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De leukste 
krant
van

uitgeest

Uitgeest - Wat het zwembad 
‘De Zien’ betekent voor de Uit-
geester kinderen en volwasse-
nen was donderdagavond 30 
mei voorafgaand aan de raads-
vergadering overduidelijk. Zo’n 
200 personen, waaronder voor-
namelijk kinderen, ook he-
le jonge waren naar de raads-
zaal en de hal van het gemeen-

Afblijven van zwembad De Zien!
Ros: “Wij praten niet over cij-
fers. Wij hebben met elkaar het 
gevoel, dat men van ‘De Zien’ 
moet afblijven. Wij streven naar 
een sluitende begroting en ho-
pen ook op medewerking van 
de provincie. Wij weten, dat de 
kinderen die komen in ‘De Zien’ 
niet kiezen voor het strand, maar 
voor het zwembad. Wij willen 
niet kwijtraken wat we nu heb-
ben. Wij willen een draagvlak 
neerleggen en om de tafel gaan 
zitten om te praten over activi-
teiten. Wij willen in wijsheid ‘De 
Zien’ open houden.’’
Daarna overhandigde hij aan 
burgemeester Mieke Baltus de 
honderden handtekeningen. In 
2014 loopt het contract dat de 
gemeente heeft met Optisport, 
die verantwoordelijk is voor de 
exploitatie, ten einde. En wat 
gaat er dan gebeuren? De raads-
leden zijn al weken lang aan het 
vergaderen en staan voor moei-

lijke bezuinigingsbeslissin-
gen. Uitsluitsel werd er donder-
dagavond dan ook niet gege-
ven. Men moet op de uiteinde-
lijke beslissing nog even wach-
ten. (Marga Wiersma, foto’s: Jo-
landa Willemse)  

tehuis gekomen om te laten we-
ten, dat het zwembad moet blij-
ven. Spandoeken met teksten als 
‘Gemeente los, kinderen de klos’; 
‘Zien moet blijven’, ‘Zien is gelo-
ven’, ‘Laat De Zien niet zinken’ en 
‘Wij zien wel een toekomst’ toon-
den de kinderen buiten en later 
binnen.
Van tevoren waren de men-

sen al enthousiast gemaakt 
door een spandoek op de tun-
nel van het spoor met de tekst: 
‘De Zien blijft’. Woordvoerder van 
de Stichting ‘De Zien blijft’ was 
de heer Ros. Hij gaf een monde-
linge toelichting bij het aange-
vraagde burgerinitiatief. Eigen-
lijk zou hij het woord krijgen als 
het betreffende agendapunt vijf 
aan de beurt was, maar aange-
zien zo vele kinderen een be-
hoorlijk lawaai en enthousias-
me ten toon spreiden, besloot 
de burgemeester hem als aller-
eerste maar het woord te geven. 
De heer Ros: “Wij zijn het college 
en de raadsleden dankbaar van-
af de eerste paal, die geslagen 
is tot op heden voor het gebruik 
van het zwembad. Vele kinderen 
en volwassenen  hebben er pret-
tige herinneringen aan en menig 
kind kreeg er zwemles. Wij willen 
hier met elkaar de energie blij-
ven bewaren.”
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Feest bij Balustrade met 
optreden Groove Station
Castricum - Zondag 9 juni is er 
tijdens de zomermarkt livemu-
ziek van Groove Station op het 
pleintje voor café De Balustra-
de vanaf 17.00 uur. Groove Sta-
tion is in 1999 opgericht door 
zangeres Anita Sudano en gita-
rist Herbert van Brug; zij hadden 
zin om weer eens samen te spe-
len. Ondertussen is Groove Sta-
tion uitgegroeid tot een van de 
bekendste coverbands in bin-
nenland, maar ook ver daarbui-
ten. Dankzij de strakke arrange-

menten en een goede ritmesec-
tie ondersteund door onder an-
dere de blazerssectie en zanger 
Carlo Atapary, klinken nummers 
van grootheden als Tower of Po-
wer en Earth Wind and Fire zo-
als ze volgens liefhebbers moe-
ten klinken. Zet daarnaast Anita 
Sudano met haar titanium stem-
banden in en nummers van on-
der andere Aretha Franklin, Cha-
ka Khan, Tamia, Mariah Carey, 
Gladys Knight en Donna Sum-
mer klinken als een klok.

Pure, dansen op house
Uitgeest - Op zaterdag 8 juni 
vindt de tweede editie van Pu-
re plaats in de A9 Studio’s van 
Bobs. Tijdens Pure, een dans-
feest voor 21-plussers, wordt 
voornamelijk house gedraaid 
door veelal bekende dj’s uit de 
scene. De eerste editie was vol-
ledig uitverkocht en een groot 

succes. Chris Scott, House, 
Mem, Roy da Costa, Miss 4play, 
Mario Rivano, Spider en Funky 
Fox zullen deze avond helemaal 
losgaan achter de decks. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.pureparty.nl. Het adres is 
Westerwerf 1 in Uitgeest, aan-
vang 21.00 uur.

Little Birdie komt weer 
naar het Oude Theehuys!

Bakkum - De Canadese sin-
ger-songwriter Little Birdie (Orit 
Shimoni) doet zo nu en dan Eu-
ropa aan. En dan komt ze ook 
naar Bakkum. Voor de derde 
keer treedt ze op in het Oude 
Theehuys. 
Niet voor niets is ze weer ge-
boekt; haar mooie liedjes, bij-
zondere stem en prachtige gi-
taarbegeleiding brachten het 
publiek steeds in vervoering. Ie-
dereen is welkom op zaterdag 8 

Luisteren naar concert 
Excelsior vanaf het Stet

Limmen - Zaterdag 8 juni geeft 
Muziekvereniging Excelsior van-
af 20.00 uur een concert bij het 
Stet aan de Achterweg. Een con-
cert, met een knipoog naar het 
Amsterdamse Grachtencon-
cert, waar zowel slagwerkgroep 
als harmonie en de jeugdorkes-
ten een bijdrage leveren. De mu-
ziek die voor het publiek ge-
speeld wordt, is een combina-
tie  van voor menigeen herken-

bare muziek van musicals, films 
en popklassiekers, maar ook an-
dere stijlen ontbreken niet. In te-
genstelling tot de jaren ‘80, waar 
Excelsior zelf het water op ging, 
nodigt de muziekvereniging het 
publiek uit om zoveel mogelijk 
vanaf het water te komen luiste-
ren.  Bezoekers dienen zelf voor 
een stoel te zorgen. Bij regen of 
sterke wind wordt het concert 
afgeblazen. 

juni vanaf 14.00 uur. Foto: Marcel 
Houweling.

Galerie & grafisch atelier 
Sopit verlengt expositie 

Castricum - De expositie die 
tijdens de kunstfietsroute ve-
le honderden belangstellenden 
naar galerie en grafisch ate-
lier Sopit trok, is ook nog te be-
zichtigen op zondag 9 en 16 juni. 
De expositie omvat het fotopro-
ject ‘stamhouders, vaders & zo-
nen’ van Harm Noordhoorn en 
fotograaf Kees Koot, de fotose-
rie ‘echte vrouwen 50+’ van Frie-
da Verbree, de bijzondere mo-

decollectie met een verhaal van 
Jetske van Heemstra, de origine-
le en vrolijke tassen van Marie-
ke de Vree, hoogdrukgrafiek van 
Harm Noordhoorn en het live 3D 
printen van Erwin van Crasbeek. 
Het adres is Anna Paulowna-
straat 22, de openingstijden van  
13.00 tot 17.00 uur. Erwin zal met 
zijn 3D printer weer een demon-
stratie geven. Zie ook www.sopit.
nl. 

Een demonstratie 3D printen van Erwin van Crasbeek.

Castricum - ‘Castricum An-
ders, een proeverij voor de 
geest’ vindt plaats op 15 ju-
ni van 11.00 tot 17.00 uur in 
Frans Boske’s Dorpsstraat 23. 
Er is een informatiemarkt en 
er zijn ieder half uur work-
shops die men kosteloos kan 
volgen. 

Op een eenvoudige manier kan 
men kennismaken met verschil-
lende activiteiten die bijdragen 
tot persoonlijke ontwikkeling. Er 
is een lachmeditatie met als the-
ma ‘de kracht van humor en cre-
atief denken’ gegeven door Mar-
leen Heeman. Een inzichtsme-
ditatie met aandacht in het nu 
zijn, wordt verzorgd door Anne-
ke Breedveld en Bianca Verme-
ij, met het intuïtieve oplossingen-
spel kan men creatief kijken naar 
(levens)vragen onder leiding van  
Wies Postma, helende klanken 
van de ‘zingende’ klankscha-
len laat Sonja Campagne horen, 
Hannie Loermans gaat in op het 
onderwerp geweldloze commu-
nicatie: ,,woorden kunnen mu-
ren zijn of ramen”, en er is een 
Shambhala-meditatie, de weg 
van de krijger die verzorgd wordt 
door Richard Wiggers. Het adres 
is Dorpsstraat 23. 

Proeverij 
voor de geest

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 15.30 uur  
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur  
Quartet 

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

The Hangover 3
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  

The Great Gatsby - 3D
zondag 19.30 uur 
dinsdag 20.00 uur   

Daglicht
zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
Epic - 3D

zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
De Croods - 2D

Programma 6 juni t/m 12 juni 2013

Komische debuutfilm 
Dustin Hoffman: Quartet

In een huis voor gepensioneerde 
musici wordt het jaarlijkse con-
cert voorbereid ter ere van wij-
len Guiseppe Verdi’s verjaardag, 
de beroemde Italiaanse com-
ponist. De komst van Jean, ex-

vrouw van een van de bewoners, 
zorgt voor een hoop opschud-
ding. Jean gedraagt zich als een 
echte diva, maar ze weigert mee 
te zingen. Toch zal de voorstel-
ling door moeten gaan.

Om de depressieve Alan na de 
dood van zijn vader op te beuren, 
nemen Phil, Stu en Doug hem op 
sleeptouw. De vier vrienden wor-
den echter van de weg gedrukt 
door een woedende gangster, 
die de ‘Wolf Pack’ als lokaas wil 
inzetten. Terwijl Doug gegijzeld 

The Hangover 3 wordt gehouden, moeten Phil, 
Stu en Alan namelijk op zoek 
gaan naar de veroorzaker van al-
le ellende: Mr. Chow, die miljoe-
nen dollars heeft gestolen. 

