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Links predikant G.J. van Aller, in het midden Nel Tiebie en rechts Dou-
we Andela, die de haan onder handen nam

Opknapbeurt voor kerktoren
Uitgeest - Vorige week dinsdag 
vond een controle plaats van het 
voegwerk van de toren van de 
hervormde kerk aan de Kerk-
buurt. De toren is in 2002 op-
nieuw gevoegd, maar onlangs 
werd houtrot en zwam gesigna-
leerd. 
Na de controle wordt nu een 
plan van aanpak gemaakt in sa-

menwerking met de gemeen-
te. Ten tijde van Napoleon is be-
paald dat de toren onder de ver-
antwoording van de gemeen-
te valt.
Omdat bovendien de haan door 
blikseminslag was getroffen en 
beschadigd, was het een goed 
moment om nu ook deze onder-
handen te nemen. Dit werd ge-

daan door schildersbedrijf J. Tie-
bie. De haan was 15 jaar geleden 
gerestaureerd.
Na een dag hard werken aan de 
haan, kon deze worden terug-
geplaatst. Deze officiële hande-
ling werd verricht door predi-
kant Jan van Aller. Dit was zijn 
laatste handeling buiten de kerk 
aangezien de predikant afscheid 
neemt van zijn kerk in Uitgeest.
Hij vertrekt van onze kleine 
dorpsgemeente naar de grote 
stad Haarlem. 
De laatste dienst (tevens  af-
scheidsdienst) waarin Ds. Van 
Aller voorgaat, wordt gehou-
den op zondag 7 juni in de Pro-
testantse Kerk, Castricummer-
weg te Uitgeest. Aanvang 14.30 
uur. Iedereen is van harte uitge-
nodigd deze dienst bij te wonen.  
Na de dienst is er tijdens de re-
ceptie gelegenheid om persoon-
lijk van Ds. Van Aller afscheid te 
nemen. 
(Tekst en foto’s: Ger Bus)
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Diagnose kanker en toch blijven roken?
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Informatiemarkt voor mensen 
met een huidaandoening

Regio - Een huidaandoening is 
vaak een chronisch probleem 
waarmee je moet leren leven. 
Contact met lotgenoten en juiste 
informatie over de huidaandoe-
ning is erg belangrijk. 
Zaterdag 6 juni wordt daarom 
door patiëntenverenigingen van 
huidaandoeningen in samen-
werking met Centrum Ooster-
wal, Medisch Centrum Alkmaar 
en Gemini Ziekenhuis een in-
formatiemarkt georganiseerd. 
Mensen met een huidaandoe-
ning zijn welkom tussen 11.00 en 
13.00 uur op de locatie Centrum 
Oosterwal om met lotgenoten in 
contact te komen, om informatie 

in te winnen en ervaringen te de-
len. Men kan terecht bij de ver-
schillende stands van de patiën-
tenverenigingen voor allerlei in-
formatie. 
Om 11.30 uur wordt een lezing 
gegeven door de voorzitter van 
de Vitiligo vereniging over onder 
andere de psychosociale aspec-
ten van een huidaandoening. De 
aanwezige patiëntenverenigin-
gen: LVVP (Vitiligo), LPVN (Li-
chen Planus), Psoriasis, NLNet 
(Lipoedeem en Lymfoedeem) en 
NVLE (Lupus). Centrum Ooster-
wal is te vinden op de Comenius-
straat 3 in Alkmaar. De toegang 
is gratis.

Vitesse in degradatienood 
Castricum - Het was alweer 
zo’n twaalf jaar geleden dat Vi-
tesse op de Puikman verloor van 
Kolping Boys. Maar dat gebeur-
de toen in de reguliere compe-
titie. Dit weekend stonden de 
ploegen tegenover elkaar in de 
beslissende ronde van de na-
competitie. En dit keer leek de 
ploeg uit Oudorp er zelfs met 
een 0-2 zege vandoor te gaan. 
Een penalty in de slotseconden 
van het tegenvallende duel zorg-
de er voor dat de hoop in alles 
met een Vitesse-hart toch weer 
wat levendig werd.
Vitesse ging in de beginfase op 
zoek ging naar een snelle ope-
ningstreffer, maar echte grote 
kansen vielen er voor rust niet of 
nauwelijks te noteren. 
Na rust pakte Vitesse duidelijk 
het initiatief en moest Kolping 
terug. Met minder dan tien mi-

nuten op de klok was het plot-
seling Kolping dat uit het niets 
op voorsprong kwam. Ze pro-
fi teerden van onachtzaamheid 
bij Vitesse waardoor een van 
de spitsen zomaar vrij voor de 
keeper kon komen, en die kans 
werd dankbaar benut: 0-1. Vi-
tesse ging daarna nog meer op 
zoek naar een gelijkmaker, maar 
kreeg in de 94e minuut een 
nieuwe dreun te incasseren toen 
Kolping de voorsprong vergroot-
te tot 0-2. Direct daarna werd 
met de moed der wanhoop de 
bal hoog in het strafschopgebied 
gepompt waarna een van de ver-
dedigers bij dat luchtduel hands 
maakte. De toegekende penal-
ty werd door aanvoerder Jasper 
Rutgers koelbloedig benut waar-
door Vitesse toch nog hoop kan 
houden op een goede afl oop vol-
gende week in Oudorp.

