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FABO Hobbyvereniging 60 jaar
Uitgeest - Zaterdag 1 juni wordt 
het 60-jarig bestaan van de FA-
BO Hobbyvereniging gevierd 
met een open dag van 13:00 tot 
16:00 uur in het Zienhouse op de 
Zienlaan 10 in Uitgeest. De FA-
BO hobbyvereniging is een ver-
eniging waar vrijwilligers kin-
deren leren omgaan met diver-
se materialen, gereedschappen, 
lijm- en bevestigingstechnieken. 
Op 25 mei 1953 werd KJB afde-

ling ‘Vrije Jongens Club’ onder 
de naam ‘De Fakkel’ opgericht. 
In 1974 is De Fakkel gefuseerd 
met een andere groep, ‘Het Bos-

volk’, waaruit de huidige naam 
FABO uit voort is gekomen.

De leden kunnen op deze dag 
aan ouders, oma’s, opa’s, ooms, 
tantes en andere belangstellen-
den laten zien wat ze zoal doen 
op de club. Er wordt door el-
ke club wat georganiseerd, er is 
voor iedereen wat te doen. 
Voor meer informatie kijk op 
www.fabouitgeest.nl.

CDA-er Theo van Dijk 
waarnemend burgemeester
Uitgeest - De commissa-
ris van de Koning in de provin-
cie Noord-Holland, de heer J.W. 
Remkes, heeft na goed overleg 
met een delegatie van de ge-
meente Uitgeest bestaande uit 
vijf fractievoorzitters, een raads-
lid en de griffier besloten de heer 
Th. (Theo) van Eijk te benoemen 
tot waarnemend burgemeester 
van de gemeente Uitgeest.
De huidige burgemeester, me-
vrouw drs. A.E.H. (Mieke) Bal-
tus, zal met ingang van 4 juli 
2013 worden benoemd tot bur-
gemeester van de gemeente 
Heemskerk. 
De burgemeestersvacature zal 
voorlopig niet worden openge-
steld, omdat de gemeente Uit-
geest zich eerst verder wil ori-
enteren op haar bestuurlijke toe-
komst. Tevens hebben de frac-
tievoorzitters aangegeven dat de 
gemeente qua financiële ombui-
gingen een forse uitdaging tege-
moet ziet. Op beide onderdelen 

zien zij een substantiële rol voor 
de waarnemend burgemeester.
Op verzoek van de fractievoorzit-
ters is de huidige burgemeester 
bereid gevonden ruimte te bie-
den aan de waarnemend burge-
meester zich al in een zo vroeg 
mogelijk stadium in te werken. 
In goed overleg is daarom beslo-
ten dat de huidige burgemeester 
haar werkzaamheden per 10 juni 
neer zal leggen en dat de waar-
nemend burgemeester op de-
zelfde dag zal aantreden.

De heer Van Eijk was van 2007 
tot 2011 burgemeester van Me-
demblik. Van januari tot ju-
ni 2011 was hij waarnemend 
burgemeester van Medemblik 
en van januari 2012 tot 1 sep-
tember 2012 was hij waarne-
mend burgemeester van Hol-
lands Kroon. Op dit moment is 
hij waarnemend burgemeester 
van Aalsmeer. Hij is 59 jaar en lid 
van het CDA.

Met passie-banketbakkersroom, 
slagroom, frambozen en afgewerkt met 

een hazelnoot-broyage. 8 personen. 
Van 11,95 nu

breugelvlaai

8.95

BEGRAAFPLAATS &
CREMATORIUM WESTERVELD

ZONDAG 2 JUNI 
14.00 UUR
WWW.BC-WESTERVELD.NL 

CONCERTO
IN MEMORIAM Beverwijk - Heemskerk - Alkmaar
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en verkopen
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2 juni Muziekfestival 
‘Van Dorp tot Kust’ 

Castricum - Het inmiddels tra-
ditioneel geworden Muziekfesti-
val ‘Van Dorp tot Kust’ zorgt op 
zondag 2 juni weer voor een ko-
renspektakel van de bovenste 
plank. Na de opening om 12.00 
uur op het plein bij Hotel Borst in 
Bakkum laten in totaal meer dan 
twintig koren hun stemmen klin-
ken. Niet alleen daar, maar ook 
bij Eterij Family, De Hoep, Johan-
na’s Hof, op Camping Bakkum 
en het strandplateau.
Het  organiserende Shanty- en 
Folksongkoor De Skulpers uit 
Castricum heeft zijn best gedaan 
om koren van uiteenlopende sig-
natuur uit te nodigen, zodat een 
breed scala aan repertoires mag 
worden verwacht. Het Viswijven-
koor Sootjevisch uit Zevenhui-

zen komt, het Oudeschilder Vis-
serskoor van Texel, maar ook de 
a capella damesgroep Shosho-
loza uit Akersloot met protest- 
en kerkliedjes in de Afrikaan-
se swahili- en zulutaal. Voor het 
popgenre zorgen koren als De 
Limbeats, Time Square, Take it 
Easy en Timeless Vocaal.

Daarnaast begeleiden het Pira-
tenkoor de Landlubbers en On-
stuimig Schuim elk hun zang 
met een stevig instrumentari-
um. Bovendien wordt nog meer 
muziek ten gehore gebracht 
door het dweilorkest Iaadoe-
je. Uitsmijter rond 18.00 uur op 
het plein in Bakkum de beken-
de Castricumse popgroep Poker, 
voorheen The Frogs.

Publiek bij het muziekfestival in 2009.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
13-05-2013: Kayden Kayo, zoon 
van H.S. Veenstra en N. Edam, 
geboren te Alkmaar. 18-05-2013: 
Mark, zoon van B.J.C. Herijgers 
en P. ter Beek, geboren te Bever-
wijk. 19-05-2013: Esma, dochter 
van A. Abudureyimu en A. Apear, 
geboren te Alkmaar. 20-05-2013: 
Linn, dochter van Y. Dikkentman 
en W.M. Grandiek, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
15-05-2013: Quinten Valentijn, 
zoon van T.P.E. Zoon en A.M.E. 
van de Bult, geboren te Alkmaar. 
16-05-2013: Suus, dochter van 
L.A. Tehupeiory en J.C.M. Oud, 
geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
16-05-2013: Marienus Gerardus, 
zoon van N.A. Liefting en M.W. 
Hoogland, geboren te Alkmaar. 
20-05-2013: Jesse, zoon van R.C. 
Kleverlaan en L. van der Eng, ge-
boren te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
17-05-2013: Geluk, Marinus en 
Cardol, Johanna M., beiden wo-
nende te Heerhugowaard. 18-
05-2013: Elsten, Robbie J.A. en 
Slatman, Claudia, beiden wo-
nende te Uitgeest. 22-05-2013: 
Stellaard, Rutger H.J.W. en Cht-
atou, Aziza, beiden wonende te 
Castricum.

Overleden:
Wonende te Bakkum:
17-05-2013: Geurtsen, Johan-
nes J.M., oud 71 jaar, overleden 
te Bakkum.
Wonende te Castricum:
15-05-2013: Durge, Jacobus 
G.M., oud 78 jaar, gehuwd met 
A.M.de Zwart, overleden te Cas-
tricum. 16-05-2013: Kramer, Vé-
ronique F.L., oud 90 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met D. de Jong. 17-05-
2013: Meyer, Edelgard, oud 58 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met A. Meijboom. 17-05-
2013: Beusman, Neeltje M., oud 
91 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met J.J. Leeu-
werke. 19-05-2013: Bonke, Elly, 
oud 80 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met H. Broekme-
ijer. 20-05-2013: Ostendorf, He-
lena C.H., oud 87 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest 
met D.H.H. Cornelje.
Wonende te Limmen:
16-05-2013: Wezel, Johannes, 
oud 88 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met A. Kuijper. 
19-05-2013: de Graaff, Maria A., 
oud 86 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met J. 
Metzelaar.
Wonende te Akersloot:
18-05-2013: de Boer, Nellie 
H.A., oud 68 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met A.G.M. 
Boerebach.

CALorie organiseert 
energiedebat windenergie
Castricum - De gemeente Cas-
tricum wil op termijn energie-on-
afhankelijk worden. Dat is goed 
voor de lokale economie en voor 
het milieu. Dat lukt alleen als 
men duurzaam energie gaat op-
wekken. Zonnepanelen, biomas-
sa en bodemwarmte leveren nu 
een fractie duurzame energie. 
Dit is uit te breiden, maar om de 
doelen van de gemeente te ha-
len is windenergie misschien on-
vermijdelijk. Castricum heeft nu 
nog geen windmolens.
Maar waar moeten die wind-
molens dan staan? Wil men wel 

windmolens hier? Zijn die niet 
heel lelijk, of heel mooi? Veroor-
zaken ze niet veel geluidsover-
last? Zijn ze eigelijk wel renda-
bel? 
Om op deze vragen in te gaan 
organiseert CALorie, de plaat-
selijke energiecoöperatie, een 
energiedebat voor alle Castri-
cummers op woensdag 12 juni 
om 19.45 uur in de bibliotheek.
Iedereen is welkom en CALorie 
nodigt politiek Castricum expli-
ciet uit om aan dit interessante 
energiedebat mee te doen. Toe-
gang is gratis.

Castricum - Donderdag 6 juni 
van 13.00 – 16.00 uur opent hotel 
Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 
65 haar deuren voor taxateur en 
veilinghouder Arie Molendijk uit 
Rotterdam. Hij zal deze dag ou-
de en zeldzame boeken, hand-
schriften, kloosterboeken en/of 
oude bijbels voor het publiek op 
hun waarde schatten. Molendijk 
is vooral gespecialiseerd in oude 
geschiedenis, topografie, (sta-
ten)bijbels en theologie.
Verder kan advies worden ge-

geven tot verkoop of restauratie 
van oude boeken, bijbels et ce-
tera. Bijzondere stukken komen 
meestal in aanmerking voor een 
veiling. Ook het opstellen van 
een taxatierapport voor de ver-
zekering is mogelijk.
Met enige regelmaat komen er 
op dit soort taxatiedagen uiterst 
zeldzame werken voor de dag en 
soms duiken zelfs geheel onbe-
kende boeken op.
Taxatie kost 5 euro ongeacht het 
aantal te beoordelen boeken.

’t Praethuys
Inloop voor mensen met kanker
Castricum - Op 6 juni van 10.00 
tot 12.00 uur is ’t Praethuys 
Castricum geopend. Voor ie-
dereen die met kanker te ma-
ken heeft biedt ’t Praethuys een 
plek om even tot zichzelf te ko-
men.  Omdat kanker een ingrij-
pende ziekte is zet het de we-
reld op zijn kop. Er is verdriet, 
angst en onzekerheid en in het 
begin is het nauwelijks te bevat-
ten. In ’t Praethuys kunnen be-
zoekers vorm geven aan wat hen 
bezighoudt. Men kan er tussen 
de onderzoeken en behandelin-
gen door even op adem komen 

en op zoek gaan naar dat wat 
men wél kan. Ook het leven van 
partners en andere betrokkenen 
is in de war geraakt door alle on-
zekerheid en angst. Vandaar dat  
ook zij van harte welkom zijn. 
Vrijwilligers zijn aanwezig met 
een kopje koffie of thee om aan-
dacht, inspiratie en informatie te 
geven. Verhalen van bezoekers is 
bij hen welkom en veilig.  Iedere 
eerste donderdag  in de maand 
is er inloop in ’t Praethuys op lo-
catie Castricum op Dorpsstraat 
23. Voor meer informatie: www.
praethuys.nl of 072-5113644. 
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Uitgeest - Een drukke dag had-
den de duivenliefhebbers van PV 
de Vliegende Vleugels zaterdag. 
Met twee vluchten op het pro-
gramma waarvan een vitesse 
vlucht op de kortere afstand en 
later in de middag de aankomst 
van de eerste dagfond-vlucht 
van dit seizoen. Met al weken 
slechte weersomstandigheden 
ook nu weer een tegenvaller 
voor de dagfond-vliegers. Met 
voorkennis dat er op zaterdag 
en zondag niet gelost zou kun-
nen worden vanuit Orleans (550 
km) werd de vlucht al tijdig inge-
kort naar Morlincourt (350 km). 
Met zo al weken een ietwat rom-
melig seizoen wat betreft de los-
sing-omstandigheden werden 
de duiven dan toch respectie-
velijk om 9.30 uur vitesse en om 
8.30 uur de dagfond gelost. De 
vitesse duiven vertrokken met 
een aantal van 118 stuks, inge-
bracht door 11 leden vanuit Nij-
vel met een afstand van 215 km. 
Om 11.20.06 uur meldde de eer-
ste duif zich bij Gert Twaalfho-
ven in Uitgeest met een snelheid 
van 1278,305 mpm (ruim 76 km 
per uur) wat zijn tweede over-
winning was van het seizoen. De 
uitslag  eerste vijf liefhebbers op 
zaterdag 25mei luidt als volgt;  
1-5-18-26e  Gert Twaalfhoven uit 
Uitgeest,  2-3-7-8-11e Tandem 
W & F Rodenburg uit Uitgeest, 
4-10-17-20-21e  Combinatie 
Kerssens-Krom uit Akersloot, 
6-16-29-30e Gebr. Beentjes uit 
Akersloot en een  9e plaats voor 
Dirk de Bruin uit Uitgeest. De 
taartprijs ging deze vlucht naar 
de Gebr. Beentjes uit Akersloot. 
De overwinning van Gert Twaalf-
hoven was in het Rayon B goed 
voor een fraaie 2e plaats tegen 
121 liefhebbers met 1740 duiven. 