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.



Buurtzorg Uitgeest van start
Uitgeest - Vijf jaar geleden be-
gon Buurtzorg Nederland met 1 
team. De uitdaging bestond uit 
het anders en efficiënter te werk 
gaan dan het logge apparaat van 
de reguliere thuiszorg. Dat dit 
nieuwe concept een succesfor-
mule is, blijkt uit het feit dat er 
inmiddels maar liefst 600 teams 
werkzaam zijn.
En sinds 1 juni wappert er een 
Buurtzorgvlag aan de gevel (tij-
delijk) aan het Anemonenpad in 
Uitgeest. Vier bevlogen en pro-
fessionele zorgverleners zijn al 
enige tijd bezig om de Buurtzorg 
in ons dorp van de grond te krij-
gen en staan te popelen om de 
handen uit de mouwen te ste-
ken. 

Buurtzorg levert dezelfde zorg 
als een reguliere thuiszorgor-
ganisatie. Van steunkous en re-
validatiezorg tot terminale zorg. 
Guus Boersma: “Wij hebben alle-
maal ervaring in een ziekenhuis 
of verpleeghuis en daarnaast is 
ook de thuiszorg bekend terrein. 
De veelgehoorde klacht van ver-
pleegkundigen en cliënten is dat 
er zo weinig echte tijd is. Bij bin-
nenkomst wordt er ingeklokt, de 
punten worden in een razend 
tempo afgehandeld, de admini-
stratie wordt bijgewerkt, uitge-
klokt en hup men vliegt naar de 
volgende cliënt. Van de nodige 
aandacht is helaas geen spra-
ke meer en dat werkt voor beide 
partijen enorm frustrerend. Als 
verpleegkundige weet je hoe be-
langrijk het is de mensen verzor-
ging op maat te kunnen leveren.” 
Toen Anouska Kemper, Hes-
ter Zomerdijk, Sytze en Guus 
Boersma over  Buurtzorg hoor-
den, viel eigenlijk alles met-
een op z’n plek. Zij doorliepen 
de sollicitatieprocedure, bereid-
den zich goed voor en startten 
met z’n vieren het team voor Uit-
geest. In de omliggende dorpen 
is Buurtzorg al langer een suc-
ces en dat heeft als voordeel dat 
Uitgeest het wiel niet meer hoeft 
uit te vinden. Boersma: ‘’Door-
dat de organisatie niet uit la-
gen bestaat en geen managers 
heeft, is er geen oeverloze ‘over-
legstructuur’ zoals in andere or-
ganisaties, waardoor er overge-
gaan kan worden tot snelle ac-
tie. Het komt voor dat een cli-
ent een uur zorg krijgt maar na 
enige tijd nog maar 45 minu-

ten nodig heeft, dat kunnen we 
dan heel snel aanpassen.’’ Hes-
ter: “Het kan zijn dat er 20 ver-
schillende verpleegkundigen 
aan je bed staan. Daarnaast 
ook nog iemand om te indice-
ren en weer een ander die de te-
lefoon aanneemt. Wij komen bij 
de mensen thuis om te kijken en 
aan te vragen wat nodig is (indi-
ceren). We leveren zelf de zorg, 
waarbij elke cliënt een persoon-
lijk aanspreekpunt heeft en ne-
men zelf de telefoon aan om al-
les in te plannen en te regelen. 
Korte lijnen dus.’’ Anouska: “Wij 
plannen het rooster om de cliënt 
heen en zijn er op gespitst kwali-
teit te leveren, daarbij hebben wij 
een bijzondere positie bij het CIZ 
waardoor elke aanvraag wordt 
goedgekeurd.” Het Centrum In-
dicatiestelling Zorg indiceert of 
toetst de aanspraak op AWBZ-
zorg en zodoende weet de cli-
ent hoeveel zorg mogelijk is en 
in welke vorm. Men kan zelf aan-
vragen of samen met een wijk-
verplegende van de Buurtzorg. 
Dit kan heel eenvoudig door 

Buurtzorg te bellen en een af-
spraak te maken. 
Sytze: “Wij zijn 7 dagen 24 uur 
bereikbaar en met name in 
noodsituaties is dat heel pret-
tig. We zijn een soort eigen on-
derneming in loondienst dus 
het schept een bepaalde ver-
antwoordelijkheid. Je moet de 
drive hebben om dit doen.” De 
vier kunnen niet wachten op een 
roodgloeiende telefoon en ho-
pen het druk te krijgen. Anous-
ka: “En als het te druk wordt is er 
niets aan de hand, dan wordt er 
een tweede team gestart zodat 
de kwaliteit gehandhaafd blijft.” 
Tijdens het interview wordt er 
gebeld over een eventueel pand-
je waar ze hun kantoor kunnen 
vestigen, om cursussen te vol-
gen en te vergaderen. Dus bin-
nenkort wappert de vlag waar-
schijnlijk ergens anders centraal 
in het dorp. 

Aan een website wordt hard ge-
werkt maar wilt u informatie of 
een afspraak maken, belt u dan 
06-10590256. (Monique Teeling)

Van links naar rechts Anouska Kemper, Hester Zomerdijk, Sytze 
Boersma en Guus Boersma

PostNL en ING-
servicepunt bij Schuyt

Uitgeest - Al vanaf maart waren 
er bouwactiviteiten te bespeuren 
bij Boek- en Kantoorboekhan-
del Schuyt aan de Middelweg en 
kortgeleden werd de scheidings-
wand weggehaald waardoor 
duidelijk zichtbaar werd wat hier 
de bedoeling was. Afgelopen 
maandag 3 juni kwam even voor 
13.30uur wethouder Linnartz de 
openingshandeling verrichten 
van het PostNl en ING-service-
punt. Dat deed hij met een klei-
ne toespraak en door het eerste 
pakketje aan te bieden dat via de 
balie de weg naar verder vervoer 
vond.
Eigenaar Han Haagsman heeft 
enthousiaste plannen voor de 
invulling van de grote, nieuwe 

ruimte. In het weekend van 22 
en 23 juni, als de Kunstroute van 
Uitgeest gevolgd kan worden, 
zullen de witte wanden opgevuld 
worden met werk van de eer-
ste exposant. Dat deze expositie 
mogelijkheid een permanent on-
derdeel zal worden van de boek-
handel is geen toeval. Bij na-
vraag geeft Han bescheiden toe 
dat hij zelf ook graag schildert. 
De boeken in het nieuwe ge-
deelte zullen over kunst gaan en 
de tafels zullen gevuld zijn met 
benodigdheden voor kunstzinni-
ge Uitgeesters. Het geld dat no-
dig is om de hobby te bekostigen 
wordt desgewenst bij de ING pi-
nautomaat verkregen. (Monique 
Teeling)

Volgens accountantsrapport:
Ambtelijk apparaat 
financiën verbeterd
Uitgeest - Conform de contro-
leverordening van de gemeen-
te Uitgeest had op 22 mei de ac-
countant, voorafgaand aan de 
raadsbehandeling van de jaar-
stukken op 30 mei, over het ac-
countantsrapport 2012 een ge-
sprek met de controlecommissie, 
dit jaar bestaande uit de raadsle-
den Vroon, Schouten en Runne-
boom. Naast de externe accoun-
tant, de heer Olij waren ook bur-
gemeester Mieke Baltus (porte-
feuille financiën), de gemeen-
tesecretaris, de controller en de 
coördinator financiën bij het ge-
sprek aanwezig. Verheugend is 
het feit, dat de accountant een 
aanzienlijke verbetering van het 
ambtelijk apparaat constateerde.

Naast de bevindingen wordt 
een aantal aanbevelingen ge-
daan. De controlecommissie 
vraagt de raad hieraan speci-
fieke aandacht te besteden. Di-

verse bevindingen zijn gerela-
teerd aan complexiteit van pro-
cessen of projecten. Het is van 
belang zorgvuldig en duidelijk 
te zijn voor wat betreft de gren-
zen van de bestaande organi-
satie en waar externe deskun-
digheid noodzakelijk is. Voorts 
heeft de accountant geconsta-
teerd, dat het niet altijd eenvou-
dig is vast te stellen of dossiers 
volledig zijn. Behoorlijke risico’s 
op financieel vlak en qua repu-
tatie kunnen dan het gevolg zijn.  
De controlecommissie beveelt 
de raad aan ervoor te waken dat 
bepaalde aanbevelingen worden 
opgevolgd welke vervolgens tot 
uitdrukking komen in de voor- 
en najaarsnota. Naast het advies 
van de controlecommissie waren 
ook diverse raadsleden van me-
ning vooral genoemde actiepun-
ten voor wat betreft het financi-
ele proces te bewaken. (Marga 
Wiersma)   

Het Zerlegebetrieb in 
Kamp Herzogenbusch

Uitgeest - Op zondag 9 juni is er 
in luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis, gelegen aan de Genieweg 
1, op de grens van Heemskerk 
en Zaanstad, een lezing  over het 
Zerlegebetrieb binnen het kamp 
Herzogenbusch (Kamp Vught). 
De Duitsers ruimden in de Twee-
de Wereldoorlog alle neerge-
storte vliegtuigen (zowel gealli-

eerd als eigen), en brachten de 
restanten naar verzamelplaatsen 
zoals in Concentratiekamp Vught 
en bij Utrecht. Daar werden de 
wrakken van bruikbare onderde-
len ontdaan en de restanten gin-
gen naar de smeltovens in het 
Ruhrgebied. 
De lezing wordt gegeven door 
Peter van Kaathoven die zich 

heeft verdiept in de geschiede-
nis van met name het onder-
deel in Kamp Vught. Hij is werk-
zaam bij het Ministerie van Jus-
titie. Hij is zeer geïnteresseerd in 
de luchtvaart en de Tweede We-
reldoorlog. 
De lezing begint om 14.00 uur, 
gedurende de lezing is er een 
korte pauze. Toegang: Volwasse-
nen 3,50, kinderen van 8 tot 12 
jaar, 2,50, kinderen jonger dan 8 
jaar gratis en houders van een 
veteranenpas gratis.
Openingstijden 10.00 – 17.00 uur.
Zie ook: www.arg1940-1945.nl.
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Via Lammers Toepoel zonneboiler-
systeem 450 euro goedkoper

