtrak stond tegenover de 
Hoge Kleij uit Leusden, teams 
de elkaar eerder in de poule 
ook al waren tegengekomen. 
Toen won Hoge Kleij met 13-
5, maar dit keer liep het an-
ders.
Na de ochtendsessie, met 
drie dubbelpartijen keek 
Houtrak nog tegen een 4-2 
achterstand aan. Die moest 
worden weggepoetst in de 
zes singles die ’s middags op 
het programma stonden. ,,We 
wisten precies wat ons te 
doen stond. Er moesten vier 
singles worden gewonnen’’, 
stelde Mike Korver. ,,We heb-
ben daarbij nog wel terugge-
dacht aan de eerdere wed-
strijd tegen de Hoge Kleij, 
toen we zelf halverwege met 
4-2 voor stonden. Alles was 
dus mogelijk.’’
Dat bleek. In de middag haal-
de Houtrak al snel de eerste 
en de zesde single binnen, 
waarna ook de tweede partij 
werd gewonnen. Alles kwam 
neer op de match van Korver 
tegen Bob Geurts, speler van 
Jong Oranje. Die was lang in 
evenwicht, maar op de twee-
de negen holes trok de Uit-
geester het initiatief naar 
zich toe. Met nog drie holes 
te gaan had hij ook drie holes 
voorsprong.
De eerste twee kansen om de 
winst te pakken liet hij ech-
ter onbenut. ,,Dan weet je dat 
alles aankomt op die laat-
ste hole. Die moet je mini-

maal gelijk spelen om de ti-
tel te pakken. De druk was 
enorm’’, keek Korver terug. 
Dat werd niet beter toen op-
ponent Geurts zijn par veilig-
stelde, en er voor Korver nog 
een putt van anderhalve me-
ter overbleef. Met een paar 
honderd toeschouwers rond 
de green hield de Uitgeester 
echter zijn zenuwen in be-
dwang en bezorgde Hout-
rak de vierde landstitel in de 
clubhistorie (10-8).
,,Er gaat van alles door je 
heen, en toch ook weer niets. 
Op de tee wilde ik wat noot-
jes pakken, maar die trilden 
gewoon uit mijn hand’’, ver-
telde de Uitgeester. ,,Maar 
je weet ook dat dit de mo-
menten zijn waar je het voor 
doet, waar je al die maanden 
hard voor hebt gewerkt. Bo-
vendien wilde ik mijn ploeg-
genoten, de club en de fans 
geen play-off aandoen. Zoals 
het nu ging, was geweldig.’’ 

Uitgeest - In verband met 
Hemelvaartsdag vervalt de 
dienst van woensdag 24 mei. 
Wel is er om 10.00 uur een 
Heilige Eucharistievering met 
medewerking van Laus Deo 
op Hemelvaartsdag, 25 mei. 
Vrijdag 26 mei is om 19.00 
uur een Heilige Eucharistie-
viering in Geesterheem met 
koffiedrinken na. Zaterdag 27 
mei is er om 19.00 uur Kerk in 
Beweging met medewerking 
van Sound of Life. Zondag 28 
mei is om 9.00 uur de Heilige 
Eucharistieviering met me-
dewerking van Laus Deo. En 
om 19.00 uur is het Laatste 
rozenkransgebed van de Ma-
riamaand mei met processie.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest - Zaterdag 27 mei 
is Bank Beentjes te gast in 
een woord- en gebedviering 
van Kerk in Beweging. Bank 
geeft geregeld presentaties 
met mooie foto’s en verhalen 
uit de historie van Uitgeest. 
Deze zaterdagavond staan 
de RK-kerk en de Lange-
buurt centraal. Hij neemt hij 
ons mee terug in de tijd. De 
viering zal ruim een uur du-
ren en begint om 19.00 uur. 
Na afloop is er koffie en thee 
in Parochiehuis De Klop.