Voor de tweede wedvlucht van 
die dag vanuit het Franse Mor-
lincourt met een afstand van 350 
km waren er 277 duiven inge-
bracht door 14 liefhebbers. De 
spanning was groot in de club 
wie de eerste fondvlucht van het 
seizoen op zijn naam zou gaan 
zetten. Menig liefhebber had zich 
al voor de uitslag als een van de 

favorieten naar voren gescho-
ven, echter de klok beslist onom-
stotelijk wie de gevierde winnaar 
wordt. De eerste en snelste duif 
meldde zich om 13.17.02 uur op 
het hok van Ron van Rijn uit Uit-
geest. De duif van Ron maakte 
een snelheid van 1216,323 mpm 
(bijna 73 km per uur). De uitslag 
van de eerste vijf liefhebbers van 
de 1e dagfondvlucht op zater-
dag 25 mei luidt als volgt; 1-4-
6-11-17e voor Ron van Rijn uit 
Uitgeest, 2-9-23-44-45e Gebr. 
Beentjes uit Akersloot, 3-7-10-
14-21e Peter Schellevis uit Uit-
geest, 5-27-41-55e Henk Bron-
dijk uit Uitgeest en 8-67e Hans 
Baltus uit Uitgeest. De taartprijs 
van deze vlucht ging naar de duif 
op de 50e plaats van de Dutch 
Day Racers uit Uitgeest, die te-
vens de attractie prijs won ge-
schonken door Peter Schellevis. 
De uitslag in vereniging van Ron 
van Rijn was bovendien goed 
voor een 2e plaats in het Ray-
on B. tegen 119 liefhebbers met 
1487 duiven. Al met al een goed 
weekend voor de duivensport in 
Uitgeest, met twee liefhebber op 
de Provinciale “teletekst-ran-
king” vermeld met respectieve-
lijk een 3e (Ron van Rijn) en een 
6e (Gebr. Beentjes) plaats.  Vol-
gend weekend een vlucht met 
een middenafstand vanuit het 
Franse Soissons.

       Zo vlogen 
       de duiven 

Gert Twaalfhoven behaalde zijn 
tweede overwinning dit seizoen

De duif van Ron van Rijn vloog met een gemiddelde snelheid van 73 ki-
lometer per uur naar huis

Uitgeest Zomerschoon
Uitgeest - Ook dit jaar organi-
seert de gemeente Uitgeest weer 
een actie voor het opruimen van 
zwerfvuil onder de titel: ‘Uitgeest 
Zomerschoon’. Dat gebeurt op 
woensdagmorgen 5 juni. In vori-
ge jaren was de opruimactie al-
tijd een groot succes, dankzij de 
deelname van veel leerlingen uit 
het basisonderwijs.
Ook dit jaar heeft de gemeente 

de basisscholen weer uitgeno-
digd met een groep leerlingen 
de omgeving van de school op 
te ruimen. 
De scholen krijgen van de me-
dewerkers van de gemeentelij-
ke Buitendienst handschoenen 
en vuilniszakken. Na afloop van 
de opruimactie is er bovendien 
een attentie voor alle jonge deel-
nemers.

Klaverjassen 
Stormvogels

Uitgeest - Vrijdag 31 mei 
vindt er weer een klaverjas-
drive plaats in de kantine van 
korfbalvereniging Stormvo-
gels aan de Niesvenstraat 14. 
De kaarten worden om acht 
uur geschud. Iedereen is wel-
kom.

Opening Apotheek Uitgeest in
Medisch Centrum Molenstraat
Namens de Acdapha Groep zijn wij blij u te kunnen melden dat 4 juni 
2013 Apotheek Uitgeest geopend zal worden in het
Medisch Centrum Molenstraat te Uitgeest. 

U bent dinsdag 4 juni 2013 vanaf 08:00 uur van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen  in de nieuwe apotheek. Ter gelegenheid van 
deze feestelijke opening wordt u door onze gastvrouw verwelkomd en 
een kopje koffie aangeboden. Onze medewerkers staan klaar voor al 
uw vragen omtrent de Acdapha Groep apotheek en uw gezondheid.

Wij als apotheek hechten een grote waarde aan:
 • Klantgerichtheid
 • Zorg voor individuele patiënt
 • Goede samenwerking met huisartsen
 • Korte lijnen door een onderdeel te zijn van het 
  Medisch Centrum Molenstraat 
 • Aanvullende thema’s zoals gratis bloeddrukmeting,
  incontinentieadvies, diabetesconsult of een huidanalyse   
 • 24-uurs afhaalkluis 
 • Bezorging van medicatie aan huis
 • Aansluiting op de dienstapotheek

Als blijk van waardering die u in ons stelt, delen wij spaarkaarten uit. 
Bij een volle spaarkaart ontvangt u van ons een cadeaubon 
t.w.v. 10 euro. De cadeaubon is in te wisselen bij drogisterij Visser
(Middelweg 78, 1911 EH Uitgeest).

Wij kijken uit naar 4 juni 2013 om ons aan u te mogen introduceren in 
onze nieuwe Apotheek Uitgeest!

Met vriendelijke groet,
Dhr. I. van Tienen
Apotheker

Apotheek Uitgeest  Afhaalservice Akersloot Afhaalservice Uitgeest 
Medisch Centrum Molenstraat Groepspraktijk Akersloot Gezondheidscentrum Uitgeest
Molenstraat 1/B De Kwekerij 1 Graskamplaan 13
1911 BR Uitgeest 1921 XZ Akersloot 1911 LH Uitgeest
Telefoonnummer: 0251-76 06 60      
www.apotheekuitgeest.nl   

Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden:   
Maandag t/m vrijdag  Maandag t/m vrijdag  Maandag t/m vrijdag 
van 08.00 - 18.00 uur. van 15.30 - 17.00 uur. van 15.30 - 17.30 uur.
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Bluesix bij Bad Noord
Castricum  - Na een zeer ge-
slaagd optreden in ‘Het Mirakel 
van Bakkum’ openen de man-
nen van Bluesix vrijdag 31 mei 
het ‘Friday Night Live’-seizoen 
bij strandpaviljoen Bad Noord in 
Castricum aan Zee.  Met hun re-
pertoire van rockin, blues, boo-
gie, country jive wordt het weer 

een avondje onvervalst rocken 
en swingen. 
De band bestaat uit Bonne Zig-
tema zang/mondharmonica, Wil-
lem Visser bas, Henk Schippers 
sologitaar, Bert Baars tenorsax 
en Jan Stobbe drums. 
Bluesix begint om 21.00 uur en 
de toegang is gratis. 

Expositie in 
Gemaal 1879
Akersloot - In juni en juli is er 
werk te bezichtigen van Piet 
Veen uit Heiloo bij het Gemaal 
1879. Piet Veen exposeert met li-
noleumsneden. Buiten zijn werk 
om maakte hij linoleumsneden 
en in een later stadium goua-
ches. 
Deze werken worden gemaakt 
op een grafische manier, waar-
mee hij de afgelopen jaren re-
gelmatig in zowel Nederland 
als in het buitenland exposeert. 
Het Gemaal 1879 is te bezoe-
ken iedere zondagmiddag tus-
sen 13.30 uur en 16.30 uur op 
het adres Fielkerweg 4. 

Gelijktijdig met de expositie 
wordt op het gemaal uitleg ge-
geven over de werking ervan en 
wordt, als de omstandigheden 
dat toelaten, de pomp in werking 
gesteld. 

Ibo, troubadour met ensemble
Castricum - Zaterdag 1 juni 
sluit Iskra het seizoen af met de 
kleurrijke Hollandse troubadour 
Ibo Bakker en zijn ensemble.
Met zijn gitaar treedt Ibo op, so-
lo maar ook regelmatig met be-
vriende jonge muzikanten. Zowel 
dichterlijke teksten als muziek 
van Hollandse chansons zijn van 
eigen hand. Daarin weerklinkt 
folk, tango, rock, flamenco, jazz 
en het klassieke chanson. Basis 
van het ensemble rond Ibo zijn 
de oud-Castricummers bassist 
Sander Huiberts en violist/ar-

rangeur Sietse van Gorkom. Het 
complete Ibo Orkest bestaat uit 
talentvolle jonge musici die in-
vulling geven met kleurrijke lijn-
tjes: onder andere altviool, trom-
pet, piano, accordeon, afhanke-
lijk van mogelijkheden en be-
schikbaarheid. De definitieve sa-
menstelling  blijft nog een ver-
rassing.

Plaats: Hotel het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 65. Kaartverkoop via 
www.Iskra.nl of aan de kassa. 
Aanvangstijd 20.30 uur. 

Toneelgroep Expressie speelt 
een sprookjesachtig avontuur

Limmen - Toneelgroep Expres-
sie uit Castricum speelt op 9 en 
23 juni de voorstelling ‘Over mor-
gen’, een sprookjesachtig avon-
tuur voor iedereen vanaf vijf jaar. 
Een ontwapenende voorstelling 
over de jongste en de oudste 
zijn, over het midden tussen wel-
les en nietes. In ‘Over morgen’ 
krijgen de zusjes Alize en Gwen-
ny in hun droom bezoek van een 
mysterieus jongetje. 
In de wereld van ‘Over morgen’ 
bestaan werkelijkheid en fanta-
sie naast elkaar en het doet er 
niet toe wie gelijk heeft. Het is 
een reis waarbij de zusjes allebei 
een dagje ouder worden. Maar 
de oudste blijft altijd de oudste 
en de jongste blijft altijd de jong-
ste. De teksten zijn geschreven 
door Roel Adam. John van Don-
gen regisseert de voorstelling die 
wordt gespeeld door Wendy van 
den Brand (prijswinnaar Mono-
logenfestival Amsterdam 2012), 
Saskia van Dongen (eveneens 

prijswinnaar Monologenfestival 
Amsterdam 2012) en de muzi-
kale Anja Boske. Vol enthousi-
asme duiken zij in het avontuur. 
Het hele stuk speelt zich af op en 
rond een grote stoel.
‘Over morgen’ wordt opgevoerd 
op 9 juni in De Burgerij in Lim-
men. Aanvang 11.00 uur, en-
tree 7 euro inclusief consump-
tie en op 23 juni in Provadja in 
Alkmaar, aanvang 11.00 uur; en-
tree 6 euro. Reserveringen via 
www.toneelgroepexpressie.nl 
en www.provadja.nl. Bellen kan 
ook: tel. 0251-252751.

Optreden Overbodige 
Luxe in De Bakkerij

Castricum - Zondag 2 juni pre-
senteert Overbodige Luxe van 
15.00 tot 17.00 uur haar eerste 
live cd ‘Ergens een feest’ in de 
Bakkerij. 
De band heeft haar roots in Cas-
tricum liggen. De groep bestaat 
uit: Sander Egas zang, Walter 

Verdonk gitaar, Erik Boot gitaar, 
Ernst Boot gitaar, Maartje Bijl 
bas en Floris Swaan drums.  Op 
een enthousiaste wijze brengt 
Overbodige Luxe eigen Neder-
landse nummers. De muziek ligt 
goed in het gehoor met voor-
al teksten om over na te denken.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur 

zondag 19.30 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

The Hangover 3
vrijdag 18.30 uur
zondag 15.30 uur  

maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Boven is het stil
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.30 uur  
dinsdag 20.00 uur  

The Great Gatsby -3D
zaterdag 18.30 uur 

Leve Boerenliefde
zondag 19.30 uur 
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur  
Daglicht

zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
Epic - 3D

zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
De Croods - 2D

Programma 30 mei t/m 5 juni 2013

The Hangover 3
Om de depressieve Alan na de 
dood van zijn vader op te beu-
ren, nemen Phil, Stu en Doug 
hem op sleeptouw. De vier vrien-
den worden echter van de weg 
gedrukt door een woedende 
gangster, die de ‘Wolf Pack’ als 
lokaas wil inzetten. Terwijl Doug 
gegijzeld wordt gehouden, moe-
ten Phil, Stu en Alan namelijk op 
zoek gaan naar de veroorzaker 
van alle ellende: Mr. Chow, die 

miljoenen dollars heeft gesto-
len. Tijdens hun nieuwe avontuur 
komt het drietal weer terecht in 
het vertrouwde Las Vegas, waar 
ze een aantal oude bekenden te-
gen het lijf lopen.
The Hangover 3 is het derde en 
laatste deel in de succesvolle 
komediereeks, waarin de ‘Wolf 
Pack’ terugkeert naar Las Ve-
gas, waar alle ellende ooit be-
gonnen is.

Helmer, een vrijgezelle boer van 
middelbare leeftijd, leidt een ge-
isoleerd leven met zijn oude en 
gebrekkige vader. De dagelijkse 
komst van melkrijder Johan, een 
robuuste man van Helmers leef-
tijd, is een lichtpuntje in zijn be-
staan. Op een dag besluit Hel-
mer het woonhuis op te gaan 
knappen. Hij bestelt een modern 

Boven is het stil tweepersoonsbed en verhuist 
zijn vader naar boven. Als er dan 
ook nog een jonge knecht op de 
boerderij komt werken, lijkt Hel-
mers leven voorgoed te gaan 
veranderen. Boven is het stil is 
de verfilming van de gelijknami-
ge bestseller van Gerbrand Bak-
ker. De roman won vele nationa-
le en internationale prijzen. Het 
boek is in meer dan twintig lan-
den vertaald 

Castricum - Vorige week werd 
door een inwoonster aangif-
te gedaan van diefstal van haar 
auto tijdens haar vakantie. Later 
ontdekte ze dat haar auto op de 
Mient geparkeerd stond. 
Ze had voor haar vakantie haar 

Auto gestolen? fiets opgehaald bij een fietsen-
winkel en was daar met haar 
auto heen gereden. Ze is ver-
volgens terug naar huis gegaan 
met haar fiets en is de auto in al-
le drukte vergeten. 

Ze heeft de politie gebeld dat 
haar auto toch niet gestolen was.









29 mei 201310

Concerto in Memoriam
Begraafplaats 125 jaar, 
crematorium 100 jaar
Driehuis - Op zondag 2 juni 
vindt in het monumentale ge-
denkpark van Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld (Duin 
en Kruidbergerweg in Driehuis) 
een Concerto in Memoriam 
plaats. Het muzikale program-
ma van dit herdenkingsconcert 
in de open lucht, dat vorig jaar 
bezocht werd door circa vijfdui-
zend mensen, staat in het teken 
van 125 jaar begraafplaats en 
100 jaar crematorium, het eer-

ste van Nederland. Omdat Wes-
terveld iedereen de mogelijkheid 
wil bieden hun dierbaren te ge-
denken is het concert vrij toe-
gankelijk. Het Concerto in Me-
moriam begint om 14.00 uur. Ie-
dereen is welkom.