Castricum - Sinds 29 mei is het 
mogelijk subsidie aan te vragen 
voor energiebesparende maat-
regelen zoals de aanschaf en de 
montage van een zonneboiler-
systeem. De subsidie geldt voor 
particuliere woningeigenaren in 
de gehele gemeente Castricum 
en ook voor andere energiebe-
sparende maatregelen. Lammers 
Toepoel Installatietechniek heeft 
zich gespecialiseerd in het re-
aliseren van energiebesparen-
de maatregelen bij bedrijven en 
particulieren.
,,De zon levert gratis duurza-
me energie en een zonneboi-

ler maakt hier dankbaar gebruik 
van”, vertelt Toine Toepoel. ,,Dit 
betekent dat er zuiniger wordt 
omgesprongen met fossiele 
brandstoffen zoals aardgas en 
steenkool. Tevens vindt er min-
der uitstoot van schadelijke stof-
fen plaats. Een zonneboiler le-
vert warm water voor keuken en 
badkamer en zelfs voor de was-
machine. Men kan met een zon-
neboiler ongeveer vijftig procent 
besparen op de kosten van het 
verwarmen van het tapwater. 
Voor zonneboilers is een sub-
sidie beschikbaar van 450 eu-
ro.” Lammers Toepoel kiest voor 

kwaliteit en hoog rendement. 
,,Daarom leveren wij HRsolar 
en Itho Daalderop”, vervolgt Toi-
ne. ,,De zonneboiler van HRsolar 
behaalt in Nederland de hoog-
ste opbrengst en is hiermee bes-
te investering in zonne-energie 
die men kan doen.” De subsidie-
regeling eindigt op 30 november 
2015 of eerder wanneer het bud-
get op is. Lammers Toepoel In-
stallatietechniek is te vinden op 
de Castricummerwerf 49 in Cas-
tricum, tel.: 0251-652924 of mail 
naar info@lammers-toepoel.nl 
voor meer informatie of een vrij-
blijvende offerte. 

FitmetVisie Fysiotherapie 
behaalt de Plus-status!

Heemskerk - Na twee jaar lang 
hard werken is de Plus-status de 
kroon op het werk van Fitmet-
Visie. Het team van FitmetVisie  
Fysiotherapie: Carla Sap-Koop-
man, Lisette Stam-Bakkum,  An-
na Mascini, Wilko Camphuijnder, 
Danny Dreijer, Simone Kuijl en 
Raymond Schillings hebben na-
melijk op woensdag 15 mei de 
toetsing voor PlusPraktijk posi-
tief doorstaan. 
Deze audit is uitgevoerd door de 
onafhankelijke organisatie  He-
alth Care  Auditing, een bedrijf 
dat objectieve metingen bij zor-
ginstellingen uitvoert. Tijdens 
deze zware toetsing werd ge-
let op de verslaglegging van pa-
tiëntendossiers, geprotocolleerd 
werken, de veiligheid en hygi-
ene in de praktijk en de zorg-
vernieuwing en samenwerking 
met andere zorgverleners. Een 
PlusPraktijk kenmerkt zich door 

maximaal transparant te zijn over 
de zorg die zij bieden. Daarnaast 
zijn zij ondernemend, innovatief, 
leveren aantoonbare kwalitatief 
doelmatige zorg en maken resul-
taatafspraken met de zorgverze-
keraar waar de verzekerde  baat 
bij heeft. 
FitmetVisie wil cliënten optima-
le zorg bieden en als praktijk in-
novatief en vooruitstrevend zijn. 
Daarom is het team zo blij met 
dit behaalde resultaat. Voor Fit-
metVisie  is dit een belangrijke  
prestatie  omdat dit aan de cliënt 
laat zien dat de kwaliteit van zorg 
bij hen gegarandeerd is. Stilzit-
ten is er echter niet bij, want ook 
de komende jaren zullen zij blij-
ven werken aan het verbeteren 
van de kwaliteit van hun dienst-
verlening. FitmetVisie is te vin-
den op de Jean Monnetstraat 3 
in Heemskerk. Voor afspraken 
kan men bellen:  0251-252580. 

Verkeers-sifon Beatrixstraat
Ruimtelijke ordening is in ons overbevolkte Holland zoiets als op eieren 
lopen: om elke vierkante meter grond wordt gevochten door mensen 
met uiteenlopende belangen. Zo heeft Castricum’s wegenstructuur een 
doorstromingsprobleem sinds in het laatste kwart van de 20e eeuw er 
ten oosten van de doorgaande route Dorpsstraat – Alkmaarseweg de 
grote woonwijken Molendijk en Noord-End verrezen. De Alkmaarseweg 
verdween onder het nieuwe stratenplan van de Soomerwegh, op een 
klein stukje na. De Soomerwegh echter knikt door de barrière van het 
flatgebouw de Weere als via een hinderlijke sifon naar de Dorpsstraat, 
hinderlijk voor de doorstroming. Recentelijk maakte de gemeentepoli-
tiek van de Dorpsstraat een fietsstraat met ‘de auto te gast’. 
De dupe hiervan is de smalle Prinses Beatrixstraat: het is een spits-
uurstraat gedurende vele uren per dag, evenals de Ruiterweg, Mient en 
Stationsweg. Naar mijn indruk keek de gemeentelijke politiek hier pas 
serieus naar, toen de nieuwe spoorwegplannen met frequentere dienst-
regeling opdoken, die de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg zou 
veranderen in een verkeersinfarct. 
Mijn inziens zou het college en de gemeenteraad moeten overwegen 
om een ontsluiting van oost-Castricum naar de Beverwijkerstraatweg 
te maken, buitenom Castricummerwerf. Met het uitsluitende doel om 
oost-Castricum westwaarts te ontsluiten, dus niet doorlopend tot aan de 
N203, want dit zou alleen maar doorgaand verkeer aantrekken dat we in 
Castricum’s groene periferie kunnen missen als kiespijn.
Wilhelm Carton, Castricum. (Ingekort door de redactie).

Castricum - Zondag om 2.30 
uur vonden er twee vechtpar-
tijen plaats in het dorp. Bij een  
café .werd een jongen knock-
out geslagen. Volgens een ge-
tuigen deelde een man uit Be-
verwijk de klap uit. Het slachtof-
fer werd overgebracht naar het 
ziekenhuis per ambulance. Op 
hetzelfde moment brak er een 
vechtpartij uit tussen twee jon-
gens op de kruising Dorspstraat/
Burgemeester Mooijstraat. Een 
jongen raakte hierbij gewond. 
In de nacht van vrijdag op zater-
dag was er sprake van diefstal 
uit een woning aan de M. Krop-
hollerlaan. In de achtertuin ston-
den twee kinderfietsen met de 
sleutels in het slot. Aan de sleu-
telbos zat ook de huissleutel van 
de voordeur! Uit de schuur is een 
fiets weggenomen en uit de wo-
ning een laptop, portemonnee 
en afstandsbediening. Vorige 
week maandag kwam een man 
ongelukkig ten val op de kruising 
Duinweg/Hoogeweg. Hij werd 
naar het RKZ gebracht voor on-
derzoek. Om 23.30 uur kwam de 
politie en brandweer in actie om-
dat er een boom over de Zeeweg 
was gevallen. Woensdagmorgen 
was er  sprake van een botsing 
op de Nansenlaan/Geesterduin-
weg tussen een fietsster en per-
sonenauto. De fietster liep daar-
bij een hoofdwond op. Aan het 
begin van de avond maakte een 
medewerker van een snackbar 
op de Dorpsstraat melding van 
mishandeling door een klant. De 
verdachte is aangehouden. Vrij-
dag ging even na middernacht 
een meisje met de fiets onderuit. 
Zij is gecontroleerd door ambu-
lancepersoneel. Op de Zeeweg 
nabij de rotonde bij de Heere-
weg is zaterdagmorgen een lan-
taarnpaal omgereden. Deze lag 
zo’n dertig meter verderop. Ge-
let op de wielsporen gaat het 
om een breder voertuig dan een 
personenauto. Betrokken voer-
tuig zal vermoedelijk zijn wegge-
sleept en total los zijn geweest, 
gelet op de ravage. 

Softpunk en meer in Bakkerij
Castricum - Op vrijdag 7 ju-
ni treden Grandpa Death Expe-
rience en Jake Morgan op in De 
Bakkerij vanaf 21.00 uur. Hij was 
al eerder solo te bewonderen in 
De Bakkerij, maar hij heeft de-
ze keer zijn complete band mee-
genomen die bestaat uit inter-
nationaal gelouterde muzikan-
ten waarmee hij een soort mu-
ziek speelt die ook wel soft punk 
wordt genoemd. Ook Jake Mor-
gan uit New Orleans speelt mee. 
Entree is drie euro en vier euro 

voor niet-leden. Lid worden van 
De Bakkerij kan aan de deur!
De avond erna staat in teken van 
een optreden van Lothar Veld-
huis en Guus Schröder en de dj’s 
van Ticket to Knalhalla nemen 
het daarna over. Vanaf 21.00 uur, 
gratis entree. Zondag wordt er, 
zoals elke tweede zondag van 
de maand, vanaf 14.00 uur ge-
jamd in de Bakkerij. Zondag 9 ju-
ni vanaf 14:00 uur in De Bakkerij. 
De entree is gratis. De Bakkerij is 
te vinden aan de Dorpsstraat 30. 