Kerk in 
beweging
Kerk in 

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 
28 mei plaats in de kerk in 
Akersloot, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is mevrouw E.S. 
ten Heuw.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Open Boerderijdag 
bij Van Burgsteden

Uitgeest - Op vrijdag 26 mei 
en maandag 5 juni houdt 
Campina voor de twaalfde 
keer de Open Boerderijda-
gen. Meer dan 60 melkvee-
houders in heel Nederland 
openen op vrijdag tijdens het 
hemelvaartweekend en op 
tweede pinksterdag de deu-
ren van hun boerderij voor 
publiek. Een leuk en boven-
dien gratis uitje voor het he-
le gezin, waarbij de bezoe-

kers een kijkje kunnen ne-
men achter de schermen van 
de boerderij en kunnen zien 
waar de melk die thuis op ta-
fel staat vandaan komt.
In Uitgeest kan men op 
maandag 5 juni tussen 10.00 
en 16.00 uur gratis op be-
zoek op de boerderij van fa-
milie van Burgsteden, Groot 
Dorregeest 6a. Zie ook www.
campina.nl/boerder i jda-
gen2017.

Interessante Dag van 
de Bouw bij Fort ‘Kijk
Uitgeest - Belangstellenden 
konden zaterdag een bezoek 
brengen aan de Dag van de 
Bouw in Fort ‘Kijk, het vroe-
gere Fort bij Krommeniedijk.  
Projectleider Paul Morel ver-
telde over de restauratie en 
de nieuwe bestemming van 
het fort.
Fort’ kijk bij Krommenie-
dijk is UNESCO-werelderf-
goed en wordt gerestau-
reerd door Stadsherstel Am-
sterdam en herbestemd als 
woontrainingscentrum voor 
De Heeren van Zorg voor 
jongvolwassenen met Au-
tisme Spectrum Stoornis. In 
het rechtergedeelte komt 
een belevingscentrum over 
‘Natuur en Landschap’ in de 
Stelling van Amsterdam. Hier 
komt ook ruimte voor educa-
tieve activiteiten van de Vrij-

willigersgroep Fort bij Krom-
meniedijk.
Het was een mooie dag met 
veel belangstelling. (foto’s: 
Ger Bus)
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Kampioenen FC Uitgeest

Uitgeest - FC Uitgeest JO17-
2 ging in de najaarscompeti-
tie aarzelend van start. Trai-
ner/coach Wouter uit den 
Boogaard: “Ik ben evengoed 
altijd rustig gebleven, on-
danks de vele gedwongen 
spelerswisselingen aan het 
begin van het seizoen, om-
dat ik wist dat de kern van dit 
team sterk genoeg was om 
uiteindelijk voor het kampi-
oenschap te gaan.” Het elftal 
eindigde toen eigenlijk wat 
beneden zijn stand eindig-
de. Het beeld in de voorjaars-
competitie (2e klasse 12) was 
heel anders. 
Al in de eerste wedstrijd werd 
de koppositie gepakt, om die 
vervolgens niet meer uit han-
den te geven. Ondanks één 
gelijkspel en één nederlaag 
werd de voorsprong op de 
concurrenten gestaag uitge-
breid, doordat die punten lie-
ten liggen tegen lager inge-
schatte teams. Zodat FC Uit-
geest JO17-2 al tot kampioen 
gekroond kon worden voor-
dat alle (inhaal)wedstrijden 
in de competitie gespeeld 
waren. Nogmaals Uit den 
Boogaard: “Ik heb altijd ver-

trouwen in dit team gehad, 
maar de jongens hebben het 
op veld toch maar mooi laten 
zien”.
FC Uitgeest JO17-2 bestaat 
grotendeels uit spelers die ei-
genlijk nog in een JO16-team 
hadden kunnen spelen, aan-
gevuld met routiniers van een 
jaar ouder. Samen vormen zij 
een prettig met elkaar om-
gaand en positief ingesteld 
team, dat (mede dankzij de 
betrokkenheid en bevlogen-
heid van de strenge doch 
rechtvaardige trainer/coach 
Wouter) qua spel in de loop 
van deze voetbaljaargang 
een stijgende lijn heeft laten 
zien. Waardoor het dus de te-
rechte kampioen is.
Op de foto, staand, van-
af links: trainer/coach Wou-
ter uit den Boogaard, Nick 
Leering, Bob Spiegeler, Tim 
Huijbens, Luuk Truijens, Lo-
de de Jong, Herman Lubbers, 
Maarten Jongewaard, Thijs 
Vaalburg, Daan Landman en 
Stijn Hazevoet. Op de voor-
grond vanaf links: Alex Er-
kamps, Stijn Tromp, Lars Half, 
Nick Scholten, Jarno Ruiter 
en Niek Putter.