Het is dit jaar 125 jaar gele-
den dat Begraafplaats Wester-
veld in 1888 gesticht werd. In 
1913 bouwde de Koninklijke Fa-
cultatieve op de begraafplaats 

Voordelige iPad voor 
leden Servicepaspoort

Regio - Leden van Servicepas-
poort kunnen tot 1 november   
gebruik maken van het exclu-
sieve aanbod om een iPad aan 
te schaffen met extra korting op 
de al zeer scherp geprijsde iPads 
van Leapp. Leapp.nl is een online 
aanbieder van refurbished Ap-
ple apparatuur, met de service en 
kwaliteit van nieuw.  Aanmelden 
als lid kan via www.servicepas-
poort.nl of telefoonnummer 023-
8918440. Na aanmelding ont-
vangt u alle informatie over de-
ze actie. 
Karen Bouwhuis, verantwoorde-
lijk voor de leveranciersselectie 
van het Servicepaspoort: ,,Tablets 
gaan steeds meer een plek krij-
gen in het gezinsleven. Ook de 
oudere generatie ziet de voorde-
len van het gebruik van een ta-
blet. Een spelletje scrabble of 
beeldbellen met de kleinkinderen 
maakt voor veel mensen hun we-
reld weer een beetje groter. Met 
deze actie hopen we de aanschaf 
van een iPad voor mensen toe-
gankelijker te maken.’’
Een iPad, aangeboden door Le-
app.nl, is afkomstig uit het be-
drijfsleven of gebruikt bij de-
monstraties. Hardware wordt in 

het bedrijfsleven vaak vroegtijdig 
vervangen, om diverse redenen. 
Vaak wordt dergelijke appara-
tuur ook als demo-modellen in-
gezet waardoor ze niet meer voor 
de verkoop geschikt zijn. Leapp 
maakt deze apparatuur zorg-
vuldig schoon, zowel van bin-
nen als van buiten, zorgt dat de 
hardware en software opgewaar-
deerd worden en verwijdert al-
le externe bedrijfskenmerken. 
Daarna wordt het product getest 
en heeft het weer een levensduur 
van drie tot vijf jaar, afhankelijk 
van het type product.
Bij Leapp.nl koopt u een Mac 
voor de prijs van een ‘tweede-
handsje’ maar met de kwaliteit 
van een nieuwe computer. De 
iPad’s worden gratis thuisbe-
zorgd inclusief 12 maanden ga-
rantie. 
Heeft u interesse in een iPad 
maar bent u nog geen lid? Meldt 
u zich dan aan als lid van het Ser-
vicepaspoort. Met uw lidnummer 
kunt u gebruik maken van deze 
actie. 
Leden kunnen alle informatie 
vinden in de voorjaarsuitgave van 
Servicepaspoort Magazine en op 
www.leapp.nl/servicepaspoort. 

het eerste crematorium in Ne-
derland. Ter gelegenheid hier-
van is niet alleen een jubileum-
boek samengesteld, maar ook is 
een cd opgenomen met daarop 
een selectie van de meest ver-
tolkte muziek bij een uitvaart-
plechtigheid in de afgelopen 125 
jaar. Zowel het boek als de cd 
zijn vanaf 2 juni bij Westerveld 
verkrijgbaar. Tijdens het concert 
wordt een groot aantal stukken 
uitgevoerd dat op de cd staat. 
Zo worden onder meer het Lar-
go, het Slotkoor uit de Matthäus 
Passion en het Ave Maria ten ge-
hore gebracht. De muziek wordt 
uitgevoerd door het internatio-
naal bekende Westlands Man-
nenkoor, jong talent van het Ko-
ninklijk Conservatorium en de 
solisten Lilian Farahani en Rut-
ger de Vries.
Sinds 1994, toen op Westerveld 
voor de eerste keer een Con-
certo in Memoriam gehouden 
werd, verleende een groot aan-
tal koren en orkesten hun me-
dewerking. Ook een groot aan-
tal sprekers, waaronder majoor 
Bosshardt, Jan Terlouw en Prin-
ses Irene van Lippe-Biesterfeld, 
leverde een indrukwekkende bij-
drage. Dit jaar spreekt de bur-
gemeester van Velsen, de heer 
Franc Weerwind, een Woord van 
Troost. 

Overeenkomst plan Duynkant
Castricum - Het plan Duynkant 
kan er komen. Aan de Puikman 
en hoek Kramersweg, het gebied 
aan de duinzijde van het station, 
is de bouw van woningen en be-
drijfsruimte in voorbereiding.
Voor dit plan hebben zowel de 
particuliere initiatiefnemer Harry 
Montanus als de projectontwik-
kelaar Dennis Krom van 28 BV 
voor ieder hun deel op 23 mei 
een samenwerkingsovereen-
komst met de gemeente gete-
kend. Het plan is een uitwerking 
van de Kadernota Zanderij-zuid, 
die vorig jaar door de raad is 
vastgesteld. De volgende stap in 
het proces is een bestemmings-
plan, dat naar verwachting eind 
dit jaar kan worden vastgesteld.
Het plan kent een woon-werkge-
bouw met bedrijfsruimte voor di-
verse functies, met daarop: acht 
appartementen, waarvan vier in 
de sociale (goedkope) prijscate-
gorie. Verder komen er tien rui-
me bouwkavels voor vrijstaande 

en half vrijstaande villa’s. Van de 
tien bouwkavels worden er ze-
ven aangeboden met een uit-
gewerkt bouwplan voor de rea-
lisatie van een ‘wijkje’ met duin-
villa’s. Een deel van de nieuw-
bouw komt in een doorlopend 
duinlandschap waarbij het ma-
teriaal tussen de verschillende 
bouwvormen op elkaar wordt 
afgestemd. Het plan sluit ook 
aan bij het Archeologisch Infor-
matiecentrum van de provincie 
Noord-Holland, dat daarnaast 
wordt gebouwd. Het gevarieerde 
bouwprogramma brengt voor elk 
wat wils. De slimme hoogtever-
schillen in het gebied maken het 
tot een fraaie woonomgeving die 
de beleving van het duingebied 
tot in de eigen tuin brengt. Wo-
nen en werken is hier ook goed 
te combineren. Voor meer infor-
matie over plan Duynkant: Hop-
man Makelaars, tel. 0251-657700 
of Veldhuis Makelaars, tel. 0251-
223452.

Wethouder Portegies (midden) tekent namens de gemeente de 
overeenkomst met particulier initiatiefnemer Harry Montanus (links) 
en projectontwikkelaar Dennis Krom. 

IJmuiden - Zaterdag 1 ju-
ni wordt van 09.00 tot 16.00 

Rommelmarkt 
Kennemerplein

uur een gezellige rommelmarkt 
op het Kennemerplein (tegen-
over de Vomar) gehouden. Dit 
is de tweede rommelmarkt van 
dit jaar. Er zijn weer veel kramen 
die vol liggen met van alles en 
nog wat. Wie ook zijn overtollige 

spullen aan de man wil brengen 
kan een kraam huren via tele-
foonnummer 0255-533233 of 06-
10475023. De volgende markten 
worden gehouden op: 6 en 20 ju-
li, 3 en 24 augustus en op 7 sep-
tember.

Heemskerk - Een eigen woning 
is een kostbaar en heel persoon-
lijk bezit, het vertelt wie de be-
woner is, hoe hij leeft en waar 
hij om geeft. Een huis is ook een 
waardevolle investering. 
Met een kunststof Keralit gevel 
en dakrandpanelen zorgt men 
goed voor de woning en voor 
zichzelf, want Keralit kunststof 
schrotenpanelen zijn verbluffend 
mooi en onverwoestbaar Dat be-
tekent nooit meer schilderen! 
Met Keralit schroten of panelen 
krijgt een woning een blijvend 
mooie afwerking, geen afblad-
derende verflagen, geen kleur- 
en glansverlies maar een woning 
die er altijd verzorgd uitziet. Zo 
nu en dan een sopje, meer on-

derhoud komt er niet bij kijken. 
De kwaliteit is gegarandeerd met 
maar liefst 10 jaar leveranciers-
garantie. De oersterke basis van 
Keralit kunststof schroten of pa-
nelen bestaat uit gerecyclede 
kunststoffen. 
Er hoeven dus geen bomen voor 
gekapt te worden, een prettig 
idee voor wie hecht aan duur-
zaam materiaal gebruik.
Ook wat onderhoud betreft is 
Keralit een verantwoorde keuze: 
schilderen is overbodig dus men 
verbruikt geen verf. Keralit kunst-
stof schroten en panelen worden 
geleverd met een KOMO-certifi-
caat, waarmee een uitgebreide 
kwaliteitscontrole op zowel de 
grondstoffen als het eindproduct 

Hummel Kozijnen
Beslissen voor kwaliteit

wordt gegarandeerd. Keralit vol-
doet zowel aan de richtlijnen van 
het bouwbesluit als aan de eisen 
van het Nationaal pakket Duur-
zaam Bouwen.Dit zijn hoogwaar-
dige keurmerken in de professi-
onele bouwwereld en dat onder-
streept de bijzondere kwaliteit 
van kunststof Keralit schroten en 
panelen.
Hummel Kozijnen is bij uitstek 
de dealer van Keralit producten 
in de regio. Wie overweegt om 
de dakgoten te laten bekleden 
of houten schroten te laten ver-
vangen door Keralt gevelpane-
len, doet er goed aan contact op 
te nemen met Hummel Kozijnen. 

Bij Hummel Kozijnen kan men 
ook terecht voor:
-Kunststof of houten kozijnen 
van HBI
-Dakkapellen met of zonder rol-
luiken (in 1 dag geplaatst)
-Velux dakramen
-Buitenzonweringen, rolluiken 
en windvaste screens
Hummel Kozijnen levert kwaliteit 
en maatwerk sinds 1996.
Maak een afspraak en Hummel 
komt graag bij u thuis om een en 
ander vrijblijvend toe te lichten. 
De showroom is gevestigd aan 
de Lijnbaan 44A in Heemskerk, 
Geopend op vrijdag van 13.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag van 
12.00 tot 15.00 uur. Telefonisch te 
bereiken op 0251-234484 of 06-
10273172. 



Jongeren Uitgeest massaal 
vóór orgaandonatie
Uitgeest - Met een ongekend 
hoge score van 98% hebben Uit-
geester jongeren ‘Ja’ gezegd te-
gen de oproep om zich op te ge-
ven als orgaandonor. Uitgeest is 
door dit resultaat de ongedeel-
de nummer twee van Nederland. 
Alleen in Ameland (100%) werd 
de oproep van het Donorregister 
nog beter opgevolgd.
Landelijk blijkt dat de 18-jarige 
meiden vaker ‘Ja’ zeggen tegen 
orgaandonatie dan jongens van 
dezelfde leeftijd. 82 procent van 
de meiden geeft aan na overlij-
den één of meerdere organen of 
weefsels te willen afstaan, tegen 
72 procent van de jongeman-
nen. Dat is de stand van zaken 
precies één maand nadat minis-
ter Schippers alle jongeren met 
het geboortejaar 1994 een offici-
eel verzoek stuurde om hun keu-
ze aan te geven in het Donorre-
gister.

Uit de eerste cijfers blijkt overi-
gens ook dat jonge vrouwen iets 
sneller hun keuze vastleggen 
dan  mannen. Van alle aanmel-
dingen die half mei bij het Do-
norregister binnen waren, komt 
drie van de vijf (62 procent) van 
een vrouw.
Alle jongeren die hun keuze nog 
niet hebben vastgelegd in het 
Donorregister, ontvangen deze 
week een kleine aansporing in 
de brievenbus. De Nederland-
se Transplantatie Stichting orga-
niseert een campagne rondom 
de jaarlijkse 18-jarigenaanschrij-
ving over donorregistratie.
Centraal in de campagne staat 
het belang voor jongeren van het 
maken van een eigen keuze. Dit 
wordt onder andere verbeeld in 
een speciale Facebook-app die 
fijntjes duidelijk maakt wat er 
gebeurt als je belangrijke keuzes 
aan een ander overlaat.

Wie nog niet heeft gereageerd op de oproep om zijn keuze vast te leg-
gen, krijgt deze week opnieuw een brief

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Thuis	
09:00 MF2 - Heerhugowaard 
MF2 
09:00 ME4 - MHC Castricum 
ME6 
09:00 ME2 - Xenios ME2 
10:15 MixF1 - Heerhugo-
waard mix F1 
10:15 JE3 - Westerpark JE5 
10:15 JE2 - Bennebroek JE2 
11:30 MF3 - Purmerend MF2 
11:30 M8D1 - AHC IJburg 
M8D5 
13:00 MD2 - Saxenburg MD3 
14:30 JD2 - Qui Vive JD4 
16:00 MD1 - Hurley MD3

Uit 
09:00 ME1 - Overbos ME1 
09:30 MF1 - Alkmaar MF4 
09:45 ME3 - VVV ME2 
10:30 JE1 - Qui Vive JE1 
12:00 JD1 - Reigers JD2

Zondag	2	juni

Uit
14:30 HA - Overbos HC 
14:30 D1 - Haarlem DJ1

Speelschema 
jeugd MHCU

Orgelconcert in de 
R.K. Kerk groot succes
Uitgeest - Het orgelconcert dat 
op zondag 26 mei door Jos van 
der Kooy gegeven werd, was de 
aftrap van de inzamelingsac-
tie voor de restauratie van het 
Adema orgel in de R.K kerk aan 
de Langebuurt in Uitgeest. De 
organisatie kan spreken van een 
zeer geslaagd concert met een 
grote opkomst die alle verwach-
tingen overtrof.
Organist Jos van der Kooy nam 
de ongeveer 200 bezoekers van 
het gratis concert mee met een 
gevarieerd muzikaal aanbod van 
eigen improvisatie tot Wolfgang 
Amadeus Mozart. Echter moest 
het muzikale programma op het 

laatste moment worden aange-
past omdat een orgelpijp van het 
Adema orgel dienst weigerde. 
Hieruit blijkt dat de restauratie 
van het orgel hard nodig is. Na 
het concert is een mooi bedrag 
opgehaald voor de restauratie, 
en genoten de bezoekers nog na 
van een drankje in de Klop.
Het concert van Jos van der 
Kooy is het startschot voor meer-
dere concerten die zullen volgen 
om het benodigde bedrag voor 
de restauratie op te halen.

Een foto-impressie van het 
concert is te vinden op: www.
ademaorgeluitgeest.nl.