Laatste uitkomsten onder-
zoeken spoorknelpunt

Castricum - De laatste onder-
zoeken en uitkomsten over het 
knelpunt Beverwijkerstraatweg 
worden uiteengezet tijdens een 
informatiebijeenkomst op dins-
dag 11 juni. Deze is vanaf 19.30 
uur in het gemeentehuis. Daar-
na is het na de zomer aan de ge-
meenteraad om een besluit te 
nemen over het vervolg. Uit de 
laatste  onderzoeken blijkt wel 
dat de problemen bij de spoor-
overgang minder groot worden 
dan gedacht.
Zo zullen de spoorbomen, on-
danks het feit dat er meer trei-
nen passeren, in totaal minder 
lang gesloten zijn dan in 2009. 
De verwachting is dat het in de 
toekomst gaat om 19-20 minu-
ten per uur en dat is korter dan 
de situatie die toen is geme-
ten. Verder blijkt uit het nieuw-

ste verkeersmodel dat er welis-
waar sprake is van groei van het 
verkeer in Castricum als geheel, 
maar niet op de  Beverwijker-
straatweg. Uit het verkeersmodel 
blijkt ook dat veel woningen aan 
de doorgaande routes in Castri-
cum ook nu al veel verkeersge-
luid te verwerken krijgen. Zon-
der maatregelen zal deze situa-
tie in de toekomst op een aantal 
wegen verder verslechteren. De 
second opinion heeft uitgewe-
zen dat het nieuwe verkeersmo-
del betrouwbaar genoeg is voor 
deze conclusies. 
Doordat de spoorbomen per uur 
weliswaar minder lang dicht zul-
len zijn dan uit eerdere bereke-
ningen bleek, maar door meer 
treinen wel vaker dichtgaan, 
wordt de bereikbaarheid van het 
dorp wel iets verslechterd. 
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Geen ‘bijna botsing’ 
boven Uitgeest

Uitgeest - De Onderzoeksraad heeft gesproken, er was op 13-11-
2012 geen bijna botsing boven Uitgeest. Er was zelfs nog een on-
derlinge afstand van 1,1 km. Maar er was wel sprake van veilig-
heidsrisico’s.
Deze Onderzoeksraad van knappe professoren en slimme juristen 
heeft een grondig onderzoek gedaan naar de oorzaak van het inci-
dent om herhaling te voorkomen. Dat is nog niet zo eenvoudig, bij-
na van seconde tot seconde moest het gebeuren gereconstrueerd 
worden. Het is allemaal keurig vastgelegd in een goed leesbaar 
verslag dat op de website van de Onderzoeksraad is terug te vin-
den. En daaruit blijkt dat er sprake was van een veiligheidsrisico.
De vluchtreconstructie zoals die in beeld is gebracht in fig. 6 op pa-
gina 15 laat zien dat beide toestellen de ILS (hartlijn van de lan-
dingsbaan) passeren alvorens in rechte lijn op de baan aan te vlie-
gen. Niet ongebruikelijk, maar dan kom je wel erg dicht bij elkaar 
als je gelijktijdig op dezelfde hoogte zit. De schrikreactie van de 
verkeersleider van de KLM-Boeing 737 (opdracht uitwijkmanoevre) 
op de fout van de verkeersleider van de Garuda Airbus 330 heeft 
de route van die Boeing iets verlengd en de voorsprong in tijd ver-
kort, waardoor de Boeing niet meer voorlangs had kunnen krui-
sen en de onderlinge afstand nog kleiner werd. Het bekende auto-
matisme van fout op fout, dat pas achteraf naar voren komt. Overi-
gens zou een systeem van glijvluchtlandingen (CDA) dit soort risi-
co’s automatisch uitsluiten omdat de verst afgelegen Zwanenburg-
baan, gezien vanaf Uitgeest, dan altijd hoger zou worden aangevlo-
gen (fig. 5, 18C).
Om botsingen te voorkomen leert iedere rijschoolhouder zijn leer-
lingen dat ze geen risico’s moeten nemen. Ze moeten bv. tijdig 
het gas los laten, op de rem trappen of uitwijken naar de vlucht-
strook of naar een andere rijbaan. Maar zo’n vliegtuig heeft geen 
rem, als je de motor stil zet valt hij zelfs naar beneden en een haak-
se bocht zit er met dat gewicht al helemaal niet in. Als een vliegtuig 
een bocht naar links maakt heeft de piloot door het kantelen weinig 
zicht meer op hetgeen er rechts van hem gebeurt en juist daar zat 
het andere toestel. Die zat dus op een gegeven moment een beet-
je in de dode hoek. Dat geldt ook voor het andere vliegtuig dat een 
bocht naar rechts moest maken en links het andere toestel in de 
dode hoek kreeg.
De landingssnelheid boven Uitgeest ligt ruim boven de 300 km per 
uur. Op de A9, waar je met gescheiden rijbanen allemaal dezelf-
de kant op gaat en dus geen tegemoet komend verkeer hebt , is 
dat ten strengste verboden en de meeste auto’s kunnen die snel-
heid ook niet eens aan. Bij dit vliegincident was wel sprake van te-
gemoet komend verkeer en wel met een (dubbele) naderingssnel-
heid van tussen de 600 en 700 km per uur. Dan is 1,1 km niet be-
paald een grote marge. Er was geen sprake van een botsing, zelfs 
niet van een bijna botsing, maar ieder weldenkend mens kan uit-
rekenen hoeveel seconden we daarvan verwijderd waren. De on-
derzoeksraad spreekt van afstandsverlies tussen twee vliegtuigen 
en Schiphol is nog steeds een van de veiligste luchthavens ter we-
reld. Met landingen in CDA kan het nog beter, efficiënter, goedko-
per en stiller.
 
AVBU-Uitgeest
A. van Dam, secr.

Wetsvoorstel aangenomen
Winkels open op zondag
Uitgeest - Op 28 mei jongstle-
den is er door de Eerste Kamer 
een wetsvoorstel aangenomen, 
waarbij de gemeenten zelf ver-
antwoordelijk zijn voor de win-
kelsluitingstijden. Begin dit jaar 
heeft de gemeente Uitgeest een 
verzoek van twee lokale super-
markten om op zondag open te 
zijn afgewezen in afwachting van 
het wetsvoorstel. Op grond van 
artikel 37 van  het Reglement van  
Orde vroeg D66 aan het college 
wat zij nu gaat doen nu zij haar 

eigen beleid betreffende de ope-
ningstijden (op zondag) van win-
kels in Uitgeest zelf mag maken.
Inmiddels hebben omliggen-
de gemeenten hun beleid aan-
gepast, wat er op neer komt dat 
winkels of in ieder geval groot-
winkelbedrijven zondag open 
kunnen zijn. Burgemeester Mie-
ke Baltus: “Het college zal bin-
nenkort met een voorstel komen. 
De meerderheid van de raad is 
voor het open zijn op zondag.” 
(Marga Wiersma) 

Nieuw programma De 
Zwaan Cultureel afgerond
Uitgeest - Met enige trots kan 
de stichting De Zwaan Cultureel 
melden dat ze ook het komend 
seizoen 2013-2014 weer een ge-
varieerd cultureel programma 
heeft kunnen samenstellen. Met 
volop Cabaret, Kleinkunst, Mu-
ziek, Toneel, Filmhuis en Open 
Podium avonden. En als ze nog 
wat extra vrijwilligers vinden ook 
met een aantal klassieke mu-
ziekvoorstellingen.
Sinds 2008 organiseert De 
Zwaan Cultureel een groot aan-
tal activiteiten in dorpshuis de 
Zwaan. Wat echter velen niet 
zullen weten is dat De Zwaan 
Cultureel een zelfstandige stich-
ting is, met een eigen bestuur. 
Binnenkort zullen er wat muta-
ties plaatsvinden met betrekking 
tot de bestuursleden en zal spra-
ke zijn van een nagenoeg nieuw 

bestuur. Via alleen inkomsten 
van de Business en Particulie-
re Vrienden en de kaartverkoop 
is de stichting tot heden in staat 
geweest om een gezonde finan-
ciële basis te creëren. Echter dit 
zou niet mogelijk geweest zijn 
zonder de inzet van vrijwilligers. 
Om de eigen identiteit van de 
Zwaan Cultureel wat duidelijker 
te maken is besloten om ook een 
eigen website, www.dezwaan-
cultureel.nl op te zetten.

Via deze website kunt u meer 
te weten komen over De Zwaan 
Cultureel en het aanbod aan cul-
turele activiteiten. U kunt onder 
meer het nieuwe programma-
boekje bekijken en downloaden. 
U kunt via de website kaarten 
bestellen voor de theatervoor-
stellingen. 

Lenny Kuhr komt in oktober naar 
Uitgeest

Verder vindt u op deze website 
informatie over de te vertonen 
films en de Open Podium-avon-
den. Of hoe u zich kunt aanmel-
den als Vriend of als nieuwe vrij-
williger. Want die zijn altijd wel-
kom.

Uitgeest - Zaterdag stond de 
tweede Midfond vlucht vanuit 
Soissons met een afstand van 
360 kilometer op het program-
ma bij Duivensportvereniging 
De Vliegende Vleugels. Er waren 
voor die vlucht 11 deelnemers 
met 203 duiven aan de start ver-
schenen. Om 11.00 uur werden 
de duiven met een matige tot 
krachtige noordwesten wind ge-
lost en om 16.09.38 uur werd de 
eerste en snelste duif gemeld bij  
Gert Twaalfhoven in Uitgeest. De 
duif had een gemiddelde snel-
heid van 1184,213 m/p.m. (ruim 
71 km p.uur). Gert is bezig aan 
een topseizoen op zowel de Vi-
tesse als de Midfond, met dit jaar 
nu al zijn derde overwinning in 
de vereniging. 
Uitslag van eerste vijf liefheb-

bers van zaterdag 1 juni luidt als 
volgt: 1-4-7-9-11e Gert Twaalf-
hoven, 2-5-25-44-46e Piet 
Groentjes, 3-13-29-36-37e Tan-
dem W & F Rodenburg, 6-12-
14-18-23e Jaap Teeling en 8-20-
22-27-34e Dutch Day Racers. De 
taart ging deze week naar de 
Hein Berkhout  met een duif op 
de 50e plaats. De attractieprijs 
van deze week geschonken door 
Gerrit Beentjes met een duif op 
de 16e plaats, ging even eens 
naar de Hein Berkhout. De over-
winning van Gert Twaalfhoven 
was tevens goed voor een zeer 
fraaie 1e plaats in het Rayon B 
tegen 127 liefhebbers met 2116 
duiven en een eveneens fraaie 
20e plaats in de gehele afdeling 
Noord-Holland tegen 691 lief-
hebbers met 13546 duiven. 

       Zo vlogen 
       de duiven 

Gert Twaalfhoven is bezig aan een 
topseizoen

Donderdagavond zal er inge-
korfd worden voor de tweede 
Dagfond vlucht vanuit Orleans 
(beter bekend als de autovlucht) 
met een afstand van ongeveer 
550 kilometer.