Pas vanaf januari spelen deze jongens voor het eerst compe-
titiewedstrijden, 7 tegen 7 op een half veld. Het werd een suc-
cesverhaal met slechts 1 verliespartij.
Na 12 wedstrijden stond JO8-5 op een gedeelde eerste plaats 
maar met een veel beter doelsaldo (+60); met wekelijks aan-
trekkelijk voetbal zijn zij de terechte kampioen.
‘Plezier, samenwerken en stofzuigen’ waren de sleutelwoor-
den naar dit succes. Trotse spelers, trainers, ouders en sup-
porters hebben dit samen gevierd!
Een groot applaus voor de allerjongste kampioenen van FC 
Uitgeest!

F-overnachting bij FC 
Uitgeest was groot feest

Uitgeest - Vrijdag 12 mei 
werd de jaarlijkse F-over-
nachting gehouden. Deze 
overnachting is bestemd voor 
de spelers die na dit seizoen 
afscheid nemen van hun tijd 
in de F-jes (JO9). Buiten het 
overnachten zelf, was een 
groot deel van het program-
ma ingeruimd voor spellen. 
Om half 4 ’s middags kwa-
men de eerste kinderen zich 
aanmelden. Om 16.00 uur 
was iedereen aanwezig en 
kon de strijd aanvangen. 

De coördinatie was in han-
den van clublid Tim Schelvis 
(onder andere speler van het 
6de) en ondersteuning was 
er van buurtsportcoach As-
trid van Baar en Wouter Uit 
den Boogaard. Astrid kon na-
mens de gemeente Uitgeest 
alle materialen gratis aanbie-
den, waarvoor natuurlijk gro-
te dank. Om 18.30 uur was er 
tijd voor diner (patat, frikan-
dellen, kroketten en een ijs-
je) waarna om 19.00 uur de 
speller weer verder gingen. 

Helaas begon het toen flink 
te regenen maar met dank 
aan creatieve ouders werd 
snel een alternatief gevon-
den. Rond 21.00 uur was de 
prijsuitreiking waarna de he-
ren snel in de pyjama’s gin-
gen. Dit betekende echter 
niet dat het tot slapen over-
ging (integendeel). Vermoe-
delijk zijn er zelfs kinderen 
die niet geslapen hebben. 
’s Morgens vroeg (6.30 uur) 
werd het ontbijt al weer voor-
bereid. Vanaf 7.30 uur wer-
den de kinderen moe maar 
voldaan weer opgehaald en 
was de F-overnachting weer 
ten einde.
Alle ouders die hebben ge-
holpen heel hartelijk dank 
voor hun inzet. Speciale dank 
naar Olga, Boukje en Saskia 
voor de catering (ook dank 
aan de kantinecommissie). 

Bij FC Uitgeest worden 
naast het voetballen en trai-
nen ook diverse andere ac-
tiviteiten georganiseerd. Heb 
jij nu ook zin om op voetbal 
te gaan, kom dan langs op 
de open dag, die vrijdag 26 
mei om 17.30 uur wordt ge-
houden op het sportpark van 
FC Uitgeest. Meld je hier-
voor aan op aanmeldenfcu@
gmail.com.