Ook voor u voordeligere 
woonlasten!
Uitgeest - Independer is een 
onafhankelijke vergelijkingssite. 
Het is een zeer betrouwbare si-
te. Independer geeft je een goe-
de indruk van de kwaliteit van 
dienstverlenende bedrijven en in 
de vele reviews kun je de menin-
gen van andere mensen lezen. 
De onafhankelijkheid alleen al 
zorgt ervoor dat de informatie en 
recensies betrouwbaarder zijn. 
Via Independer kun je alles over 
bijvoorbeeld verzekeraars vin-
den. Wil je bijvoorbeeld de beste 
hypotheekadviseur in jouw om-
geving vinden dan kun je dat via 
Independer gemakkelijk vinden. 
Woon je bijvoorbeeld in de om-
geving van Heemskerk dan typ je 
gewoon bij Independer “Heems-
kerk” in en dan kun je de beste 
hypotheekadviseurs vinden. 

Mensen vertrouwen de site In-
depender en dat doen ze niet 
zomaar want Independer heeft 

meer dan 7 miljoen bezoekers 
per jaar en krijgt tientallen re-
views per dag erbij. De laatste 
tijd zakken bijvoorbeeld de hy-
potheekrentes zeer hard dus kun 
je beter als je een huis wilt kopen 
dat nu doen. Nu een huis ko-
pen geeft lagere lasten dan hu-
ren. Als je nu een huis gaat hu-
ren stijgt de gemiddelde huur-
prijs van 441 euro naar 543 euro 
in 2017! Dus kopen is veel aan-
trekkelijker dan huren omdat ko-
pen stabiele woonlasten geeft. 
Een hypotheek aanvragen moei-
lijk? Nee, het eerste gesprek is 
meestal gratis. Op zoek naar de 
beste hypotheekadviseur? Die 
vind je natuurlijk ook bij Inde-
pender. 

Op Independer kun je adviseurs 
en hun beoordelingen zien. Dan 
kun je in één oogopslag gelijk de 
beste hypotheekadviseur in de 
omgeving vinden.

Kerkweg 84, Heemskerk. (0251) 25 28 83

www.hypotheekshop.nl/heemskerk/centrum

Kopen? Juist nu een eigen woning kopen.
Nu goedkoper dan huren!

Kom langs voor meer informatie.

Wij staan op NR 1 op INDEPENDER !

nu  = Kopen
dan  goedkoper

huren!
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Crea-middagen op de Vrijburgschool
Uitgeest - De afgelopen weken 
hebben Vrijburgleerlingen een 
creatieve workshop gevolgd op 
de vrijdagmiddag. De groepjes 
van maximaal 7 leerlingen gemixt 
uit de groepen 3 t/m 8 konden 
kiezen uit maar liefst 20 work-
shops. Zo konden ze kiezen uit: 
solderen, muziek & zang, sok-
poppen maken, toneel & drama, 
droog- en natvilten, stripverha-
len of gedichten en verhalen ma-
ken, porselein & katoen beschil-
deren, schimmenspel, fotografie, 
spijkerweven, memobord maken, 
vrolijke schilderijen, zeepkettin-
gen, koken & bakken, figuurza-
gen, kaarten maken, vilten figu-
ren maken, schminken, moza-
ieken en gipsafdrukken maken. 
Allemaal technieken die niet al-
tijd mogelijk zijn om te doen in 
een klas van bijvoorbeeld 28 
leerlingen zonder de enthousias-
te hulp van ouders. Overal door 
de school in alle ruimtes werd 
hard gewerkt; je hoorde gezelli-
ge klanken van de muziekgroep,  
rook door de hele school de re-
sultaten van de kookclub en zag 
onherkenbare kinderen met hun 
zelfgeschminkte koppies. Span-
nend was het om een gipsmas-

ker op je gezicht te laten ma-
ken door een andere leerling en 
dan 15 minuten stilzitten om het 
te laten drogen: dan duurt een 
kwartier erg lang, maar de resul-
taten zijn dan ook schitterend. In 
en rondom de school liepen on-
ze eigen fotografen die het één 
en ander op een creatieve ma-
nier hebben vastgelegd en zag je 
pratende sokpoppen die onder-

Lezing over de luchtoorlog 
boven Noord-Kennemerland
Regio - Op zondag 2 juni is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk, op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, een lezing over de lucht-
oorlog boven Noord-Kennemer-
land. De lezing wordt gegeven 
door Hans Nauta. Hij is in het da-
gelijks leven leraar aan een HBO 
opleiding in Alkmaar. Als hobby 
heeft hij de luchtoorlog boven 
Noord-Holland. Hij is zeer des-
kundig op dit gebeid en heeft in 
de loop der jaren duizenden do-
cumenten uit de oorlog verza-
meld. Over dit onderwerp heeft 

hij regelmatig lezingen in de pro-
vincie.
Tijdens de lezing worden origi-
nele film beelden en foto’s ge-
toond. De lezing begint om 14.00 
uur in de presentatieruimte van 
het museum.
 
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Toegang: Volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar, 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis 
en houders van een veteranen-
pas gratis. Openingstijden 10.00 
– 17.00 uur
Zir ook: www.arg1940-1945.nl.

ling de grootste lol handen.
Drie vrijdagmiddagen hebben 
alle leerlingen enthousiast aan 
hun werkstuk of presentatie ge-
werkt; ieder op zijn of haar ni-
veau en de resultaten kunt u vrij-
dag 31 mei om 15.00 uur bewon-
deren of beluisteren op de ten-
toonstelling die start in de au-
la op de Vrijburgschool voor al-
le belangstellenden!

Overlast door meeuwen
Uitgeest - De laatste tijd berei-
ken de gemeente klachten van 
bewoners van het centrum van 
Uitgeest over overlast van meeu-
wen. Centrumbewoners wor-
den soms al vroeg in de morgen 
uit hun slaap gewekt of ze kla-
gen over agressief gedrag van 
de zeevogels, die in deze perio-
de van het jaar broeden en later 
hun jongen leren vliegen.
In het centrum komen meeu-
wen onder meer veel voor in de 
omgeving Middelweg - Dokter 
Brugmanstraat. De vogels neste-
len op de daken van huizen en 
ook op het dak van De Slimp en 
van het gemeentehuis. De ko-
mende maanden kruipt weer een 
aantal jonge meeuwen uit het 
nest. Meeuwen die in een be-
paalde omgeving geboren zijn, 
hebben een sterke voorkeur om 
daar weer terug te keren en het 
volgende voorjaar zelf voor na-
geslacht te zorgen.
Mede omdat de meeuw een bij 
wet beschermde diersoort is, is 
het niet mogelijk meeuwen ef-

fectief uit de leefomgeving te 
verjagen. Niet alleen in een dorp 
als Uitgeest, maar ook in buur-
gemeente Heemskerk en in ste-
den als Amsterdam en Haarlem 
is men al jaren bekend met over-
last van meeuwen. 

Inwoners kunnen in elk geval 
zelf maatregelen treffen om het 
meeuwen minder naar de zin te 
maken. Het is in elk geval geen 
goed idee om deze vogels te voe-
ren. Leg dus geen voer of voed-
sel op plaatsen waar ze bij kun-
nen. Een andere mogelijkheid 
is om  het nestelen en broeden 
te belemmeren door roosters te 
plaatsen op goten of netten te 
spannen over de daken. Aan die 
laatste oplossingen hangt uiter-
aard een prijskaartje, zeker als 
het om grote oppervlakten gaat.
Bewoners van huurwonin-
gen kunnen hun klachten over 
meeuwenoverlast neerleggen bij 
hun verhuurder en deze vragen 
om preventieve maatregelen te 
treffen. 

Vrijwilligers gezocht voor 
organisatie klassieke muziek
Uitgeest - De gelopen jaren 
heeft De Zwaan Cultureel een 
(beperkt) aantal klassieke mu-
ziekvoorstellingen georgani-
seerd. Echter door het ontbre-
ken van vrijwilligers met vol-
doende tijd, affiniteit en contac-
ten is men tot heden niet in staat 
geweest om jaarlijks een reeks 
van klassieke muziekvoorstellin-
gen te programmeren. Het stre-
ven is echter om per jaar circa 
vier voorstellingen te gaan orga-
niseren op de zondag (ochtend 
of middag).
Men doet daarom een oproep 
om, als klassieke muziek u aan 
het hart gaat, zich aan te melden 
voor een te vormen werkgroep 
die deze klassieke muziek voor-
stellingen zelfstandig (met enige 
begeleiding van het bestuur) en 
op een financieel haalbare wij-
ze te organiseren. Overigens ook 

lezingen van schrijvers staat op 
het verlanglijstje om te organise-
ren. Dit zou door dezelfde werk-
groep kunnen worden opgepakt. 
De te vormen werkgroep zou mi-
nimaal uit 4 personen moeten 
bestaan om de werkzaamheden 
goed te kunnen uitvoeren en on-
derling te verdelen. Er moet re-
kening worden gehouden dat 
ook enige fysieke werkzaamheid 
vereist is tijdens de voorstellin-
gen.
Voelt u zich aangesproken, 
schroom dan niet om met ons 
op te nemen voor nadere infor-
matie en de mogelijkheden. U 
kunt hiervoor een e-mail sturen 
naar dezwaancultureel@gmail.
com. Voor meer informatie kunt 
u ook telefonisch contact op-
nemen met de voorzitter van de 
Zwaan Cultureel, Thom van Son, 
op 0251-311381.

Ophaaldata 
gft-afval

Uitgeest - Volgende week 
(week 23) wordt het gft-
afval opgehaald volgens 
het volgende schema:

Oude dorp en bedrijven-
terrein: maandag 3 juni.

De Kleis en Waldijk: 
woensdag 5 juni.

De Koog: donderdag 6 juni.

Buitengebied en Uitgees-
terweg: vrijdag 7 juni.



Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender van 
de komende maand van de 
Stichting Uitgeester Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 
Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-821105. Voor overige 
activiteiten van de Stichting 
Uitgeester Senioren kunt u 
zich telefonisch aanmelden 
op nummer 0251-311136.
 
Activiteitenkalender juni

Maandag 3, 10, 17, 24:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en zomerbridge 

Dinsdag 4, 11, 18, 25:
13.30-17.00 uur: ZW: soos/bil-
jarten en klaverjassen

Woensdag 5, 12, 19, 26:
09.30 uur: fietsen, vertrek 
vanaf de Zwaan
Vanaf 10.00 uur:  Zomercafé 
in de hal van de Zwaan 
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten

Donderdag 6, 13, 20, 27:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
09.30-11.30 uur: ZW: Open 
atelier
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inlichtingen: tel. 0251-
311240
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)

Donderdag 6:
14.00-15.30 uur: ZW: Fifty-fit  
(laatste les)

Vrijdag 7, 14, 21, 28:
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’ (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. 

Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-311136. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Fanatiek spinnen voor 
de Hartstichting
Uitgeest - Tientallen ‘hartmin-
nende’ spinnende sporters heb-
ben zich onlangs één of meerde-
re uren ingespannen op de spin-
fietsen bij SportPlan in Uitgeest 
ten bate van de Nederland-
se Hartstichting. Voor 5 euro of 
meer was je verzekerd van een 
smal zadel en kon je je onder de 
bezielende leiding van spinning-
instructeurs Marleen en Rob op 
heerlijke HARTmuziek volkomen 
leegrijden. De spierpijn was bij 
enkele nieuwelingen, maar ook 
ervaren fietsers nog dagen voel-
baar op plaatsen waarvan ze niet 
wisten dat daar ook spieren za-
ten. Ver na het middaguur  stop-

ten de pedalen en kon er moe, 
maar voldaan worden nagebab-
beld en geknabbeld.  In totaal 
was de opbrengst 308,16 en dit 
bedrag werd door het SportPlan, 
waar het hart ook op de goede 
plek blijft zitten, aangevuld tot 
350 euro. Verder stortte de har-
tenvrouw van De Kapsters m/v 
na een enerverende spinrit nog 
eens 25 euro extra, waardoor 
een geweldig bedrag aan de 
Hartstichting kon worden over-
gemaakt. 

Een fantastisch en hartverwar-
mend evenement dat zeker voor 
herhaling vatbaar is.

Arie Bonkenburg 
Toernooi ook weer top!
Uitgeest - Zoals elk jaar vorm-
de het Arie Bonkenburg Toernooi 
een onderdeel van het ICGT. Ook 
het team van de VVU All Stars 
heeft weer deelgenomen aan dit 
toernooi dat dit jaar zijn 25-jari-
ge jubileum vierde. In de prachti-
ge rood-zwarte clubkleuren van 
VVU werd een redelijke prestatie 
neergezet door de All Stars door 
keurig vijfde te worden.
Belangrijkst tijdens dit toernooi 
is de gezelligheid en dat was 
volop aanwezig. Mede dank-
zij een top-organisatie was de-

ze editie er weer eentje om trots 
op te zijn!! Volgend jaar zijn de 
VVU All Stars uiteraard weer van 
de partij.
Op de foto staand van links naar 
rechts Robin van Rijssel, Jur Mo-
lenaar, Sander Joustra, Marco 
Zoeteman, Fred de Boer, Ruud 
Konijn. Onderste rij:  Paul Vre-
denburg, Martin Hollenberg, 
Frank Klein, Menno Kuik, Ste-
fan Hollenberg en Jort Roden-
burg.  Op de foto ontbreken Je-
roen Duinmaijer, Bart Nijpels en 
Arjan Zonneveld. 

Werken aan 
de weg
Uitgeest - Vanaf deze week tot 
en met vrijdag 14 juni wordt ge-
werkt aan een nieuwe asfaltlaag 
voor de Parallelweg in Dorre-
geest. Hetzelfde gebeurt op het 
fietspad langs de Geesterweg, 
tussen het viaduct over de A9 en 
Bob’s Party Centrum, van 17 tot 
en met 28 juni. De Koogdijk komt 
aan de beurt van 24 juni tot en 
met 5 juli. 

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
J.H. Caffa, w/v Mulder, 87 jaar

Ondertrouw
A.W. Krijger en C.J.M. Vermeer
J. Grootjen en L. Vos

Uitgeester kinderen die niet 
in de gemeente zijn geboren, 
maar bijvoorbeeld in het zie-
kenhuis van Beverwijk of Alk-
maar, worden niet vanzelf ver-
meld in de rubriek Burgerlijke 
stand. Ouders die zo’n publi-
catie toch op prijs stellen, kun-
nen contact opnemen met de 
publieksbalie in het gemeen-
tehuis.