Tesselaar kampioen 
RZVV 2012-2013
Uitgeest - Het zaalvoetbalteam 
van Tesselaar is op een tactisch 
zeer scherpe manier zaalvoet-
balkampioen geworden. Door 
een systeem van drie poules, 
met twee keer per seizoen pro-

motie- /degradatiemogelijkhe-
den,  is Tesselaar kampioen ge-
worden.
Startend in de C-poule werd 
in de eerste periode 10 pun-
ten behaald uit zes wedstrijden. 

De volgende periode werd alles 
gewonnen en dus de maxima-
le score van 18 punten behaald. 
Toen volgde promotie naar de B-
poule waar 14 punten werden 
behaald.
Totaal kwam Tesselaar hierdoor 
op 42 punten en eindigde daar-
door met vijf punten voorsprong 
op de nummer twee, ‘De Vlag-
genkoning’. Het is in de historie 
van de RZVV nog nooit voorge-
komen dat een team vanuit de 
C-poule kampioen werd na de 
eerste twee wedstrijden te heb-
ben verloren.
Op de foto achter: Robin Ruys, 
Wout Eussen, Ton Hollenberg, 
Teun Verduin(TD), Patrick v/d 
Linde en Jeroen van Maassen. 
Voor: Theo Ruys (coach), Nick 
Hollenberg, Tony Tiggelkamp, 
Douwe Kaandorp, Dirk Maertens 
en Frank Zuurbier. Op de foto 
ontbreken Arwin en Udo Beers, 
Ozkan Ozmen en Rob Ruys.
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Brandweer helpt bij spuitvoetbal FABO
Uitgeest - Zoals ieder jaar heeft 
de brandweer van Uitgeest weer 
de FABO geholpen met het 
spuitvoetbal. Voor dit evenement 
van de hobbyvereniging was de 
Binnenkruierstraat vanaf de ro-
tonde tot de Wiekenlaan afge-
sloten.
Met spuitvoetbal is het de be-

doeling om de skippybal te-
gen de slootkant van het ande-
re team te spuiten. Het team dat 
dat de meeste keren lukt heeft 
gewonnen. 
Niet alleen de skippybal werd 
raak gespoten maar je kunt de 
straal natuurlijk ook gebruiken 
om je tegenstander even het 

zicht te ontnemen en flink nat te 
maken.
Uiteraard was het aan het eind 
de leiding van de FABO die 
het op mocht nemen tegen de 
brandweer van Uitgeest. Eén 
keer raden wie die wedstrijd 
heeft gewonnen! (foto: Ruben 
Noom)

Benefietavond KiKa in 
Live Café de Balken
Uitgeest - Op zondag 9 ju-
ni vindt de Run For KiKa plaats 
in Spaarnwoude. Het Uitgees-
ter Team Lisette is opgericht om 
hieraan mee te gaan doen. Spe-

ciaal voor dit team is op vrijdag 7 
juni de Benefietavond KiKa ge-
organiseerd in Live Café De Bal-
ken. 
Marloes en Pauline Jonker zijn 

Team Lisette in 2012

de oprichters van het team dat 
vernoemd is naar hun zusje Li-
sette, die vorig jaar dit kinder-
leed heeft moeten doorstaan. Zij 
zijn Team Lisette met een doel 
begonnen: zoveel mogelijk geld 
ophalen, zodat KiKa meer onder-
zoek kan verrichten naar de oor-
zaak van kanker bij kinderen.

Vorig jaar heeft Team Lisette ook 
meegedaan met de Run For Ki-
Ka en toen is er ook een Bene-
fietavond KiKa georganiseerd. 
Dankzij Live Café de Balken was 
er een grote som geld opgehaald 
en had het team in totaal bijna 
5.700 euro bij elkaar verzameld. 
Een prestatie om trots op te zijn. 
Ook dit jaar proberen zij weer 
zoveel mogelijk geld op te halen. 
Live Café de Balken heeft dit jaar 
weer aangeboden om Team Li-
sette te helpen met het bereiken 
van hun doel. En daarom hebben 
zij vrijdagavond 7 juni de Bene-
fietavond KiKa georganiseerd. 
Vanaf 22.00 uur is iedereen van 
harte welkom om de band Trio 
Tjoe en Jeroen op het podium te 
zien schitteren, kennis te maken 
met de runners en natuurlijk het 
goede doel KiKa te steunen.

Mocht je niet in de gelegenheid 
zijn om bij deze benefietavond te 
zijn en je wilt toch het Uitgeester 
Team Lisette steunen? Je kunt 
dan naar de website van Run-
forKiKa.nl/spaarnwoude gaan 
en Team Lisette sponsoren. Help 
ook kinderkanker de wereld uit! 

Nieuw plan voor 
herbouw houtzaagmolen
Uitgeest - Er is een nieuw initia-
tief voor de komst van een origi-
nele houtzaagmolen naar de oe-
vers van het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer, als eerbetoon aan 
de uitvinder Cornelis Cornelis-
zoon van Uitgeest. Van een eer-
der plan om de oude bestaan-
de houtzaagmolen De Otter van-
uit Amsterdam te verplaatsen, is 
afgezien omdat het Stadsdeel 
West daar niet aan wil meewer-
ken.
De Stichting Cornelis Cornelis-
zoon van Uitgeest zet nu in op 
historische herbouw. Op de plek 
waar de houtzaagmolen moet 
komen te staan, liggen al een 
fundering, een balkenhaven en 
staan enkele bijgebouwen. Er 
is ook een authentieke droog-
schuur neergezet, met op het 
dak een kleine molen, een zoge-
naamde lattenzager.
Cornelis Corneliszoon van Uit-
geest bedacht aan het einde van 
de zestiende eeuw als eerste een 
methode om op windkracht met 
een molen machinaal hout te za-
gen. Door die uitvinding leverde 
hij een zeer belangrijke bijdrage 
aan de economische ontwikke-
ling van Nederland in die dagen. 
Zijn werk verdient meer aan-
dacht en waardering, zo vindt de 
Stichting Cornelis Corneliszoon 
van Uitgeest.
Inmiddels heeft de stichting con-
tact gehad met Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 
Daar is positief gereageerd op 
het initiatief. Het schap voert de 
regie bij de herontwikkeling van 
het erfgoedpark, waar de hout-

zaagmolen een plek moet krij-
gen. Inmiddels is een inschrij-
ving gestart voor ondernemers 
die hier aan de oever van het 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
nieuwe plannen willen ontwik-
keling. De Stichting Cornelis 
Corneliszoon wil graag samen-
werken met zo’n nieuwe recrea-
tieondernemer. 
Inmiddels heeft de stichting die 
de molen wil herbouwen een 
website gelanceerd. Binnenkort 
zullen acties voor fondswerving 
op gang komen. Voorzitter van 
de initiatiefgroep is mr Cees Ha-
zenberg, oud gemeentesecreta-
ris van Beverwijk, die in Uitgeest 
woont. Ook Arie Zonjee uit Cas-
tricum, actief bij de Historische 
Vereniging Oud Uitgeest, maakt 
deel uit van het bestuur. 

Meer informatie op www.hout-
zaagmolen-uitgeest.nl.

Uitreiking Groene Lintjes
Uitgeest - GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest reikt op zaterdag 
8 juni voor de zesde maal de 
“groene lintjes” uit. Deze onder-
scheiding gaat naar Heemsker-
kers of Uitgeesters die zich op 
positieve wijze inzet-
ten voor groen, duur-
zaamheid en milieu: 
mensen die hun nek 
uitsteken voor het 
doel dat ze nastre-
ven. De huldiging is 
gekoppeld aan We-
reldmilieudag: 5 juni 
2013. Dit jaar worden 
er weer maar liefst 
vier lintjes uitgereikt.

De Verenigde Naties 
hebben ter gelegenheid van de 
opening van de conferentie in 
Stockholm over ‘Human Environ-
ment’ in 1972 een internationa-
le World Environment Day, ofwel 
wereldmilieudag, ingesteld. De-
ze dag wordt sindsdien elk jaar 
op 5 juni gehouden. Hiermee wil 
de organisatie wereldwijde aan-
dacht voor milieuproblematiek 
genereren. Daardoor komt er 
ook meer aandacht voor milieu-

problematiek op politiek gebied 
en kunnen maatregelen worden 
besproken en uitgevoerd.

GroenLinks wil met de uitreiking 
van groene lintjes het onderwerp 

milieu op een posi-
tieve manier in het 
nieuws brengen. 
Deze feestelijke ge-
beurtenis gaat, zoals 
al genoemd, plaats-
vinden op zater-
dag 8 juni om 11.00 
uur bij Dierendorp 
Heemskerk aan de 
Vrijburglaan 1 te 
Heemskerk.
Tijdens een bijeen-
komst in een infor-

mele sfeer, die tot ongeveer tot 
12.00 uur zal gaan duren, zul-
len de onderscheidingen worden 
toegelicht en uitgereikt door Odd 
Wagner, wethouder van Groen-
Links in Heemskerk.

Naast alle andere kandidaten 
zullen onder meer ook fractie- 
en bestuursleden van Groen-
Links Heemskerk/Uitgeest aan-
wezig zijn. 
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Gesprekken met Castricum, Bergen en Heiloo

UVP maakt zich zorgen
Uitgeest - De UVP is voor-
stander van verdere samenwer-
king met de IJmondgemeenten: 
Heemskerk, Beverwijk en Vel-
sen. Er wordt op het gebied van 
ICT en belastingen al jaren sa-
mengewerkt. Tot verbazing van 
de UVP heeft de gemeente wel 
meegewerkt aan de overeen-
komst: ‘informatie en automa-
tisering met de IJmond’, maar 
heeft men deze overeenkomst 
niet getekend. Het heeft volgens 
de UVP te maken met de verken-
nende bestuurlijke gesprekken 
met de gemeenten Castricum, 
Bergen en Heiloo. Op grond van 
artikel 37 van het reglement van 
orde vroeg de UVP in de raads-
vergadering van 30 mei het col-
lege om opheldering. 