Uitgeest - Voor zaterdag 20 
mei stond de 1e Midfond-
vlucht  van het seizoen op 
het programma bij Postdui-
venvereniging  De Vliegende 
Vleugels. Met goede weers-
vooruitzichten op de vlieg-
lijn  hadden we weer eens 
‘n redelijk  vroege lossing dit 
weekend. Ditmaal vertrokken 
de duiven al op donderavond 
voor een ritje naar de Franse 
losplaats  Pont Sint Maxence 

voor ‘n afstand van 389 km. 
Zaterdagmorgen om 8.00 uur 
een goed vertrek vanaf de 
losplaats met matige zuid-
westelijke wind, met onder-
weg toch nog ‘n mogelijkheid 
van een licht buitje regen. 
Voor deze vlucht waren er 
301 duiven ingekorfd van 11 
liefhebbers. Ondanks ‘n pitti-
ge zijwind meldden de eer-
ste twee duiven van het con-
cours zich bij Peter Schelle-

       Zo vlogen 
       de duiven 

Peter Schellevis pakt eerste 2 duiven op de Midfond. Op de fo-
to met zijn vaste supporters: zijn ouders

vis in Uitgeest (Limmerk-
oog).  Zijn eerste duif tikte 
al aan om 11.50.56 uur met 
een snelheid van 1689,616 
meter per minuut ( ruim 101 
km p/uur). De uitslag van Za-
terdag 20 mei van de eerste 
vijf liefhebbers luidt als volgt:  
1-211-21-32e Peter Schelevis 
uit Uitgeest, 3-7-8-9-13e Dirk 
de Bruin uit Uitgeest, 4-14-
20-22-24e Frank Rodenburg 
uit Uitgeest, 5-16-55e Henk 
Brondijk uit Uitgeest en 6-12-
18-28-34e Wim Rodenburg 
uit Uitgeest. De taartbon 
van de week gaat naar de 
Wim Rodenburg met een van 
zijn duiven op de 50e plaats 
in de uitslag. De attractie-
prijs voor de 8e plaats ge-
schonken door Peter Schelle-
vis  gaat naar Dirk de Bruin. 
Twee van de elf deelnemers 
wisten zich dit weekend, niet 
in de uitslag te plaatsen. De-
ze “SUPER” overwinning van 
Peter Schellevis was tevens 
goed voor een 6e plaats in 
het CC 3/A tegen 61 deelne-
mers met 1508 duiven en ‘n 
11e plaats in de gehele Kring 
3, tegen 118 deelnemers met 
2573 duiven. Volgende week 
de 1e Dagfond vlucht vanuit 
het Franse Châteaudun op 
(plm. 550 km) 
Duifkampioen over de Vites-
se vluchten was Frank Ro-
denburg met zijn Weduwnaar 
de NL16-1849604. (Hein 
Berkhout)

JO17-2

JO8-5
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Het open tuinen weekend van Groei en Bloei is dit jaar op 17 en 18 juni. In aanloop 
naar dit weekend brengt Monique Teeling wekelijks een tuin van een van de deelne-
mers in beeld.

Uitgeest - Tuinieren op 
school lijkt steeds populair-
der te worden. Op de Binnen-
meerschool in Uitgeest be-
gon men vier seizoenen gele-
den door in de Ouderraad te 
vragen wie zich hiermee be-
zig wilde houden. Tom Ver-
veer, grafisch ontwerper van 
beroep, meldde zich. Hij ont-
wikkelde een plan en met 
hulp van een hoveniersbe-
drijf en compost via de ge-
meente startte Tom het pro-
ject. Tom: “In januari geef ik 
in groep 6 drie á vier keer uit-
leg door middel van een Po-
werpoint presentatie. Bij het 
eerste verhaal neem ik een 
pot zelfgemaakte pompoen-
jam mee. Dan gaan we in 
de tuin op zoek naar beest-
jes en onderzoeken het nut 
hiervan. Onder de micros-
coop bekijken we bijvoor-
beeld wurmenpoep. Ver-