Eenvoudig en snel je medicijnen ophalen
Maak gebruik van het nieuwe afhaalpunt bij Jumbo

Melis Stokelaan 1-3 Uitgeest

Openingstijden:
Maandag t/m woensdag 
van 8.00 uur – 20.00 uur
Donderdag t/m zaterdag 
van 8.00 uur – 21.00 uur

* Medicijnen zijn op te halen bij de servicebalie in de Jumbo supermarkt. 
Let op! Je kunt geen recepten inleveren bij de Jumbo supermarkt in Uitgeest.

Vanaf nu kun je ook 
buiten onze reguliere 
openingstijden 
eenvoudig, snel en 
wanneer jij wilt je 
medicijnen afhalen bij de 
Jumbo supermarkt in 
Uitgeest.

• Ruime afhaaltijden 
(ook na 18.00 uur)

• Zorg, dichtbij jou in de 
buurt

Wil je gebruik maken van 
deze extra service? Geef 
dit aan ons door en haal 
direct je medicijnen op bij 
ons nieuwe afhaalpunt!*

Let op! Kring-apotheek Scharlei blijft gevestigd op de 
huidige locatie aan de Prinses Irenelaan 2 in Uitgeest.

Prinses Irenelaan 2 Uitgeest

Telefoon: 0251- 314170
E-mail: info@apotheekscharleiuitgeest.nl
www.apotheekscharleiuitgeest.nl

 /apotheekscharlei
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Op de bres voor behoud 
zwembad De Zien

Uitgeest - Zoveel mogelijk men-
sen op donderdagavond in de 
raadszaal van het gemeentehuis. 
Dat is wat de actiegroep ‘De 
Zien Blijft’ graag wil. 
Zwembad De Zien dreigt in 
zwaar weer te komen doordat 
het contract tussen de gemeente 
en exploitant Optisport in 2014 
ten einde loopt.

Donderdagavond staat het on-
derwerp op de agenda van de 
gemeenteraad en hoopt de 
stichting zoveel mogelijk Uit-

geesters op de publieke tribune 
te zien. Daarom hangt er sinds 
een paar dagen een fraai span-
doek op de tunnel van het spoor.

Koplopersgroep van acht Blauwe 
Vlag Jachthavens van start

Uitgeest - Blauwe Vlag gaat 
voor nóg duurzamer onderne-
merschap. Op 16 mei zijn in 
Rhoon door Lenie ’t Hart de 
Blauwe Vlag certificaten 2013 
uitgereikt aan 95 jachthavens en 
58 stranden. De Blauwe Vlag is 
al 26 jaar het internationale mi-
lieu keurmerk voor jachthavens 
en stranden.  De deelnemers vol-
doen aan de internationale Blau-
we Vlag eisen van milieuzorg, 
veiligheid, schoon zwemwater 
(stranden) en reinheid. 

Op initiatief van de jachthavens 
zelf zijn aan deze internationale 
eisen een aantal criteria toege-
voegd op gebied van duurzaam 
ondernemen. Deze criteria zijn 
overgenomen uit het keurmerk 
Green Key voor toeristische ac-
commodaties (www.greenkey.
nl). De criteria van Green Key 
zijn strenger, o.a. op gebied van 
duurzame inkoop, gebruik duur-
zame materialen, energiebespa-
ring, gebruik schoonmaakmid-
delen etc.

Green Key en Blauwe Vlag zijn 
beide keurmerken van FEE In-
ternational (www.fee-internatio-
nal.org) en in Nederland uitge-
voerd door de Stichting KMVK 
te Driebergen. In deze stichting 
zijn ANWB, KHN, HISWA en RE-
CRON vertegenwoordigd.
De jachthavens die met de ex-
tra duurzaamheidsnormen aan 
de slag gaan vormen de ‘koplo-
persgroep’ die dit jaar op basis 
van deze criteria én de bestaan-
de internationale criteria ge-
keurd worden. Hiertoe tekenden 
zij hun intentieverklaring tijdens 
de Blauwe Vlaguitreiking 2013 in 
Jachthaven Rhoon. 
In 2014 zullen zij daardoor in 
aanmerking komen voor een ex-
tra duurzaamheidscertificaat bo-
ven op hun Blauwe Vlag. De kop-
lopersgroep 2013  bestaat uit:

Jachthaven Zaadnoorddijk (Uit-
geest); Jachthaven Wetterwil-
le (Loosdrecht); Jachthaven 
Het Anker (Loosdrecht); Jacht-
haven Waterland (Monnicken-
dam); Passantenhaven Dellewal 
(Terschelling); Jachthaven Del-
ta Marina (Kortgene); Jachtha-
ven Marnemoende (IJsselstein) 
en Jachthaven Rhoon (Rhoon).

Menno Klein van Zaadnoordijk Watersport ondertekent de intentiever-
klaring voor de Koplopersgroep

Onderzoek: geen ‘bijna-
botsing’ boven Uitgeest
Uitgeest - In het luchtruim bo-
ven Uitgeest heeft zich op 13 no-
vember 2012 geen ‘bijna-bot-
sing’ voorgedaan. Dat staat in 
het rapport ‘Afstandsverlies tus-
sen twee vliegtuigen boven Uit-
geest’, dat de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid vandaag heeft 
gepubliceerd. Doordat de lucht-
verkeersleider afweek van de 
normale aanvlieghoogte, kwa-
men twee verkeersvliegtuigen te 
dicht bij elkaar. Hoewel dat niet 
direct tot een onveilige situatie 
heeft geleid, brengt deze manier 
van werken wel veiligheidsrisi-
co’s met zich.
 
Op de bewuste dag moesten een 
Boeing 737 en een Airbus A330 
landen op respectievelijk de Pol-
derbaan en de Zwanenburgbaan 
van luchthaven Schiphol. De-
ze landingsbanen liggen parallel 
aan elkaar. Om onveilige situa-
ties te voorkomen, moeten vlieg-
tuigen zowel verticaal als hori-
zontaal afstand bewaren tot el-
kaar. 
Wanneer vliegtuigen dichter bij 
elkaar komen dan deze voorge-
schreven minimumafstand , ont-
staat er een potentieel risico en 
wordt gesproken van een inci-
dent. Voordat daadwerkelijk ge-
vaar optreedt¸ krijgt de beman-
ning diverse (deels automati-
sche) waarschuwingen en heeft 
daarnaast ook voldoende moge-
lijkheden om uit te wijken.  De 
laatste, meest kritieke automa-
tische waarschuwing is dat er 
botsingsgevaar dreigt. Op het 
moment dat de twee vliegtuigen 
op dinsdag 13 november elkaar 
het dichtst genaderd waren, be-
droeg de onderlinge afstand 1,1 
kilometer. Deze onderlinge af-
stand was geen aanleiding voor 

het waarschuwingssysteem om 
een melding af te geven dat er 
sprake was van botsingsgevaar. 
Er is dan ook geen melding  af-
gegeven. Op het moment dat de 
vliegtuigen elkaar het dichtst 
waren genaderd vlogen ze  pa-
rallel aan elkaar.
 
Eigen initiatief
Het incident kon ontstaan door-
dat de luchtverkeersleider op ei-
gen initiatief het vliegtuig dat op 
de Zwanenburgbaan moest lan-
den, liet naderen op 2000 voet 
hoogte in plaats van de voorge-
schreven 3000 voet. Dit was mo-
gelijk omdat er tijdelijk geen ver-
keersaanbod was voor de pa-
rallelle Polderbaan. Echter, op 
het moment dat zich weer ver-
keer aanbood voor de Polder-
baan, had het verkeer voor de 
Zwanenburgbaan naar een mi-
nimale (voorgeschreven) hoog-
te van 3000 voet moeten worden 
gebracht om de voorgeschre-
ven minimum afstand tussen 
de vliegtuigen te bewaren. Dit 
is niet gebeurd waardoor de af-
stand tussen de vliegtuigen on-
der dit minimum kwam.
 
De Onderzoeksraad is van me-
ning dat luchtverkeersleiders 
een zekere mate van vrijheid van 
handelen moeten hebben, maar 
dat wel duidelijk moet zijn bin-
nen welke grenzen vrij gehan-
deld kan worden. De Onder-
zoeksraad raadt Luchtverkeers-
leiding Nederland aan in haar 
veiligheidsprogramma ‘Duide-
lijkheid in veiligheid’ aandacht 
te besteden aan de voorwaar-
den waaronder afgeweken mag 
worden van de voorgeschreven 
werkwijze bij gelijktijdig parallel 
baangebruik.

Collecte Hartstichting 
brengt bijna 6000 euro op
Uitgeest - In de week van 16 tot 
en met 21 april is er niet tever-
geefs een beroep gedaan op de 
Uitgeester bevol-
king om te laten 
zien dat hun hart 
nog steeds op 
de goede plaats 
zit. Maar liefst 81 
collectanten zijn 
in ons mooie dorp 
bijna alle huizen 
langs gegaan en 
hebben het fan-
tastische bedrag 
van 5.987,53 euro 
opgehaald. 
In 2014 gaat het 
comité Vrien-
den van de Ne-
derlandser Hart-
stichting Uitgeest 
er vanuit dat we voor het eerst 
in onze geschiedenis de magi-

sche grens van 6.000 euro zul-
len doorbreken. Het is alleen te 
hopen dat de collecteweek niet 

weer samenvalt 
met de Avond-
4-daagse want 
er zijn nogal wat 
potentiële collec-
tanten ook vrij-
williger bij dit 
wande levene-
ment en veel Uit-
geesters zijn dan 
vier dagen ‘op de 
loop’.

Namens het co-
mité Vrienden 
van de Neder-
landse Hartstich-
ting Uitgeest al-
le gulle gevers en 

de collectanten in het bijzonder 
heel, heel HARTelijk dank.
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Petanque, de vorm van jeu de 
Boules die internationaal ge-
speeld wordt, wint enorm aan 
populariteit. Hoewel er in de ja-
ren 50 al Jeu de Boules-vereni-
gingen bestonden, werd de Ne-
derlandse Jeu de Boules-bond 
pas in 1972 opgericht. Inmiddels 
beschikt de NJBB over ongeveer 
18.000 leden verdeeld over 210 
verenigingen door het hele land. 
In onze regio zijn verenigingen in 
onder andere Uitgeest, IJmuiden, 
Heemskerk, Beverwijk en Castri-
cum. In Haarlem-Noord is zelfs 
een ‘Boulodrome’ gebouwd, een 
hal met 16 binnenbanen, waar 
het hele jaar door vier dagen per 
week wordt gespeeld door de 
200 leden van Petanque Union 
Kennemerland, oftewel Jeu de 
Boulesvereniging PUK. 
‘’Onze sport is geschikt voor alle 
leeftijdscategorieën, ons jongste 
lid is 9 jaar en ons oudste lid is 
100 jaar’’, vertelt PR-man Roel 
Claase van PUK. ‘‘Jeu de Boules 
staat bekend als ‘oude mensen 
sport’, maar wordt ook bijzon-
der veel beoefend door 40-plus-
sersers. Voor de een telt de ge-

zelligheid en sportieve sociale 
contacten, voor de andere geldt 
nog steeds het competitieve ele-
ment en de strijd om de punten 
en winst.’’
PUK biedt het volgens Claase al-
lemaal. ‘‘We hebben leden die 
wekelijks komen spelen met een 
clubje vrienden en we hebben 
spelers van 70+ die nog steeds 
competitie spelen. Stappen, hur-
ken, zwaaien, werpen, lopen, 
bukken; het hoort er allemaal bij 
en zo blijft ook de 70-plusser in 
beweging en gezond.’’

Ook wordt bij PUK les gegeven 
om naast de techniek van het 
schieten en plaatsen, ook de tac-
tiek in het spel te leren.
PUK is tweede geworden in 2013 
op het Nederlandse Verenigin-
gen Kampioenschap en vele Ne-
derlandse Kampioenen zijn bij 
PUK lid. De vereniging organi-
seert zelf ongeveer 30 toernooien 
per jaar, met spelers en vereni-
gingen uit de regio en het grote 
jaartoernooi, het Internationale 
Haarlems Petanque Weekend op 
21 en 22 september.

Claase: ‘‘Het mooiste van alles is 
dat we bij PUK beschikken over 
een Boulodrome met 16 binnen-
banen en dus in ons onzekere 
klimaat altijd kunnen blijven spe-
len. Zo blijven onze wedstrijdspe-
lers ook fi t en scherp in de herfst- 
en wintertijd en kan iedereen bij 
elk weertype nog steeds zijn sport 
beoefenen. Wist u al dat er ook 
wintercompetities worden ge-
speeld? Maar natuurlijk wel in 
een boulodrome!’’

Er zit meer in een potje Jeu de 
Boules dan u zo vanaf de zijkant 
kunt zien, maar iedereen kan het 
spelen, volgens Claase. ‘’Het is 
een toegankelijke sport, geschikt 
voor vele niveaus en ook zeker 
niet duur.’’
Geïnteresseerden kunnen de 
website bezoeken, www.puk-
haarlem.nl en daarnaast is ie-
dereen van harte welkom om de 
Boulodrome eens te bezoeken en 
kennis te maken met de sport en 
de gezelligheid bij deze club. 

Claase: ‘‘Vele sporters zijn u al 
voorgegaan, anders had PUK 
nooit haar 35-jarig jubileum 
kunnen vieren.’’