In de raadsvergadering van 25 
april is door de fracties PU, de 
PvdA, het CDA, de VVD en D66 
een motie aangenomen met het 
verzoek naar het college van Uit-
geest om positief te staan ten 
opzichte van verkennende ge-
sprekken over samenwerking 
met de gemeenten Castricum, 
Bergen en Heiloo. 

De UVP verzoekt nu het colle-
ge van Uitgeest de colleges van 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen 
in kennis te stellen van dit stand-
punt en verzoekt aan deze col-
leges mede te delen, dat de be-
staande vormen van samen-
werking van Uitgeest binnen de 
IJmond vooralsnog worden ge-
continueerd. “Gaan we het nu 
allemaal weer over doen, terwijl 
we al in een vergevorderd stadi-
um zijn wat de samenwerking in 
de IJmond betreft?”, vraagt frac-
tievoorzitter Guus Krom zich af.  
“Wie heeft dit besloten? Het is 
niet in de raad geweest. Wij ma-
ken ons als UVP grote zorgen.”  

Antwoord college
Namens het college antwoord-
de wethouder Spaanderman. 
“De motie voor verkennende ge-
sprekken met Castricum, Ber-
gen en Heiloo is op 25 april in 
de raad met twaalf stemmen 

voor en twee stemmen tegen 
aangenomen. Deze resultaten 
zijn naar de gemeenten Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen op-
gestuurd. Wij gaan wat de sa-
menwerking met deze IJmond-
gemeenten betreft op de inge-
slagen weg door. De trein rijdt 
door. Maar er is nu eenmaal een 

beweging en met name uit het 
noorden. Daarom hebben wij 
besloten niet te tekenen.” 

Guus Krom: “Castricum is een 
fusiegemeente. Wij zijn zo mooi 
groen, zij zijn ook zo mooi groen. 
Wij maken ons echter zorgen. Wij 
hebben wel 28 samenwerkings-

verbanden met de IJmond en 
hebben er acht met Castricum. 
Wij leven nu in een cruciale tijd. 
Je moet nooit oude schoenen 
weggooien als het niet zeker is, 
dat je nieuwe krijgt.” Henk Eilert 
(PvdA): “Wij hebben net een ver-
gadering betreffende het kan-
senonderzoek IJmond gehad.” 

Hij stelde voor op korte termijn 
een aparte vergadering te hou-
den om eventuele consequen-
ties te bekijken. “Samenwerken 
op zich kunnen wij niet ontlo-
pen”, zo zei hij. Ook Jan Dube-
laar (PU) vond, dat men met de 
IJmond moet doorgaan. (Marga 
Wiersma)  

Tel.0251-314629 
www.salonyvon.eu

salonyvon@hotmail.comsalonyvon@hotmail.comOok voor cadeaubonnen

6 behandelingen body sugaring
onderbenen voor de prijs van 4, u krijgt 
dus 2 behandelingen gratis voor super 
zachte gladde benen deze zomer!

JUNI
Body sugaring 
onderbenen

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

JUNI IS ÓÓK SPELTMAAND... !
De reactie is overweldigend, dus we gaan nog even door!

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

SPELT JODENKOEKEN
lekkernij
 van € 4,50 nu per pakje € 3,75 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

SPELT MUFFINS
verrassend  
 van € 4,25 nu 3 stuks € 3,50 !!
(of 1 volle spaarkaart)

Spelt is supergezond, en heel goed voor de lijn !!

Nieuw: kentekenregistratie en 
openbaar vervoerbewijzen 
bij Boek en Kantoorboekhandel 
Schuyt.

Boek en Kantoorboekhandel Schuyt, Middelweg 139, Uitgeest.
Alle verkooppunten vindt u op www.postnl.nl

Tijdschriften, 
wenskaarten... 
en een pakket versturen! 

Voortaan vindt u PostNL ook bij 
Boek en Kantoorboekhandel Schuyt. Handig, want u kunt hier tegen-
woordig ook kentekens registreren en openbaar vervoerbewijzen 
kopen. En ook uw postboodschappen doen, zoals: postzegels kopen 
en aangetekende brieven en pakketten versturen. Graag tot ziens.

5 juni 2013 9



5 juni 201310

Corina kwart eeuw bij 
Keurslager Hoogland!
Akersloot - Het is deze week 25 
jaar geleden dat Corina Imming 
in dienst kwam bij Keurslagerij 
Hoogland op de Julianaweg in 
Akersloot. ,,Corina is altijd heel 
duidelijk aanwezig”, zegt Jeanet-
te Hoogland. ,,Niet alleen horen 
wij haar veel lachen; zij blinkt 
ook uit in winkelverzorging en zij 
regelt alles tot in de puntjes.” 

Corina vertelt: ,,25 jaar geleden 
vroeg Gerda Hoogland of ik het 
team wilde versterken. Ik ben 
begonnen als fulltime verkoop-
ster, maar toen de kinderen kwa-
men, werkte ik twee dagen per 
week. De kinderen zijn nu veer-
tien en zeventien jaar oud en ik 
ben een dag extra gaan wer-
ken. Met Wim en Gerda heb ik 
altijd prettig gewerkt, Guus en 

Jeanette namen het daarna over 
en dingen veranderen dan, wat 
ook weer  een uitdaging was. Ik 
vind het altijd een sport om de 
toonbank op een manier te vul-
len dat er een  mooi plaatje ont-
staat. Met een leuk en gezel-
lig team blijven we er hard aan 
werken om de allerbeste kwali-
teit te leveren. Wij maken zelf sa-
lades, kant en klaar producten 
waaronder hamburgers, cordon 
bleu, Akerslootse gehaktbal-
len en mijn favoriet: de slavink, 
waarvan ik er al vele duizenden 
gemaakt heb. En natuurlijk veel 
maaltijden waaronder de heerlij-
ke lasagne. Als je samenwerkt in 
een goed en gezellig team heb je 
er helemaal geen erg in dat er 25 
jaar om zijn!” 
Guus en Jeanette en het team 

organiseren vanwege het jubi-
leum een feestje in de winkel. 
,,Vrijdag 7 juni maken we er een 
extra feestelijke dag van en heeft 
iedereen de gelegenheid haar 
te feliciteren. Vanwege het jubi-
leum is de favoriete salade van 
Corina in de aanbieding: een 
bakje grillworstsalade kost vrij-
dag maar 25 eurocent!” 

Lezing bij Vrijmetselaars 
over jezuïeten en kerk
Castricum - Met het aantre-
den van Paus Franciscus die be-
hoort tot orde der jezuïeten, is 
de nieuwsgierigheid naar de-
ze richting in de kerk toegeno-
men. Daarom wordt tijdens de 
open avond van de Castricum-
se Vrijmetselaarsloge Branding 
op 13 juni het thema: ‘jezuïeten, 
wie zijn zij eigenlijk?’ behandeld. 
Hierbij is iedereen welkom.
Spreker is jezuïet Tjeerd Jansen. 
Hij gaat dieper in op de vraag 
waarom deze orde die tot voor 
kort nog een moeizame relatie 
had met het Vaticaan, nu zo’n 
prominente plaats binnen de 
kerk heeft gekregen. Na de pau-
ze is er volop ruimte voor vragen 
uit het publiek. Tjeerd Jansen 
S.J. is studentenpastor in Am-
sterdam en rector van De Krijt-
berg, de Kerk van de H. Fran-
ciscus Xaverius. Bij de Vrijmet-
selaars komen mensen van al-
le opvattingen bijeen om zich 
als mens te verbeteren. Naast de 
besloten avonden met hun licht- 
en bouwsymboliek, zijn er bij-
eenkomsten die iedereen bij kan 
wonen. Hier zijn ook sprekers 
met andere levensovertuigingen 

welkom. De bijeenkomst vindt 
plaats in de stijl van de Vrijmet-
selaars. Belangrijk is daarbij het 
compareren, het respectvol be-
luisteren van elkaars’ denkbeel-
den. De lezing is vanaf 20.10 uur 
in De Eenhoorn, Tweede Groe-
nelaan 5 in Bakkum. Meer infor-
matie: www.vrijmetselaarsloge-
branding.nl. 

Tjeerd Jansen: ‘jezuïeten zijn van 
oudsher kritisch’. 

Meer succes dankzij 
de CAD-opleidingen
Regio - Op zoek naar een an-
dere baan in de techniek en af-
gewezen omdat er onvoldoen-
de AutoCAD ervaring aanwezig 
was? Overweeg dan te investe-
ren in deze ontbrekende kennis 
en vergroot zo de kansen. 
Rodema Engineering, bureau 
voor CAD ondersteuning, heeft 
bewezen in de afgelopen ja-
ren mensen te kunnen oplei-
den die nu met veel plezier ge-
bruik maken van de opgedane 
kennis. ,,Onze werkwijze is be-
trokken, informeel en sluit aan 
op de persoonlijke situatie van 
de cursist”, aldus directeur en 

CAD-docent Robèrt Blaeke. Dit 
geldt voor beginnerscursussen 
maar zeker ook voor gevorder-
den en update-cursussen. Blae-
ke vindt het belangrijk dat de 
deelnemers aan het eind van ie-
dere les alweer uitkijken naar de 
volgende sessie. ,,Je leert datge-
ne waar jij in jouw werk iets aan 
hebt. Ook na het volgen van een 
cursus blijven wij je zo nodig on-
dersteunen. Werk je met (Auto)
CAD of wil je leren werken met 
dit programma voor het maken 
van technische 2D tekeningen 
en 3D modellen? Neem dan een 
kijkje op www.rodema.nl.” 

Nieuwe activiteiten na bestuurswisseling

Zondag kinderboerderij 
op het Bakkerspleintje 

Castricum - Er heeft een be-
stuurswisseling plaatsgevonden 

bij de Winkeliersvereniging Bak-
kerspleintje. De nieuwe voorzit-

ter is Jos Rozing (Vivant), ook 
nieuw is secretaris is Peter de 
Hart (Biezjoe), penningmeester 
is nog steeds Hans Castricum 
(TipTop) en tenslotte is Frits Dik-
hoff (juwelier) als lid toegetreden 
tot het nieuwe bestuur. 

Een van de hoofddoelen van het 
nieuwe bestuur is om op het 
Bakkerspleintje veel en vaak di-
verse kleinschalige evenemen-
ten te organiseren. Zondag 9 ju-
ni, tijdens de braderie, is er een 
kinderboerderijtje op het plein 
tussen 12.00 en 17.00 uur.