der maak ik verwerkingsop-
drachten en krijgen ze vra-
gen als ‘hoe loop je met een 
hark zonder iemand omver te 
maaien’. Aan het eind van het 
jaar staat iedereen pompoe-
nen te hakken en koken we 
de vruchten in een ketel op 
een pitje tot soep.” Tom doet 
soms wat voorwerk door al-
vast te zaaien maar het liefst 
laat hij de kinderen zoveel 
mogelijk zelf doen. Tom: “De 
een heeft meer feeling dan 
de ander maar iedereen is ra-
zendenthousiast. We hebben 
van alles, radijsjes, aardbei-
en, bietjes, sla en spekbonen. 
Dit seizoen wilde iemand pe-
per kweken, nou dan kwe-
ken we peper. Het werkt ook 
rustgevend en concentra-
tie bevorderend. Een juf ver-
telde dat een leerling na het 
werk in de tuin, de sommen 
veel beter oploste. Je moet 

het breed trekken, het is de 
tuin, de natuur, het koken en 
het is biologie. Allemaal fa-
cetten waaraan de kinderen 
snuffelen. Natuurlijk doe ik 
dit niet alleen, Hans Welbers 
en Ali Eikelenboom bege-
leiden ook maar we kunnen 
nog best wat hulp van ouders 
gebruiken.” Op vrijdag wisse-
len verschillende groepjes 
van groep 6 elkaar af. Schoe-
nen worden verwisseld voor 
laarzen en het feest kan be-
ginnen. “Een spin!!” Gilt een 
meisje terwijl Tom het beest-
je rustig laat gaan en uitlegt 
dat alles een functie heeft. 
Justin wijzend op sla: “Tom! Is 
deze sla verdorven? Het ziet 
er gek uit.” Tom legt uit dat 
het niet bedorven is maar om 
een rode soort gaat. De vraag 
aan Justin of hij zin heeft om 
straks het geoogste op te 
eten wordt beantwoord met: 
“Ikke niet hoor, zonde van 
ons tuintje en trouwens ik 
lust geen groente maar het is 
wel heel leuk om hier te wer-
ken en het te verkopen.” Door 
de kinderen wordt hij Tom 
Tuin genoemd en als ze op 
straat roepen: “Hé ga je nu 
weer naar de tuin?” dan legt 
hij geduldig uit dat er ook op 
andere dagen het een en an-
der moet gebeuren. 
Tom: “Ik wens elk kind in Uit-
geest een schooltuin… ge-
woon te leuk en leerzaam.” 
(Monique Teeling)

CDA wil het Nieuwe 
Plankenpad realiseren

Uitgeest - Vanaf 1711 liep 
door de Broekpolder een 
Plankenpad van Uitgeest naar 
Krommenie. Nadat het pad 
in 1825 door een overstro-
ming grotendeels was wegge-
spoeld, besloot de gemeen-
te de Lagendijk te bepui-
nen. Sindsdien was de dijk de 
verbinding met Krommenie. 
(bron “Oud Uitgeest”)
Het CDA Uitgeest heeft het 
College van Burgemeester 
en Wethouders verzocht om 
in de komende onderhan-
delingen met Pro-Rail en de 
Provincie Noord-Holland, als 
compensatie voor het inne-
men van groen gebied, de 
aanleg van een wandelpad te 
realiseren.

Uitgeest is een groene ge-
meente ook al denken som-
mige partijen in Uitgeest hier 
anders over, aldus het CDA. 
‘Onze gemeente heeft een 
oppervlakte van 22 km2, hier-
van is 16 km2 groen, 3 km2 
water en 3 km2 bebouwd. 
Door de aanleg van “Het 
Nieuwe Plankenpad” in het 
groene gebied kunnen al on-
ze inwoners gebruik maken 
van dit mooie stuk Uitgeest. 
Tevens is door dit wandelpad 
een extra verbinding gerea-
liseerd tussen de Waldijk en 
het oude dorp.’
Het wandelpad wil het CDA 
situeren vanaf de Waldijk 
door de groene driehoek, 
aansluitend op het daar 

reeds aanwezige wandelpad. 
Vervolgens onder het spoor 
en de Provinciale weg N203 
(middels aan te leggen drij-
vende bruggen zoals reeds 
geplaatst onder het spoor 
bij de ingang van de groene 
driehoek).