Petanque wint aan populariteit

Oude tijden herleven op het 
Janskerkhof in hartje Utrecht. 
Op 9 juni schitteren hier unieke 
auto’s die 100 jaar autogeschie-
denis verbeelden. Het zijn de 
deelnemers aan de ‘Tocht der 
Honderd’, een rit waarmee de 
KNAC viert dat de club zich al 
honderd jaar ‘Koninklijk’ mag 
noemen. 
De ‘Tocht der Honderd’ is een 
eenmalig evenement, een rij-
dende ode aan beeldbepalen-
de automobielen tussen 1913 
en 2013. De auto’s, stuk voor 
stuk verschillend en kenmer-
kend voor hun tijd, zijn gese-
lecteerd door een jury onder 
leiding van KNAC-lid én auto-
journalist Wim Oude Weernink.
De keuze voor het Janskerk-
hof in Utrecht is niet toevallig. 
In 1899 was dit het decor voor 
de start van de eerste nationale 
autorally, die de NAC destijds 
organiseerde. Vanaf 8.30 uur 

verzamelen de deelnemende 
KNAC leden zich hier, en zijn de 
auto’s te bewonderen. De start 
van de ‘Tocht van Honderd’ is 
om 09.30 uur.
De rally leidt door het midden 
van het land met een lunchstop 
bij Kasteel De Haar in Haarzui-
lens, het vroegere zomerverblijf 
van Etienne baron van Zuylen 
van Nyevelt van de Haar. Hij 
was mede-oprichter van de 
NAC en later erevoorzitter van 
de KNAC. Bij het kasteel zijn de 
auto’s tussen 12.00 en 14.00 
uur te bezichtigen. 
Vanaf 16.00 worden de auto’s 
verwacht op Paleis Soestdijk. 
Deze fi nishplaats is gekozen 
als eerbetoon aan Prins Bern-
hard der Nederlanden, die een 
groot autoliefhebber was en 
bovendien beschermheer van 
de KNAC. 
Meer informatie is te vinden op 
www.knac.nl.

Honderd jaar 
autogeschiedenis
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Voordat deze opvolger 
van de zomerhit 2012 
‘Het geheugen van water’ 
exclusief in het DeLaMar 
Theater wordt gespeeld, is 
de voorstelling ‘Een ide-
ale vrouw’ op zaterdag 
1 en zondag 2 juni te zien 
in het Kennemer Theater in 
Beverwijk! 

‘Een ideale vrouw’ is de 
tweede productie van De-
LaMar Producties, met Tjits-
ke Reidinga in de hoofdrol, 
Peter Blok, Porgy Franssen 
e.a. onder regie van An-
toine Uitdehaag. 
Tjitske Reidinga speelt 
Constance Middleton, een 
keurig getrouwde huis-
vrouw, die op verbazing-
wekkende wijze reageert 
op het overspel van haar 
man met haar beste vrien-
din.  Een scherpzinnige 
en sprankelende komedie 
over liefde, vriendschap en 
bedrog.

Exclusief in Beverwijk:
‘Een ideale vrouw’

Reserveren
Kaarten vanaf 21,50 voor 
zaterdag 1 en zondag 2 
juni om 20.15 uur kunt u 
reserveren via www.ken-

nemertheater.nl of door te 
bellen naar de theaterkas-
sa, 0251-221453.
(Publiciteitsfoto: Marcel van 
der Vlugt)

Voetproblemen? Ga naar  
Gravemaker Orthopedie

Een mens loopt in zijn 
gehele leven gemiddeld 
100.000 kilometer. Zon-
der voetproblemen en/of 
problemen in de benen 
doet u dat fluitend maar 
heeft u voet- of andere 
klachten dan is iedere stap 
die u moet doen een grote 
inspanning die vaak niet 
pijnvrij is. 
Bij Gravemaker Orthope-
die in Beverwijk bent u dan 
aan het goede adres. Heeft 
u last van eeltvorming, lik-
doorns, ingroeiende na-
gels en dergelijke dan kan 
de pedicure (Marjon Jak) 
wellicht iets voor u bete-
kenen op het gebied van 
voetverzorging en -behan-
deling. Marjon is medisch 
pedicure en dus ook de 
aangewezen specialist 
voor de verzorging van de 
diabetische en reumatische 
voeten. 
Heeft u klachten in voeten, 
enkels, knieën, heupen en 
rug die veroorzaakt wor-
den door een afwijkende 
stand van de voeten of een 
afwijkend looppatroon dan 
kan de podotherapeut (An-
gelie Holleman van Podo-
therapie Noord-Holland) 
iets voor u betekenen. 
Heeft u andere klachten 
aan uw voeten die aange-
boren zijn, door een trau-
ma zijn ontstaan of die zijn 
ontstaan door een (chro-

nische) ziekte dan kan de 
orthopedisch schoenmaker 
(Gerard Gravemaker van  
Gravemaker Orthopedie) 
iets voor u betekenen. 

Nu ook aanmeten the-
rapeutisch elastische 
kousen
Vanaf 1 juni biedt Gra-
vemaker Orthopedie een 
extra service: het aan-
meten van therapeutisch 
elastische kousen. Dit kan 
om de week op dinsdag-
ochtend. Hiervoor komt 
een specialist van Frank 
Jol Orthopedische Dienst-
verlening uit Hoorn naar 
Beverwijk. 

Inloopspreekuur
Iedere woensdag houdt 
Gravemaker Orthopedie 
een inloopspreekuur van 
10:00 tot 16:00 uur. Hier 
kunt u bij de orthopedische 
schoentechnicus terecht 
voor een gratis voet- en/
of schoenadvies. Hij kan u 
ook informatie geven over 
semi-orthopedisch schoei-
sel, steunzolen, verband-
schoenen, orthopedische 
voorzieningen aan confec-
tieschoeisel en andere or-
thopedische hulpmiddelen. 
 
Het adres is Koningstraat 
60 in Beverwijk, tel. 0251-
212000. Zie ook www.gra-
vemaker.eu.

Marjon Jak is de pedicure bij Gravemaker Orthopedie

Help mee zeldzame dieren 
en planten beschermen

De natuur van Noord Hol-
land is uniek, maar ook 
kwetsbaar. Het voortbe-
staan van veel planten en 
dieren staat onder druk. 
Ook dit jaar is het moge-
lijk voor het beschermen 
van een aantal soorten een 
financiële bij-drage aan te 
vragen.
Iedereen kan helpen de 
natuur een duwtje in de 
goede richting te geven. 
Dat kan gemakkelijk door 
bijvoor-beeld schuilplaat-
sen voor dieren in te rich-
ten. Of door planten te 
zaaien die voedsel kunnen 
bieden aan aller-lei soor-
ten. Omdat het heel slecht 
gaat met de wilde bijen 
geldt de regeling voor het 
eerst ook voor deze die-
ren. Op de website van 
Landschap Noord-Holland 
vindt u alle informatie over 

de regeling. Deze geldt 
voor particuliere grondei-
genaren, agrariërs, belan-
genorganisaties, vrijwilli-
gersgroepen, gemeenten, 
waterschap-pen, Rijkswa-
terstaat en terreinbeheren-
de organisaties.

De volgende (beschermde) 
planten en dieren komen 
in aanmerking voor een 
financiële bijdrage:
Planten: echt lepelblad, ge-
wone dotterbloem, heemst 
en leemkuilflora.

Dieren: bittervoorn, boe-
renzwaluw, wilde bijen, 
das, gewone baardvleer-
muis, gewone grootoor-
vleermuis, graafwespen, 
groene glazenmaker, 
heivlinder, ijsvogel, kam-
salamander, kerkuil, kom-
mavlinder, levendba-rende 
hagedis, meervleermuis, 
noordse woelmuis, oever-
zwaluw, ringslang, roer-
domp, steen-uil, veldkre-
kel, veldleeuwerik, visdief, 
watersnip, waterspitsmuis, 
zandhagedis en zwarte 
stern. Bijna alle maatre-
gelen die in aanmerking 
komen voor een bijdrage, 
hebben betrekking op ma-
ken van schuil-, voedsel-, 
of voortplantingsplaatsen.
Heeft u interesse kijkt u dan 
op www.landschapnoord-
holland.nl/soortenbescher-
ming2013.

De boerenzwaluw is een 
van de soorten waarvoor 
de regeling geldt (foto: Ger 
Tik)





De Haring- en Henneproute

Schipper mag ik overvaren? Jazeker! Want u draait 
zelf aan de lier die uw pontje naar de overkant trekt. 
Met de pontjesroute fi etst u langs het open water van 
het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Maar ook over 
ringdijken van diepe droogmakerijen. Vijf pontjes 
brengen u naar weidevogels zoals de grutto, tureluur 
en kemphaan. Ga op zoek naar de zeldzame zon-

Geeft u de voorkeur 
aan een bewegwijzerde 
fi etsroute? Dan is de 
Beeckestijnroute met een 
lengte van 21 kilometer 
een absolute aanrader. 
Langs de rand van de 
Noord-Hollandse dui-
nen bij Haarlem scha-
kelen zich villadorpen en 
landgoederen aaneen. 
Langs fraaie architectuur 
fi etst u – licht stijgend en 
dalend – door het gol-
vende duinlandschap. 
Meerdere keren opent 
het landschap zich en 
hebt u uitzicht over een 
duinvallei. De route is 
volledig ANWB-beweg-
wijzerd. U bepaalt zelf 
waar u wilt beginnen.

Het werk van zanger, lied-
maker, dichter, acteur en 
bon vivant Cornelis Vrees-
wijk (IJmuiden, 8 augustus 
1937–Stockholm, 12 no-
vember 1987) heeft een 
kwart eeuw na z’n dood 
nog steeds een grote 
schare liefhebbers, zowel 
in Nederland als in z’n 
tweede vaderland Zwe-
den.
Cornelis’ geboorteplaats 
IJmuiden wordt regelma-
tig bezocht door bewon-
deraars die met eigen 
ogen de plaatsen willen 
bekijken die een rol heb-
ben gespeeld in het leven 
van de jonge Kees Vrees-
wijk.
Het leek het Cornelis 
Vreeswijk Genootschap 
daarom een goed idee 

nedauw en orchideeën. 
Ze bloeien er zomaar in 
het wild! Of ontdek het 
oerbos vlakbij De Woude.
 
Praktisch:
De Pontjesroute is 44 ki-
lometer en start in Castri-
cum. Pauzeren kan in de 
historische dorpskernen 
langs de route, zoals die 
van Uitgeest en De Rijp. 
Daar kunt u natuurlijk ook 
met de route beginnen. 
De route kunt u aanvra-
gen bij de VVV’s in de 
regio. Of kijk op de in-
teractieve kaart op www.
natuurwegwijzer.nl.  
Verder vindt u ook op 
de site www.alkmaar-
der-enuitgeestermeer.
nl de nodige informatie 
over deze fraaie, typisch 
Noord-Hollandse fi ets-
route.

om een route uit te stippelen langs deze en 
andere markante plekken. De fi etsroute van 
17 kilometer is te vinden op de site van het 
Cornelis Vreeswijk Genootschap, www.corne-
lisvreeswijk.nl.

Stap op de fi ets!
Hoe mooi is Noord-Holland! Dat ontdek je het best op de fi ets. Honderden foettochten 
zijn te vinden in boekjes, op speciale fi etskaarten of op internet. Zo is de site www.fi et-
sen.123.nl een zeer complete informatiebron voor de fi etsliefhebbers. Er is ook een nieu-
we versie van de app van fi etsen.123. Naast een verbeterde navigatiestructuur biedt deze 
app ook honderden gratis knooppuntenroutes. Te downloaden via www.fi etsen.123.nl/
app. Wij selecteerden een paar aparte routes in Noord-Holland op deze pagina.

Haring en hennep brach-
ten het Schermereiland 
ongekende welvaart. 
Hoe..? Dat komt u te we-
ten tijdens de Haring- en 
Henneproute. De Haring- 
en Henneproute leidt u 
langs alle historische be-
zienswaardigheden van 
het voormalige Scher-
mereiland. U leert over 
de strijd tegen het water, 
het rijke zeevaartverle-
den en het droogleggen 
van de omliggende bin-
nenzeeën Beemster en 
Schermer.
De route is 30 kilome-
ter lang, maar je kunt 
ook kleinere deeltochten 
maken. Het beste is om 
te beginnen of te eindi-
gen bij het museum ‘In ‘t 
Houten Huis’, Tuingracht 
13 in De Rijp. Bij de VVV’s 
kunt u een routebeschrij-
ving krijgen of kijk op 
www.landvanleeghwater.
nl.

Cornelis Vreeswijkroute

Pak het pontje

Beeckestijnroute



Dorpentocht voor 
Stichting Haarwensen

Zondag 2 juni wordt in 
Amstelveen en omgeving 
de traditionele Dorpen-
tocht gefietst, over een 
afstand van 35 of 55 ki-
lometer. Deze fietstocht is 
altijd op de eerste zondag 
van juni en het inschrijfgeld 

gaat naar een goed doel. 
Dit jaar is dat de Stichting 
Haarwensen, die ervoor 
zorgt dat kinderen met 
kanker een pruik van echt 
haar kunnen dragen.
Meefietsen? Zie www.dor-
pentocht.nl.

Uw vakkundig adres voor
- (semi) orthopedisch maatschoeisel
- maatvoetbedden / steunzolen
- alle gewenste orthopedische
 aanpassingen aan confectieschoenen
- gratis en vrijblijvend voet en/of schoenadvies
- Pedicure medisch
- Podotherapie
Leverancier van alle zorgverzekeraars.

Gravemaker Orthopedie Service
KONINGSTRAAT 60, 1941 BE  BEVERWIJK, TEL. 0251-212000

W.C. GEESTERDUIN 4, 1902 EK  CASTRICUM
www.gravemaker.eu • info@gravemaker.eu

Geopend Beverwijk:
dinsdag t/m vrijdag   9.30 - 17.00
wo. inloopspreekuur 10.00 - 16.00
Geopend Castricum:
dinsdag t/m vrijdag   9.00 - 18.00
zaterdag   9.00 - 17.00

Wij werken op afspraak. Woensdag 10.00 tot 16.00 uur inloop spreekuur voor orthopedie.