Het bestuur is op het ogen-
blik bezig met het voorbereiden 
van de actie ‘Zomerse Zaterda-
gen; een actie die in augustus en 
september plaatsvindt en bena-
dert binnenkort de Castricum-
se verenigingen met het voorstel 
zich op het plein te presenteren. 
Verenigingen die meteen al wil-
len reageren kunnen contact op-
nemen met voorzitter Jos Rozing 
(0251-225405) of via bakkers-
pleintje@gmail.com. 

Alzheimer Café op 11 juni

‘Welke ondersteuning 
is er voor familie?’

Castricum - Op dinsdag 11 ju-
ni is er een Alzheimer Café in 
Castricum en het onderwerp is:  
‘Welke ondersteuning is er voor 
familie?’ Gespreksleider is An-
ke Beerlage en de gastspreker 
is Gertie van Kuik van Dagbe-

handeling De Ontmoeting in De 
Boogaert van Viva! Zorggroep 
in Castricum. Zij zullen spre-
ken over wat de mogelijkheden 
van zorg en ondersteuning zijn 
voor de familieleden van men-
sen met dementie. Meer weten 

over dit onderwerp? Ga dan naar 
het Alzheimer Café in Serviceflat 
Sans Souci. Adres: Sans Souci 
113, Castricum vanaf 19.00 uur. 
Het programma start om 19.30 
uur en duurt  tot 21.00 uur. 
De toegang én het eerste kop-
je koffie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. De bezoe-
kers krijgen informatie van hulp-
verleners en van mensen die uit 
eigen ervaring spreken. Na dit 
gesprek is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Er is een tafel 
met brochures en andere litera-
tuur om thuis na te lezen. 

Bakkum - Een ontmoetings-
plaats in Bakkum voor peuters 
en hun ouders, dat lijkt een aan-
tal Bakkummers een goed idee. 
De wens kwam naar voren tij-
dens een jeugdschouw die de 

Ontmoetingsplaats peuters en ouders 
Stichting Welzijn Castricum, in 
samenwerking met de Cunera-
school en de gemeente Castri-
cum onlangs hielden. 

De Cunera is bereid in de school 

een ruimte vrij te maken. Ook 
ouders van buiten de Cunera-
school zijn welkom zich aan te 
sluiten. 
Wie belangstelling heeft voor 
de peuter/ouderactiviteit kan dit 
doorgeven via info@welzijncas-
tricum.nl, tel.: 0251657998. 
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Locas Langemeer 
dubbeltoernooi
Uitgeest - Van 22 tot en met 30 
Juni organiseert T.C. Uitgeest 
voor de 44e keer het Locas Lan-
gemeer dubbeltoernooi. Wan-
neer je je titel wilt verdedigen of 
je daagt de huidige titelhouders 
uit en je hebt je nog niet inge-
schreven doe dat dan snel. De 
inschrijving sluit al op 9 juni.
Inschrijven via www.toernooi.
nl kan voor de volgende onder-
delen: Heren-, dames- en ge-

mengd dubbel in de categorieën 
5, 6, 7, 7-35+ en 8. Er wordt ge-
speeld met een afvalschema en 
verliezersronde. Dus minimaal 2 
wedstrijden voor iedereen.

De eerste wedstrijden op maan-
dag tot en met vrijdag worden 
gespeeld vanaf 16:30 uur. De 
laatste wedstrijden zullen naar 
verwachting rond 21:00 uur be-
ginnen.

FC Uitgeest F1 kampioen!
Uitgeest - Het was zaterdag weer feest op de velden van FC Uitgeest.  
De spelers van F1 werden in de bloemetjes gezet omdat ze kampioen 
waren! En uiteraard ontbrak de champagne niet. Op de foto staand van 
links naar rechts Sam Post, coach Hans Koek, Sem Buur, Bas Weer-
man, Daryll de Vrij en trainer Maarten Post. Zittend: Tijn de Wit, Stefan 
Koek, Joep Castricum en Lex de Haan. Speler Jerro Hourik en trainer 
Willem de Vrij ontbreken op de foto.
Gefeliciteerd met deze prachtige prestatie!

Team Fietsshop Uitgeest 
weer goed in de prijzen
Uitgeest - Vorig weekend had-
den de bikers van Team Fiets-
shop Uitgeest drie wedstrijden 
in het weekend. Hans, Kristien, 
Nigel, Rianne en Dennis reden 

in Samerberg een grote ‘enduro 
wedstrijd’ van de ‘Specialized se-
rie’. Helaas was het slecht weer 
en koud, Kristien had mechani-
sche pech en verspeelde een top 

Roos op het podium in Chaudfontaine

10 klassering. De andere leden 
van het team reden netjes mee 
maar konden verder geen topno-
tering vastleggen.
Vivian reed in La Roche/Maboga 
een enduro wedstrijd van de Ea-
sy Phone serie. Ook door mecha-
nische tegenslag verloor ze kost-
bare tijd. Toch was dit goed voor 
een derde plaats.
Roos reed in Chaudfontaine een 
downhill wedstrijd. Het was glad, 
regenachtig en vreselijk steil. 
Toch sloeg ze zich er goed door-
heen en werd eerste.
Dit weekend stonden er ook drie 
wedstrijden op het programma.
Kristien zaterdag een xc-wed-
strijd en zondag het Belgisch 
Kampioenschap eliminator. Za-
terdag werd Kristien derde, door 
wat pech verloor ze even het 
contact met de kopgroep.
Kristien was zondag bang voor 
vermoeide benen van zaterdag. 
Maar daar bleek niets van waar, 
ze werd derde op het Belgisch 
Kampioenschap eliminator.
Eline reed een downhillwed-
strijd in Steinach, Oostenrijk. Ze 
finishte als vijfde en pakte tien 
belangrijke UCI-punten.

Meer informatie: www.fietsshop-
uitgeest.nl.

Eerste lustrum 
Kunstroute Uitgeest
Uitgeest - Zondag 23 juni van 
11.00 tot 17.00 uur maken het 
gemeentehuis en het Cultureel 
Centrum aan de Hogeweg weer 
deel uit van de Uitgeester kuns-
troute. In het Cultureel Centrum 
is dan de Kuilart-tentoonstelling 
van stichting ‘de Nieuwe Kuil’ te 
bewonderen.
De Kunstroute Uitgeest 2013 
voert langs veertien ateliers en 
tentoonstellingsruimten in Uit-
geest.
Van de veertien zijn er tien ook al 
op zaterdag 22 juni te bezoeken. 
Dat is na te lezen in een handi-
ge informatiefolder. Die is gra-
tis verkrijgbaar in de hal van het 
gemeentehuis en in de openba-
re bibliotheek. Op zondag 23 ju-
ni is de folder bovendien mee te 
nemen bij alle deelnemende ex-
posanten.
Voor meer informatie: www.
kunstrouteuitgeest.nl, of bij An-

neke Heijne (tel. 0251 - 31 17 76, 
e-mail: anhvrijn@casema.nl). 
De komende weken meer infor-
matie over de Kunstroute in de 
Uitgeester Courant.

Uitgeest - Uitgeest - Bij korf-
balvereniging Stormvogels was 
het afgelopen zaterdag dubbel 
feest. Twee jeugdploegen zijn 
kampioen geworden, de aspi-
ranten C1 en de pupillen E1. Bei-
de ploegen speelden hun laat-
ste veldwedstrijd en wisten die 
winnend af te sluiten. Tijd voor 
een klein feestje en een huldi-
ging vergezeld van uiteraard iets 

lekkers en voor de pupillen zelfs 
een medaille.
Alle spelers en natuurlijk de trai-
ners/coaches van harte gefelici-
teerd met deze prestatie.

Zaterdagavond volgde ook nog 
de afsluiting van het seizoen bij 
Stormvogels. Alle leden konden 
genieten van een lekkere barbe-
cue. 

     Korfbalflits
       Stormvogels

Burgerlijke 
stand 

Uitgeest
Overleden

Mevrouw C.J. Ensing, 70 jaar 

Huwelijk
E. Zuurbier en C.J.M.A. Krom
J.P. Putter en M. Mosselveld

Ondertrouw
Y.C. Bakker en P.L.G. Com-
mandeur

Geboren
Geenr

Uitgeester kinderen die niet 
in de gemeente zijn gebo-
ren, maar bijvoorbeeld in het 
ziekenhuis van Beverwijk of 
Alkmaar, worden niet vanzelf 
vermeld in de rubriek Burger-
lijke stand. Ouders die zo’n 
publicatie toch op prijs stel-
len, kunnen contact opne-
men met de publieksbalie in 
het gemeentehuis.

Ophaaldata 
restafval
Uitgeest - Volgende week 
(week 24) wordt het restafval 
opgehaald volgens het volgen-
de schema:.
Oude Dorp en bedrijventerrein: 
maandag 10 juni.
De Kleis en Waldijk: woensdag 
12 juni.
De Koog: donderdag 13 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg: 
vrijdag 14 juni.   
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Druk weekeinde voor 
turnsters Unitas
Uitgeest - Bij de Districtskam-
pioenschappen 4e divisie in Be-
verwijk op zaterdag 1 juni is Eva 
Schimmel derde geworden bij de 
jeugd. Pupillen 1 turnsters Sarah 
Dumpelmann en Elina Muyskens 
zijn 6e en 8e geworden. De se-
nioren turnsters Josephine Gilis-
sen en Evelien Schouten eindig-
den op een  14e en 17e plaats.
Sarah en Elina begonnen hun 
wedstrijd met brug en behaalden 
daar een 13.700 en 12.900. Sa-
rah viel helaas van de balk met 
koprol en dat kostte haar een 
punt. Elina turnde een mooie oe-
fening en bleef op de balk staan. 
Op vloer werd er goed geturnd 
en als laatste toestel was sprong 
en daar kregen ze 13.00 punten 
voor.
Eva Schimmel was na een 
schoolkamp nog goed in vorm. 
Ze turnde een  constante wed-
strijd wat haar een bronzen me-
daille opleverde en een promotie 
naar de derde divisie ☺.
Als laatste waren Josephine Gi-
lissen en Evelien Schouten aan 
de beurt. Beide senior turnsters 
turnde een stabiele wedstrijd, 
maar het niveau was erg hoog. 
Helaas viel het cijfer op brug 
voor Evelien wat tegen en bij Jo-
sephine werd er een element op 
balk afgewaardeerd waardoor 
het cijfer lager uitviel dan nor-
maal.