Vervolgens richting de Terp 
en aansluiten op de bestaan-
de landbouw weg, (vanaf hier 
kun je het centrum in wande-
len) verder langs de Wester-
geestervaart, Hennepklop-
perslaan, via de bestaande 
brug onder de A9 door, over 
de Broekpolderweg naar de 
landbouwweg naast de Mo-
lensloot, door het weiland 
naar fort Krommeniedijk, met 
de noodzakelijke voetgan-
gersbruggen over het water.
Met deze situering is zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt 
van bestaande paden.
CDA Uitgeest: ‘Uiteraard zal 

er overleg gevoerd dienen te 
worden met de landeigena-
ren, echter elders in ons land 
zie je ook deze wandelpaden 
door het agrarisch gebied. 
Hier zijn financiële  vergoe-

dingsregelingen voor vanuit 
de Provincie.’
In bijgaande plattegrond is 
het “Nieuwe Plankenpad” 
met een rode stippellijn aan-
gegeven. 

Uitgeest - Het water was 
misschien nog wat fris, maar 
de buitentemperatuur was 
vorige week woensdag met 
27 graden al zomers. En wat 
doe je dan op je vrije woens-
dagmiddag? Lekker plonzen 
in het Uitgeestermeer na-
tuurlijk. 
Er zijn twee zandstrandjes 
bij recreatieterrein Zwaan-
smeer en een bij Dorregeest 
in Uitgeest. Op de recreatie-
terreinen staan veelal ver-
schillende speeltoestellen en 
een toiletgebouw. Op Dor-
regeest staat zelfs een pa-
viljoen, waar lekkere snacks, 
belegde broodjes, ijs en drin-
ken te koop is. Behalve de 
zandstrandjes liggen er ook 
grasvelden langs de zwem-
plekken, hierop kun je heer-
lijk zonnen en spelen, zonder 
onder het zand te komen. 
Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer is verant-
woordelijk voor de inrich-
ting en het onderhoud van 
de zwemplekken en de daar-
bij horende voorzieningen op 
stranden en ligweiden, zo-
als toiletten, ballenlijnen en 
speeltoestellen. De provincie 
Noord-Holland houdt toe-
zicht op de hygiëne en vei-
ligheid van de zwemplekken 

van 1 mei tot 1 oktober.
Het zwemwater wordt tijdens 
het zwemseizoen regelmatig 
gecontroleerd op aanwezig-
heid van schadelijke blauw-
alg, parasieten en darmbac-
teriën. Darmbacteriën ko-
men meestal niet van nature 
in het water voor. Ze komen 
in het water terecht via lozin-
gen van rioolwater of mest. 
Aan het voorkomen van ver-
ontreiniging met darmbacte-
riën kun je zelf ook een bij-
drage leveren. Gewoon door 
van het toilet gebruik te ma-
ken. Voor baby’s en peuters 
zijn er tegenwoordig hippe 
zwemluiers. 
Als er een waarschuwing of 
zwemverbod nodig is vanwe-
ge een normoverschrijding, 
wordt dat op het desbetref-
fende strand met een bord 
bekend gemaakt. Actuele in-
formatie over de waterkwali-
teit en veiligheid staat tijdens 
het zwemseizoen op www.
zwemwater.nl. Ook de zwem-
watertelefoon (088 1021300) 
biedt gratis actuele informa-
tie over de kwaliteit van het 
zwemwater. 
Een totaaloverzicht van al-
le zwemlocaties vindt u op 
www.alkmaarder-enuitgees-
termeer.nl. (foto: Ger Bus)
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Ophaaldata restafval
In week 22 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 29 mei; wijk 2, dinsdag 30 mei; wijk 3, woensdag 31 
mei; wijk 4, donderdag 1 juni; wijk 5, vrijdag 2 juni. 