U kunt nu ook bij 
ons terecht voor 
het aanmeten 

van therapeutische 
elastische kousen

Uitburgeren: nadenken 
over levenseinde
‘Wij zijn als de dood 
voor de dood, maar bij 
een goed leven hoort 
een goede dood’ aldus 
hersenonderzoeker Dick 
Swaab, die met een 
knipoog naar de discus-
sies over ‘ inburgeren’ 
de term ‘uitburgeren’ 
lanceerde.
Hij pleit ervoor dat 
mensen nadenken over 
de dood, erover praten 
met familie en vrienden 
en vervolgens dingen 
gaan regelen. Swaab ziet 
het nadenken over en 
vastleggen van belang-
rijke zaken rondom de 
dood als wezenlijk voor 
onszelf en onze naasten. 
Het is volgens hem 
onlosmakelijk verbonden 
met levenskunst en ver-
antwoord burgerschap.
Thema’s waarover het 
gaat bij uitburgeren zijn 
praktisch, maar ook 
levensbeschouwelijk van 
aard. Waar wil ik sterven: 
thuis, in een ziekenhuis, 
in een hospice? Is er een 
euthanasieverklaring? 
Wil ik doneren en zoja 
wat? Wil ik gereani-
meerd worden? Nalaten-
schap en testament. Is 
er een wilsbeschikking 
waarin de  keuzes voor 
de uitvaart zijn beschre-
ven? Voorkeur voor 
geestelijke begeleiding 
of juist niet? De keuze 
voor begraven of cre-
meren, waar, wie mogen 

erbij zijn, moet het sober 
zijn of juist een groot 
feest?
Alice Loeters persoon-
lijke uitvaartzorg maakt 
in de praktijk regelmatig 
mee dat nabestaanden 
na een overlijden van 
een dierbare met veel 
vragen en dilemna’s zit-
ten, omdat onbekend is 
wat de wensen zijn van 
de overledene. Daarom 
organiseren wij op 5 juni 
van 19.30 tot 21.00 uur  
in de Tuin van Kapitein 
Rommel, tegenover 
station Castricum in 
Castricum, een uitburge-
ringsbijeenkomst. Daarin 
wordt gesproken over 
de keuzes die gemaakt 
kunnen worden en hoe 
deze vervolgens een 
plekje kunnen krijgen in 
de ‘uitburgeringsbox’. 
U bent van harte welkom 
en kunt zich aanmelden 
telefonisch (0255-
517452) of per mail 
info@aliceloeters.nl. 
Deelname is gratis.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

	 	

Voor een optimaal kunstgebit ga je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken een gebitsprothese zelf in nauw overleg 
met u, waardoor tandvorm, kleur en zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, 
indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecon-
tracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten, 
het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

Haarlem
W.J.M. van Hooff
023-5422400
Heemstede
023-5293295
Hillegom
0252-520605
www.tpvanhooff.nl
WEEKEnd-
rEparaTIEsErVIcE:
06 1777 6 777

CastriCUm
A.A.L. Stet
Van Egmondstraat 7
1901 BA Castricum
0251-653653

HeemsKerK
R.M. Snijder
G. van Assendelft-
straat 25b
1964 NJ Heemskerk
0251-237590

BeverwijK
Gerard Kool
Alkmaarseweg 79b
1947 DB Beverwijk
0251-272894
info@tppgerardkool.nl
www.tppgerardkool.nl

drieHUis
V. Verhoog
Driehuizerkerkweg 138a
1985 HD Driehuis
0255 - 511144

ijmUideN
F.W. van der Linde
Planetenweg 14
1973 BG
0255-520035
Haarlem
Parklaan 88, 2011 KZ
023-5321972
www.fvanderlinde.nl

Haarlem 
sCHalKwijK
Joost Bosma
Stresemannlaan 62
2037 TK Haarlem-
Schalkwijk
023-5366088
www.tppbosma.nl
Ook dinsdagavond 
geopend!

Haarlem 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433 O.N.T., Leidsevaartweg 99, 

2106 AS, Heemstede, 
023-7200444 , info@ont.nl

WWW.ONT.NL



In deze rubriek geven beeldend kunstenaars 
(50+) de kwast door aan een collega

Kees Kalkman

lk geef de kwast door aan.....
lk geef de kwast door aan.....

Afke Spaargaren gaf de 
kwast vorige maand door 
aan collega-kunstenaar 
Kees Kalkman. Kees vertelt: 
‘‘De voortreffelijke regeling 
voor vervroegde uittreding 
in de gezondheidszorg 
maakte het mij mogelijk 
om vanaf mijn 58e met 
tekenen en schilderen se-
rieus aan de slag te gaan. 
Eind 2007 betrok ik een 
bescheiden atelier in oud 
Velsen, in 2009 werd ik lid 
van de beroepsvereniging 
voor beeldend kunstenaars 
Kunst Zij Ons Doel (www.
kzod.nl) in Haarlem en in 
2011 van het Kunstenaars 
Collectief Velsen. Fijn om 
‘collega’s’ te ontmoeten en 
gelegenheid tot exposeren 
te hebben. 
Ik werk projectsgewijs. De 

projecten lopen in de tijd 
gezien vaak naast elkaar 
en kunnen zich over meer-
dere jaren uitstrekken. 
Een project dat mij de laat-
ste jaren het meest intensief 
bezighoudt is de drukselse-
rie naar aanleiding van de 
wonderverhalen van de 
16e eeuwse rabbi Löw en 
zijn schepping de golem.
Ooit bezocht ik de joodse 
begraafplaats in Praag, 
waar het graf van rabbi 
Löw is. Ik kocht een boekje 
met verhalen over zijn mi-
raculeuze verrichtingen en 
een klein beeldje van de 
golem. Vervolgens bracht 
een workshop over de 
druksels van Hendrik Werk-
man me op het idee om in 
navolging van zijn druksels 
bij de Chassidische verha-

len een serie druksels bij 
de verhalen over rabbi Löw 
te maken. In de paar jaar 
dat ik ermee bezig ben zijn 
er 12 gereed en resten er 
nog 6. De verhalen heb 
ik vertaald. Het bijbeho-
rend druksel verbeeldt in 
één compositie het hele 
verhaal. Cruciale gebeur-
tenissen krijgen binnen de 
compositie een extra ac-
cent. Gaande de rit is het 
leuk te merken hoe veran-
deringen in aanpak hun 
plek opeisen: meer details, 
meer kleuren, meer ac-
centuering van de afzon-
derlijke scènes omdat ik 
besloten heb de scènes in 
de boekjes, die ik van de 
verhalen maak, ook tussen 
de tekst te plaatsen. Als alle 
druksels gereed zijn zullen 
alle verhalen in één band 
ingebonden worden: 18 
druksels aan de wand en 
een dik boek op tafel!’’

Kees Kalkman geeft de 
kwast door aan John 
van de Goorbergh in 
IJmuiden.

•  familiefeest? zoveel jaar getrouwd?
•  drie generaties hebben lol:
 opa en oma kunnen nu eens
 sporten met de kleinkinderen
•  16 bowlingbanen wachten op u
•  daarna eten in het onlangs vernieuwde restaurant
•  gratis parkeren op groot terrein
•  geheel air-conditioned; invaliden-toilet aanwezig
•  kijk op onze website of kom langs; 
 de koffie staat klaar!

Gezelligheid voor de hele familie

Kennemerstraatweg 341 • 1851 ND Heiloo • Tel. 072-5331992  
www.bowlingheiloo.nl • e-mail: info@bowlingheiloo.nl

Verjaardags arrangement

Te huur boerderijbungalow 

‘Vlaamse gaai 32’
op de Veluwe - epe (gelderland)
beschrijving
Regio :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

ligging 
Te huur op het mooie, rustige bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en heiderijke Epe.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. logtenberg beheer:
0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren
of via wlogtenberg@hotmail.com

Schoutenstraat 26  Alkmaar
Tel.: 072 5116000

Wij geven ook 
kleding op zicht mee

HEEL VEEL 
AANBIEDINGEN

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur (geen koopavond/zondag)

Podotherapie Beverwijk
onder andere voor:

Podotherapie-beverwijk.nl

- Steunzolen
- Sportzolen
- Slippers met eigen voetbed
- Loopanalyse
- Ingegroeide teennagels

Eigen risico niet van toepassing. 
Geen verwijzingen van uw (huis)arts nodig.
Vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen



Bijna 17 procent van alle 
nieuwe fietsen is elektrisch

Uit cijfers van BOVAG, RAI 
Vereniging en GfK Retail 
and Technology blijkt dat 
het aandeel van elektrische 
fietsen in de totale verkoop 
van nieuwe tweewielers af-
gelopen jaar is gestegen 
tot 16,9 procent. In 2011 
bedroeg dat aandeel nog 
15,1 procent. Bij de vak-
handel was vorig jaar zelfs 
een op de vijf nieuwe fiet-
sen een elektrische.

In 2012 werden 1.035.000 
nieuwe en 680.000 twee-
dehands fietsen verkocht 
in Nederland. Dat is een 
daling van respectievelijk 
13,6 en 0,9 procent ten 
opzichte van 2011. Van 
de nieuwe exemplaren wa-
ren er 175.000 voorzien 
van elektrische traponder-
steuning en ruim 81 pro-
cent werd geleverd door 
de vakhandel. Daarmee 
waren de “e-bikes” goed 
voor 20,8 procent van alle 

nieuwe fietsen binnen dit 
verkoopkanaal, terwijl het 
aandeel in 2011 nog 18,5 
procent bedroeg.

Internetverkopen
Opvallend is dat de afzet 
van nieuwe fietsen via in-
ternet in 2012 daalde ten 
opzichte van het jaar er-
voor. In 2011 werden nog 
93.000 nieuwe tweewielers 
via het wereldwijde web 
verkocht, maar in 2012 
waren dat er 86.000. Qua 
elektrische fietsen zakte de 
internetverkoop van 9.000 

De Canon van de Gerontologie
De Canon Gerontologie 
(www.canongerontolo-
gie.nl) voorziet een groot 
publiek van betrouwba-
re informatie over het pro-
ces van ouder worden en 
doorbreekt daarmee my-
then over het ouder wor-
den. Nog te vaak worden 
ouderen vooral in verband 
gebracht met stijgende 
kosten voor de samenle-
ving, terwijl velen van hen 
door hun rijke kennis en 
ervaring een waardevol-
le bijdrage kunnen leveren 
voor de samenleving.
Dankzij de inzet van 35 
wetenschappers van zeven 
universiteiten en drie we-
tenschappelijke instituten 
in Nederland is de canon 
een betrouwbaar en toe-
gankelijk naslagwerk voor 
iedereen die in het ouder 
worden is geïnteresseerd, 
in het bijzonder studenten, 

beleidsmakers, journalis-
ten en onderzoekers, en 
zorgprofessionals.

Ouder worden is een pro-
ces met veel aspecten, die 
binnen de canon geordend 
zijn in vijf domeinen: 
Lichaam (biologie van het 
ouder worden), onder re-
dactie van Giel Bosman, 
universitair docent bioche-
mie UMC Radboud, Nijme-
gen. 
Individu (psychologie van 
het ouder worden), onder 
redactie van Nan Stevens, 
universitair hoofddocent 
Radboud Universiteit, en 
emeritus hoogleraar toe-
gepaste sociale gerontolo-
gie VU, Amsterdam. 
Samenleving (sociolo-
gie van het ouder wor-
den), onder redactie van 
Marja Aartsen, universi-
tair docent sociale geron-

tologie VU, Amsterdam en 
Kees Knipscheer, emeritus 
hoogleraar sociale geron-
tologie VU, Amsterdam 
Geheugen (cognitieve ver-
oudering), onder redactie 
van Martin van Boxtel, arts 
en universitair hoofddo-
cent vakgroep psychiatrie 
en neuropsychologie van 
de Universiteit Maastricht. 
Gezondheid (epidemiolo-
gie van het ouder worden), 
onder redactie van Dorly 
Deeg, hoogleraar epidemi-
ologie van veroudering. 

Het idee voor de Canon 
ontstond in 2009, en is 
door vier initiatiefnemers 
van verschillende partijen 
in Nederland verder ont-
wikkeld; Paul van der Kooij 
(Vilans), Marja Aartsen 
(VU), Boudewijn Chorus 
(SWP/Geron) en Ria Wij-
nen (NVG).

Laat de 
bermen 
bloeien!

Landschap Noord-Holland 
vraagt de Noord-Holland-
se bermbeheerders om 
bloemen te laten staan en 
niet te vroeg te maaien. 
Daarmee wordt de pro-
vincie aantrekkelijker voor 
vlinders en bijen. Het gaat 
niet goed met bijen en 
vlinders. Het gebrek aan 
bloemen met hun nectar 
is één van de oorzaken. 
Ook graslanden en gazons 
kunnen veel bloemrijker.
Hoewel laat begonnen, is 
de lente nu echt van start 
gegaan. Dat betekent dat 
veel bloemen het land-
schap gaan kleuren. Berm- 
en graslandbeheerders 
kunnen op een makkelijke 
manier vlinders en bijen 
helpen door even niets te 
doen. Vaak worden bloe-
men te vroeg gemaaid. Er 
zijn volop voorbeelden van 
bloemrijke bermen die in 
mei al worden gemaaid.  
Landschap Noord-Holland 
roept daarom op om bloe-
men te laten staan en pas 
na juli te maaien. Het is 
ook verstandig een deel 
van de berm het hele jaar 
niet te maaien. Insecten 
gebruiken namelijk plan-
ten als overwinteringsplek. 
Bijkomend voordeel van 
minder maaien: het levert 
een financiële besparing 
op. Iets dat in deze tijd van 
bezuinigingen goed uit-
komt.

Knoopkruid met zandoogje

Nog twee excursies 
in de Hempolder

De Hempolder bij Uitgeest 
is een geweldige plek als 
u weidevogels wilt zien. U 
kunt ze daar op zondag 2 en  
zaterdag 15  juni met gids 
Theo de Wit van 10.00 tot 
12.00 bekijken. De laatste 
mogelijkheden dit seizoen.
Aanmelden is noodzake-
lijk en kan via www.gaatu-
mee.nl  Voor meer informa-

tie kunt u bellen met 088-
0064455 (tijdens kantoor-
uren).
Men adviseert u waterdicht 
schoeisel te dragen en een 
verrekijker mee te nemen. 
Verzamelen bij de werk-
schuur de Dodde, Hemweg 
1 in Akersloot, vlakbij het 
gehucht Klein Dorregeest, 
achter Motel Akersloot.