Zondag waren Annemarie den 
Boer en Adaja Plinck aan de 
beurt voor de finale competitie 
3e divisie van het district Mid-
West. De wedstrijd werd gehou-
den in Amsterdam. Annema-
rie ging de wedstrijd goed van 
start met het hoogst behaalde 
cijfer uit haar wedstrijd  name-
lijk een 14.067 voor haar brug-
oefening. Ze hoopte bij vloer een 
hoger cijfer te krijgen, maar ein-
digde alsnog op een mooie ze-
vende plaats. Adaja Plinck draai-
de weer een constante wed-
strijd en behaalde op elk toestel 
een 10.900. Ze eindigde op een 
mooie 17e plaats in een sterk 
deelnemers veld.

Zaterdag 8 juni doet Unitas mee 
aan de  Rayon teamwedstrijden 
in Beverwijk.

Annemarie den Boer

Josephine Gilissen en Evelien 
Schouten

Eva Schimmel

Sarah Dumpelmann en Elina Muyskens

Links trainster Nicole Pieters en 
rechts Adaja Plinck

Zilver en twee keer 
brons voor Guus Baltus
Uitgeest - Dit weekeinde was 
het zover voor Uitgeester Guus 
(8) en zijn trainingsmaatje Sem 
Teeken (9). De finale NK turnen 
voor heren instap 9 eerste divi-
sie. Zaterdag was de meerkamp 
over 6 toestellen. Wist Guus in de 
voorrondes een 6e, 3e en nog-
maals 3e plaats te scoren, zou 
dit voor vandaag zeker een der-
de plaats moeten opleveren. 
Guus startte op de vloer. Maar 
wat een pech, Guus vergiste zich 
in de oefening. Een schamele 
15.50 leverde het op. Sem zette 
een goede 18.50 neer. Door naar 
de voltige. Op zich een goede 
oefening gedraaid maar de belo-
ning bleef op 15.50 steken. Sem 
deed het beter met 16.45. Aan-
geslagen startte Guus op een 
sterk onderdeel: ringen. Ook hier 
bleef de beloning achter: 16.50. 
Met 17.70 deed Sem het weer 
beter. In de tussenstand stond 
Guus op plaats 13. Hierna was 
Guus de klap weer te boven, met 
een 17.85 voor sprong was de 
weg naar boven weer gevonden. 
Sem zette 18.80 neer, de hoog-
ste score! Met 17.15 voor brug 
lag Guus weer op koers. Sem 
stelde weer niet teleur met 17.80. 
Zonder zicht op een medaille 
wist Guus nog 17.15 neer te zet-
ten voor rek en Sem 18.80. Guus 
eindigde op de 6e plaats en Sem 
wist een fantastische 2e plaats te 
behalen.
Zondag opnieuw kansen voor 
Guus om zich te bewijzen in de 
toestelfinales Hij wist zich te 
plaatsen voor ringen, brug en 
vloer. Op alle onderdelen deden 
6 deelnemers mee. Het eerste 
onderdeel, ringen, begon met-
een goed voor Guus. De favo-
riet haalde 16.60 en met 17.20 
ging Guus daaroverheen. Nie-
mand wist hem te evenaren tot 
Sem zijn oefening moest doen. 

Met een fantastische oefening 
en 17.65 punten wist Sem goud 
te scoren en Guus zilver! De eer-
ste plak was binnen. Met een 
goed gevoel en veel zelfver-
trouwen startte Guus als 4e op 
brug en haalde maar liefst 17.55, 
een tweede plaats op dat mo-
ment. Sem wist met een fantas-
tische oefening maar liefst 20.05 
op het scorebord te zetten! Nu 
was Guus derde met nog 1 te 
gaan. Spanning alom maar al 
snel werd hij uit zijn lijden ver-
lost! Een bronzen plak voor Guus 
en goud voor Sem. Als laatste 
vloer. Guus wilde zijn teleurstel-
lende score van de dag hiervoor 
verbeteren en laten zien dat hij 
zeker in de top behoort. Hij start-
te als 2e en zijn prima oefening 
werd beloond met maar liefst 
een score van 18.50. De favoriet 
ging daar met 18.90 overheen en 
Sem plaatse zich met 18.20 op 
een derde plaats maar de laatste 
deelnemer zette een score van 
18.80 neer. Dus een derde plaats 
voor Guus.

Guus (rechts) met zijn trainingsmaatje Sem Teeken

Afsluiting 
straten 

Wielerronde
Uitgeest - In verband met de 
Uitgeester Wielerronde zullen 
op zondag 9 juni de volgende 
straten worden afgesloten voor 
al het verkeer behalve voetgan-
gers: Middelweg, vanaf de Prin-
ses Beatrixlaan tot aan de hoek 
Middelweg-Burgemeester van 
Nienesstraat; Burgemeester van 
Nienesstraat geheel; Castricum-
merweg vanaf de Hogeweg tot 
de Geesterweg; Prinses Irenel-
aan geheel; Prinses Beatrix-
laan vanaf de T-splitsing Prinses 
Irenelaan-Prinses Beatrixlaan tot 
aan de Middelweg.
De volgende tussenliggende 
straten (of gedeelten hiervan) 
zijn tevens onbereikbaar voor 
het van buiten komende verkeer:
Bollenhof, Koningin Wilhelmi-
nastraat, Vermaningspad, Doker 
Brugmanstraat, Prins Bernhard-
straat, Hogeweg, Koningin Julia-
nastraat, Slimpad.

Snelheids-
controle (1)

Uitgeest - Vorige week donder-
dagmiddag hield de politie tus-
sen 12.00 en 16.00 uur een snel-
heidscontrole op de Provincia-
leweg in Uitgeest. Van de 3729 
passanten reden er 148 snel-
ler dan de toegestane 80 km per 
uur. Overtredingspercentage 4 
%. Hoogst gemeten snelheid: 
122 km per uur. De overtredin-
gen werden fotografisch vast-
gelegd. Betrokken bestuurders 
krijgen een bekeuring thuisge-
stuurd.

Snelheids-
controle (2)

Uitgeest - Vorige week vrij-
dagmorgen hield de politie tus-
sen 09.00 en 11.00 uur een snel-
heidscontrole op de Geester-
weg in Uitgeest. Van de 644 pas-
santen reden er 70 sneller dan 
de toegestane 50 km per uur. 
Overtredingspercentage 11 %. 
Hoogst gemeten snelheid: 87 km 
per uur. De overtredingen wer-
den fotografisch vastgelegd. Be-
trokken bestuurders krijgen een 
bekeuring thuisgestuurd.

Vijf bruggen in 
onderhoud

Uitgeest - Vanaf begin deze 
week laat de gemeente onder-
houd uitvoeren aan vijf houten 
fiets- en voetgangersbruggen. 
De afsluiting voor fietsers en 
voetgangers gaat naar verwach-
ting twee weken duren.
Het gaat om de bruggen nabij de 
Koekoeksbloem, Groteweid, De 
Vrede, Anna van Renesselaan en 
De Spin. 
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Dog 1 mist kampioenschap 
op slechts één punt 
Uitgeest - In prachtig lenteweer 
heeft het eerste herenteam van 
de Dog afgelopen zondag bij-
na voor een daverende stunt ge-
zorgd. Vooraf was duidelijk dat 
er zelf met 6-0 gewonnen moest 
worden van laagvlieger Die-
men en dat de concurrent pun-
ten moest laten liggen om het 
kampioenschap binnen te halen. 
Dat de uiteindelijke 5-1 overwin-
ning net niet genoeg was voor 
het kampioenschap was jammer, 
maar de tweede plek werd toch 
als een prima prestatie gezien en 
werd dan ook uitbundig gevierd. 
Eerste man Marco Zoeteman be-
gon op de gravelbanen van Die-
men met een sterke overwinning 
van liefst 0-6 0-6. Marco stuurde 
zijn tegenstander met fraaie top-
spinballen letterlijk de hekken 
in en de tegenstander wist daar 
geen enkele raad mee.  Twee-
de man Mark Bonekamp is al 
het hele seizoen op dreef en liet 
ook dit keer de tegenstander al-
le hoeken van de baan zien, uit-
slag 1-6 1-6. Derde man Don 
van der Kleij had vandaag he-
laas een dag dat het totaal niet 
liep en verloor nipt met 7-6 6-4. 
Don had kansen zat, kreeg zelfs 
meerdere setpunten in de eerste 
set, maar verloor steeds de be-
langrijke punten. Vierde man Je-
roen Duinmaijer verging het een 

stuk beter en met goed tennis 
won Jeroen met liefst 1-6 3-6. 
Voor Jeroen was dit het eerste 
seizoen dat hij competitie speel-
de en met fris en aantrekkelijk 
tennis heeft Jeroen bewezen een 
echte toegevoegde waarde voor 
het team te zijn. 

Als eerste dubbel begonnen de-
ze week Robin van Rijssel en 
Don. In een zwaarbevochten 
drie setter werd deze wedstrijd 
uit het vuur gesleept en het was 
knap te zien hoe Don zich her-
stelde na de ontgoocheling in de 
enkel. Met prachtig service vol-
ley spel werd de derde set in een 
bloedstollende tiebreak uitein-
delijk met 13-11 (!!!) in het voor-
deel van de Dog beslist. Uitslag 
4-6 6-3 6-7.  Tweede dubbel deze 
week was Marco/Jeroen. Binnen 
een half uur werd deze wedstrijd 
met 1-6 2-6 in het voordeel van 
de Dog beslist. Totaaluitslag een 
keurige 1-5 overwinning.  Met 
recht mag worden gezegd dat 
de Dog een prima seizoen heeft 
gekend. Dat er zo lang meege-
streden werd om het kampioen-
schap werd vooraf niet verwacht 
dus ondanks dat het kampioen-
schap op een puntje na werd ge-
mist kijkt een ieder tevreden en 
vol trots terug op een top sei-
zoen. 

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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