Provincie Noord-Holland 
biedt ruimte aan startups
De provincie Noord-Holland zoekt startups die zich vanaf juni 
willen vestigen in de nieuwe winkelplint van het provinciekan-
toor aan het Houtplein in Haarlem. De startups krijgen niet al-
leen zes maanden huisvesting, maar ook begeleiding, training 
en toegang tot de expertise van de provincie. In ruil daarvoor 
bedenken de startups innovatieve oplossingen voor provinciale 
vraagstukken. Startups die geïnteresseerd zijn, kunnen zich van-
af  heden aanmelden. Overheden werken steeds meer samen met 
startups. Amsterdam, Den Haag en de provincie Gelderland doen 
dit bijvoorbeeld al. 

De vraagstukken waarvoor de provincie oplossingen zoekt hebben te maken 
met (her-)gebruik van grondstoff en, slimme manieren waarop de provincie 
burgers kan betrekken bij haar besluitvorming en de ambitie van Noord-Hol-
land om in 2050 een duurzame energievoorziening te hebben. Oplossingen 
op het gebied van technologisch ‘slimme infrastructuur’ zouden kunnen hel-
pen om de verkeerssituatie in de provincie te verbeteren. Startups die een an-
der goed idee hebben in een niet genoemde categorie, kunnen hun ideeën ook 
insturen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een Wildcard.

Een beoordelingscommissie, bestaande uit een innovatiecoach, projectleiders 
van de provincie Noord-Holland en een aantal innovatie-experts, nodigt op ba-
sis van de inschrijvingen twee of drie startups per thema uit een presentatie te 
geven. Zij worden beoordeeld op een aantal algemene en een aantal specifi e-
ke criteria per vraagstuk. Deze zijn te vinden op startupinresidence.com. Daar 
is ook het inschrijff ormulier te vinden voor aanmelding. Maximaal vijf startups 
komen in aanmerking voor deelname aan het programma. 

Bijzondere raadsvergadering: 
Jongeren en Politiek
Woensdagmiddag 31 mei 2017 begint om 16.00 uur een bijzonde-
re raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis, geor-
ganiseerd door de gemeenteraad en de Jeugd- en jongerenraad. 
In het kader van het jaarlijkse project Jongeren en politiek kiest 
de gemeenteraad het beste van de ideeën die de laatste tijd voor 
dit doel zijn ontwikkeld door de groepen 7 van de Uitgeester ba-
sisscholen. De vergadering is openbaar toegankelijk en duurt tot 
circa 17.30 uur.   

Tijdens de bijzondere raadsvergadering presenteren de groepen 7 van de 
basisscholen een voor een hun idee. Deze ideeën zijn als winnaars in een 
voorronde uit de bus gekomen. De gemeenteraad kiest vervolgens het 
allerbeste idee. Dat zal worden beloond met een cheque van € 1.000,-, 
bedoeld ter uitvoering van het idee. Ook de niet-winnaars van deze eind-
ronde krijgen een blijk van waardering. De middag wordt afgesloten met 
een gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd voor raadsleden, scholieren en 
bezoekers.

De raadzaal van Uitgeest staat 31 mei helemaal in het teken van bijzondere 
ideeën van leerlingen van de basisscholen (foto: gemeente Uitgeest).

Lekker buiten geweest? 
Controleer op teken
Het is steeds vaker lekker weer om naar buiten te gaan. Ben je 
buiten geweest? In het bos, park, de tuin of de duinen? Contro-
leer dan even of je teken hebt. Heb je kinderen of honden? Ver-
geet die dan ook niet te controleren. Controleer het hele lichaam 
als je in het groen bent geweest. Kijk goed, want teken zijn bijna 
niet te zien. Maar je kunt er wel ziek van worden. 

Teken komen voor op veel plaatsen in Nederland. Ze leven in hoog gras en 
struikgewas en lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet 
met de Lyme-bacterie. Teken kunnen deze bacterie overbrengen en zo de ziek-
te van Lyme veroorzaken. De ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen 
met antibiotica.
 
Haal de teek weg
Heb je een tekenbeet? Haal de teek dan zo snel mogelijk weg met een teken-
verwijderaar of een puntig pincet. En noteer even wanneer je bent gebeten.
 