Ook de kuifeend broedt in de Hempolder (foto: Henk van 
Bruggen)

Vrijwilliger gezocht 
voor informatiepunt

De beheerder van land-
goed Leyduin in Heem-
stede, Landschap Noord-
Holland, is op zoek naar 
een vrijwilliger voor het 
informatiepunt de Kakelye 
op de buitenplaats Leyduin 
in Heemstede. De werk-
zaamheden bestaan voor-
al uit het bij toerbeurt om 
de week ’s morgens ope-
nen van het gebouwtje op 
doordeweekse dagen en 
aan het eind van de dag 
weer afsluiten. Een tweede 
vrijwilliger verzorgt dan de 
andere week deze klus.
In 2006 is de voormalige 
appelschuur van de buiten-
plaats Leyduin helemaal 
opgeknapt en opnieuw 

ingericht. In het gebouwtje 
geeft Landschap Noord-
Holland informatie over 
de cultuurhistorie en de 
natuur van de landgoede-
ren Leyduin, Vinkenduin en 
Woestduin. Er liggen fol-
ders met wandelroutes om 
mee te nemen.
Elk weekend zorgt de bos-
wachter dat het gebouw 
open is voor het publiek. 
De rest van de week heeft 
hij geen tijd om hiervoor 
te zorgen. Deze klus wordt 
door vrijwilligers gedaan. 
Heeft u interesse en wilt u 
meer weten? Dan kunt u 
contact opnemen met bos-
wachter Ron Dam: 023-
5848052/06-53496008.

Informatiepunt Kakelye bij buitenplaats Leyduin (foto: Il-
se Miedema)

stuks in 2011 naar 6.000 
vorig jaar. De consument 
lijkt voor de aankoop van 
dit technisch complexe pro-
duct niet over één nacht ijs 
te gaan en heeft behoefte 
aan het persoonlijke advies 
van een fietsspecialist. De 
gemiddelde aanschafprijs 
per fiets via internet steeg 
wel met ruim 20 procent 
tot 392 euro, terwijl de 
gemiddelde tweewieler bij 
de fietsspecialist vorig jaar 
voor 964 euro werd ver-
kocht; 0,4 procent meer 
dan in 2011.



Unieke nieuwe meubelen en 
ruitersport bij de Oude Woonstal

 Nu tegen extra scherpe prijzen

Diegene die nu bezig is 
met een verandering van 
meubelen in huis, kan 
goed terecht bij De Oude 
Woonstal in Castricum. 
Er is een nieuwe collectie 
meubelen aangekomen 
met allerlei soorten ban-
ken, tafels en stoelen. Hier-
bij zijn zeer unieke stukken 
te vinden, zoals een stoere 
bank met verstelbare relax-
functie. ‘Heerlijk wanneer 
je even de voetjes omhoog 
wilt’, aldus eigenaar Fred 
de Ridder. Maar denk ook 
aan gave kloostertafels, 
een bank bekleed met 
koeienhuid en grote kris-
tallen kroonluchters. Al 
deze woonartikelen zijn nu 
flink afgeprijsd tot maar 
liefst 50 procent korting. 
Fred: ‘’Wanneer er weer 
ruimte is, krijgen wij weer 

nieuwe meubelen aange-
leverd. Wij hebben name-
lijk het voornemen om met 
onze woonafdeling tot aan 
het eind van het jaar met 
aangepaste openingstijden 
open te blijven. Hierbij zul-
len we diverse spetterende 
acties op de meubels heb-
ben, dus hou ons in de 
gaten!’’
Tot eind juni zal de ruiter-
sportafdeling open blij-
ven. ‘’De artikelen voor 
het paard zijn inmiddels 
uitverkocht, maar de rui-
ter kan nog heel goed bij 
ons terecht’’, aldus Astrid 
Beentjes. ‘’Zo hebben wij 
nog een ruime voorraad 
schoeisel, rijbroeken en 
bovenkleding.’’ Hier-
bij geldt: 1 artikel 50% 
korting, 2 artikelen 60% 
korting en 3 artikelen of 

meer 70% korting. Na 30 
juni zal Astrid Beentjes een 
doorstart met de ruitersport 
maken onder de naam Trix 
Sports. Dit bedrijf zal zich 
specialiseren in maatwerk 
leren rijlaarzen, maatwerk 
zadels en hoofdstellen. 
‘’De showroom is op het-
zelfde adres, maar ik werk 
ook op locatie’’, aldus As-
trid. ‘’De eerste aanvragen 
stromen binnen, dus ik kijk 
vol enthousiasme naar de 
toekomst!’’

Nieuwsgierig gewor-
den? 
Kom snel langs! Open: 
woensdag tot en met zater-
dag 10.00 tot 17.00 uur.
De Oude Woonstal – Cas-
tricummerwerf 16 – Cas-
tricum – 0251-673639 
– www.deoudewoonstal.nl.

Wie is wie ook alweer?
Deze foto kregen we van Wil van de Velde. Zij vond dit mooie plaatje bij het uit-
zoeken van de foto’s van haar moeder. Het is een foto van de klas van haar vader, 
Hans Ooms. Hij werd geboren op 8 januari 1922 in Castricum en deze foto is 
gemaakt in 1939. Het is volgens Wil de Winterschool in Beverwijk. Wil: ,, Vroeger 
had je winterscholen voor land- en tuinbouwers, zomers waren ze te druk om naar 
school te kunnen gaan.’’ Haar vader Hans staat op de achterste rij, vierde van links. 
Hij was van beroep jachtopziender en boswachter in de regio Castricum, Heems-
kerk en Egmond.
Heeft u een leuke klassenfoto die u met onze lezers wilt delen? Mail naar 
redactie@50pluswijzer.nl.

Fietsroutes langs 
stolpboerderijen

Noord-Holland en de 
stolp. De ‘piramide van 
de polder’ is het icoon van 
het Noord-Hollands land-
schap. Er staan zo’n 5.500 
stolpen van Texel tot in de 
Haarlemmermeer. On-
danks de grote waardering 
voor dit agrarisch erfgoed 
staat het voortbestaan van 
de stolp onder druk. 2013 
staat daarom in het teken 
van de stolp. Fietsroutes, 
verhalen, een symposium 
en digitale ontsluiting van 
stolpen in de Streetmuse-

um-app leiden bewoners, 
bezoekers en bewon-
deraars van het Noord-
Hollands landschap en 
erfgoed langs de stolpen. 
De piramidevormige da-
ken van de stolpboerde-
rijen markeren al eeuwen 
de polders en dorpen van 
Noord-Holland en geven 
de provincie een eigen, 
herkenbaar silhouet. Met 
de schaalvergroting in de 
landbouw werd de stolp 
te klein. Het boerenbedrijf 
groeide en werd in nieuwe, 

grote schuren onderge-
bracht. Stads- en dorpsuit-
breidingen en aanleg van 
wegen deden de rest. Vele 
stolpen werden gesloopt. 
De meeste van de overge-
bleven stolpen kregen een 
woonfunctie. 
 
Fietsroutes
Voor bewoners en bezoe-
kers van Noord-Holland 
zijn drie speciale stolpen 
fietsroutes rond Hoorn, 
Medemblik en Schagen 
samengesteld. Het fiets-
routeboekje geeft achter-
grondinformatie over de 
stolpen en  is net als de 
UITwaaier, de zomeragen-
da van Noord-Holland, 
verkrijgbaar bij de biblio-
theken, boekhandels, mu-
sea, VVV’s en campings 
in Noord-Holland. Voor 
meer informatie  en de af-
haaladressen kijk op www.
jaarvandestolp.nl. 

De fietsroutes zijn ook te 
bekijken op www.oneindig-
noordholland.nl.

De Oude Woonstal
Castricummerwerf 16
Castricum

t. 0251-673639
www.deoudewoonstal.nl
info@deoudewoonstal.nl

Wo t/m Za. van 10.00 - 17.00 uur
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FC Uitgeest C3 kampioen
Uitgeest - De C3 van FC Uit-
geest is voorjaarskampioen ge-
worden. In de voorlaatste wed-
strijd van het seizoen werd As-
sendelft C1 met 7-0 verslagen. 
Assendelft begon sterk met aan-
vallen maar echte kansen wer-
den niet gecreëerd. Het was Uit-
geest dat door een snel uitge-
voerde counter scoorde, een te-
rugkomende bal van de keeper 

werd door Niels omgezet in een 
doelpunt. Assendelft ging vervol-
gens op zoek naar de gelijkma-
ker. Uitgeest werd echter steeds 
sterker en voor de rust kwamen 
zij op een 2-0 voorsprong door 
een afstandsschot van Jeffrey. 
Toen vlak na rust een corner van 
Roel direct in het doel belandde, 
was het verzet van Assendelft 
gebroken en kon FC Uitgeest 

uitlopen tot een 7-0 zege. Hier-
mee was tegen de directe con-
current het kampioenschap vei-
lig gesteld. Dit werd gevierd met 
een champagne-douche en een 
echte kampioensschaal. Coach 
Ronald ‘Pietertje’ Vermeij en trai-
ner Jeroen Smit kunnen trots zijn 
op het team dat zij afgelopen 
seizoen hebben begeleid.
 
Op de foto van links naar rechts: 
Melle Reiff, Alex Meuldijk, Wil-
lem de Jong, Yannick Draaijer, 
Mark Stessen, Remco Meuldijk, 
Niels Zonneveld, Timo Stooker, 
Yoeri Vermeij, Dylan Kortekaas, 
Jeffrey Vermeij, en vooraan met 
de schaal Roel Wouters.
Op de foto ontbreken Brian 
Beentjes, Gijs Steenhagen, Juli-
an Zoon en Marco de Witte.

Prima zondag voor Dog 1
Uitgeest - Zondag heeft het 
eerste herenteam van de Dog 
prima zaken gedaan door koplo-
per Wings 1 op een keurige 3-3 
te houden.
Eerste man Mark Bonekamp 
mocht beginnen en deed dat pri-
ma. Zijn tegenstander was in de 
competitie liefst 5 jaar ongesla-
gen dus dit puntje tegen was in-
gecalculeerd. Toch was Mark 
dicht bij eens sensatie want na 
een verloren eerste set was het 
Mark die met prachtig serveer-
werk zijn tegenstander steeds 
verder in de problemen bracht 
en zelfs de tweede set won. He-
laas was Mark in de derde set 
niet meer bij machte dit spel vol 
te houden en verloor net aan. 
Uitslag 4-6 7-5 2-6.
Tweede man was deze week 
Robin van Rijssel. De eerste set 
ging zeer makkelijk naar Robin 
en er leek geen vuiltje aan de 
lucht. Helaas begon Robin na 
een paar slechte punten het ge-
loof in zichzelf te verliezen en 
ging het bekende koppie han-
gen. Ook de aanmoedigingen 
van de vele supporters mocht 
niet baten en Robin verloor in 
drie sets. 6-1 6-7 6-7.
Derde man was deze week Men-
no Kuik. Het was de eerste enkel 
wedstrijd deze competitie voor 
dubbelspecialist Menno maar 
daar was weinig van te merken. 
Menno speelde een prima wed-
strijd, speelde veel hoge topspin 
ballen en kreeg veel kansen de 
wedstrijd naar zich toe te trek-
ken. Helaas waren het de be-
langrijke puntjes die steeds net 
naar de tegenstander gingen zo-
dat ook deze enkel net aan werd 
verloren. Na een prachtige strijd 
helaas 6-7 7-6 5-7.
Vierde man Jeroen Duinmaijer 
moest de eer dan toch echt red-
den in de enkel en deed dat op 

een magistrale wijze. De afgelo-
pen weken begon Jeroen steeds 
wat nerveus, maar vandaag 
sloeg hij alle chroom van zich 
af vanaf de eerste bal liep het 
als een trein. De tegenstander 
werd letterlijk gesloopt en werd 
van het kastje naar de muur ge-
stuurd, uitslag 6-1 6-1.

Tussenstand na de enkels 1-3. 
Om toch mee te blijven doen om 
de bovenste plaatsen moest al-
les op alles gezet worden om de 
dubbels te winnen en werd be-
gonnen  met de tweede dubbel 
met Mark en Menno. De afspra-
ken die ze samen vooraf maakte 
om continu service volley te spe-
len pakte prima uit en de tegen-
stander wist zich met dit aan-
vallende spel geen raad. Uit-
slag een prima 6-4 6-3.  Eerste 
koppel was deze week Marco 
Zoeteman en Don van der Kle-
ij.  De tegenstanders hadden in 
de enkelspelen een goede in-
druk gemaakt dus moest alles 
uit de kast worden gehaald om 
de punten binnen te houden. 
Don speelde echt een top wed-
strijd, maakte nauwelijks onno-
dige fouten en produceerde ook 
vele aces. Het was dan ook voor-
al de verdiensten van Don dat 
deze zenuwslopende wedstrijd 
na het zesde matchpoint onder 
luid gejuich van alles en ieder-
een op het park werd binnenge-
sleept. Uitslag 7-5 3-6 7-6. Eind-
uitslag dus een zeer terechte 
3-3. De Dog heeft laten zien ten-
nissend zo nu en dan nog wat te 
kort te komen maar door gewel-
dige wilskracht word dat groten-
deels gecompenseerd. Volgende 
week de laatste wedstrijd, uit te-
gen Diemen en als alle puzzel-
stukjes op de juiste plaats vallen 
is een kampioenschap nog mo-
gelijk….wordt vervolgd.

Mooie score voor 
turnsters Zoë en Chiara
Uitgeest - Zaterdag deden Uni-
tas-turnsters Zoë Guit en Chia-
ra Garita mee aan de regiofina-
le turnen divisie 6 in Den Helder. 
De turnsters hadden een goe-
de start op hun eerste toestel, 
de sprong. Zoë 13.25 en Chiara 
13.375. Op brug werd ook goed 
geturnd en Zoë kreeg een 12.90 
en Chiara een 12.85. Het der-
de toestel was balk en normaal 
staat Zoë rotsvast op de balk, 
maar dit keer viel ze helaas met 
handstand van de balk, waar-
door ze op een score van 12.20 

uitkwam. Chiara turnde een zeer 
stabiele balkoefening, maar bij 
haar hadden ze iets over het 
hoofd gezien waardoor ze een 
lager cijfer kreeg,12.50. Dit kost-
te de turnsters allebei een heel 
punt wat natuurlijk erg jam-
mer was. Als laatste was lange 
mat aan de beurt en dit ging erg 
goed. Zoë kreeg een 13.10 en 
Chiara een 12.30. 
Van de 37 turnsters eindigden 
Zoë en Chiara op een 13e en 15e 
plaats in hun eerste wedstrijd-
seizoen.

Meiden, gefeliciteerd met 
jullie toernooiwinst!!!
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