Naar de huisarts
Ga naar de huisarts:
• Als er een rode ring rond de beet ontstaat
• Als je binnen drie maanden griepachtige klachten, zenuwpijn of gewrichts-
 klachten krijgt. Geef aan dat je gebeten bent door een teek.
• Heeft de teek meer dan 24 uur op jouw huid gezeten? Bespreek dan met de 
 huisarts of behandeling gewenst is. 
 
De app: Tekenbeet
Het RIVM heeft de app ‘Tekenbeet’ gemaakt.  De app is gratis te downloaden in 
de Google Play Store (Android) of de App store. Met deze app kun je (ook bui-
ten, zonder internetverbinding) opzoeken hoe teken eruitzien en wat je moet 
doen om teken correct en snel te verwijderen. 

Gemeentehuis en werf gesloten
Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op Hemelvaartsdag, don-
derdag 25 mei 2017.

www.alkmaarsport.nl/vakantiefun

Terborchlaan 301, Alkmaar
072-5489310 |  r.degroot@alkmaarsport.nl

Voor kinderen en jongeren met een GGZ-zorgindicatie 

Bent u op zoek naar leuke activiteiten 
voor uw kind om de zomervakantie te 
overbruggen?  
Doe dan mee met VakantieFUN! 
 
Kinderen kunnen deelnemen aan diverse (sport)clinics, 
de uitdaging aangaan op onze opblaasbare stormbaan, 
helpen bij het bereiden van de lunch of zich creatief 
uitleven. Naast deze activiteiten is er voldoende ruimte 
en aandacht voor rust en ontspanning. 
 
Inschrijven 
VakantieFUN vindt plaats op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 25 juli t/m 17 augustus. Deelnemers 
worden in kleine groepjes ingedeeld naar leeftijd. 
Deelname aan VakantieFUN is kosteloos. Vooraf
inschrijven is noodzakelijk. Dit kan tot 31 mei 2017
via: 

VakantieFUN 
Sportief & Creatief

Drie dagen per week 
van 10:00-16:00 uur
De Meent Alkmaar 

www.alkmaarsport.nl/vakantiefun

Terborchlaan 301, Alkmaar
072-5489310 |  r.degroot@alkmaarsport.nl

Voor kinderen en jongeren met een GGZ-zorgindicatie 

Bent u op zoek naar leuke activiteiten 
voor uw kind om de zomervakantie te 
overbruggen?  
Doe dan mee met VakantieFUN! 
 
Kinderen kunnen deelnemen aan diverse (sport)clinics, 
de uitdaging aangaan op onze opblaasbare stormbaan, 
helpen bij het bereiden van de lunch of zich creatief 
uitleven. Naast deze activiteiten is er voldoende ruimte 
en aandacht voor rust en ontspanning. 
 
Inschrijven 
VakantieFUN vindt plaats op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 25 juli t/m 17 augustus. Deelnemers 
worden in kleine groepjes ingedeeld naar leeftijd. 
Deelname aan VakantieFUN is kosteloos. Vooraf
inschrijven is noodzakelijk. Dit kan tot 31 mei 2017
via: 

VakantieFUN 
Sportief & Creatief

Drie dagen per week 
van 10:00-16:00 uur
De Meent Alkmaar 

Kinderen kunnen deelnemen aan diverse (sport)clinics, 
de uitdaging aangaan op onze opblaasbare storm-
baan, helpen bij het bereiden van de lunch of zich cre-
atief uitleven. Naast deze activiteiten is er voldoende 
ruimte en aandacht voor rust en ontspanning.

Inschrijven
VakantieFUN vindt plaats op dinsdag, woens-
dag en donderdag van 25 juli t/m 17 augus-
tus. Deelnemers worden in kleine groepjes in-
gedeeld naar leeftijd. Deelname aan Vakantie-
FUN is kosteloos. Vooraf inschrijven is noodza-
kelijk. Dit kan tot 31 mei 2017 via:

www.alkmaarsport.nl/vakantiefun

Terborchlaan 301, Alkmaar
072-5489310 | r.degroot@alkmaarsport.nl
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