‘Thuis blijven wonen 
met dementie’

Castricum - De zorg voor men-
sen met dementie is in bewe-
ging. De verwachting is dat ko-
mende decennia het aantal 
thuiswonenden met demen-
tie zal verdubbelen. Dit kan een 
grote belasting opleveren voor 
de partner of mantelzorger. 
Gespreksleider Anke Beerlage, 
GZ Psycholoog bij Context, zal 
samen met Sindy de Veen–An-
dreas van ViVa! Ledenservice, 
alternatieven bespreken die bij 
kunnen dragen aan thuis blijven 
wonen met dementie, een com-
binatie van wijkverpleging en Vi-
Va! Ledenservice. Denk aan alar-
mopvolging of een sleutelkluis 
aan de voordeur. 

Meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan naar het Alzheimer Café 
in Servicefl at Sans Souci. Adres: 
Sans Souci 113, Castricum. Het 
programma start om 19.30 uur 
en duurt tot 21.00 uur. Iedereen 
is welkom. De toegang én het 
eerste kopje koffi e zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze ge-
interviewd door een gesprekslei-
der. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. Er 
is een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis na te le-
zen. 

Belangstellenden gezocht 
voor onzichtbaar horen

Heemskerk - Goed horen, maar 
slecht verstaan? HoorCare Au-
diciens weet als geen ander dat 
sommige mensen nog best goed 
kunnen horen, maar hoe kan het 
dan dat zij een gesprek slecht 
verstaan? Helemaal als er meer-
dere mensen tegelijk spreken of 
als er achtergrondgeluid aanwe-
zig is? 
Vandaag de dag zijn er verschil-
lende hulpmiddelen om beter 
te verstaan en dit te doen zon-
der dat iemand er iets van ziet. 
De techniek in hoortoestellen is 
zo klein geworden dat een toe-
stel bijvoorbeeld in het oor past. 
Het discreet bedienen en het 
dragen van zo’n hooroplossing 
geeft een goed gevoel, er is im-

mers niemand die het doorheeft. 
HoorCare is als zelfstandige au-
dicien, al de derde generatie van 
de familie Van Els, die kwaliteit 
en aandacht hoog in het vaan-
del heeft staan. Neem contact op 
via telefoon 023-5395280 (Sant-
poort-Noord) of 0251-234167 
(Heemskerk) of per e-mail sant-
poortnoord@hoorcare.nl of 
heemskerk@hoorcare.nl.

Dierenportretten in de tuin 
Castricum - Tot 1 juli expo-
seert Margot Claessen schil-
derijen van verschillende die-
ren in de Tuin van kapitein Rom-
mel. Margot (1964) heeft aan de 
Kunstacademie in Enschede en 
Utrecht gestudeerd. Ze heeft een 
fascinatie voor de expressie van 
emoties bij dieren.

,,Klankbordgroep Verkeer 
moet terugkomen”

Castricum - Raadslid Ron de 
Haan van De VrijeLijst wil dat de 
klankbordgroep Verkeer terug-
komt in Castricum. De VrijeLijst 
komt hiervoor met een voorstel 
bij de behandeling van de Voor-
jaarsnota 2015. 

De Haan: ,,In de jaren negentig 
heeft lange tijd lokaal een werk-
groep Verkeer estaan. De werk-
groep krijgt de opdracht om het 
gemeentebestuur te adviseren 
over hoe lokaal geld ingezet kan 
worden voor lokale oplossingen. 

De leden kunnen in gesprek met 
bewoners gaan, in plaats van dat 
de gemeente duur onderzoeks-
geld blijft besteden aan externe 
bureau’s.” 
De nabije toekomst van het ver-
keer in de de gemeente vraagt 
volgens De Haan om intensief 
contact met bewoners. ,,De Zan-
derij en Stationsgebied, de aan-
takking A9 en de uitbreiding van 
Limmen, de weg voorlangs het 
pontveer van Akersloot en ter 
hoogte van de Sluisweg. Het zijn 
allemaal voorbeelden.” 
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Uitgeest - Op zaterdag 6 juni 
organiseert Laus Deo een dag 
leuke liederen zingen in de Ka-
tholieke kerk, Langebuurt 37. Ge-
nieten van meerstemmige koor-
muziek van blijvende artistie-
ke waarde, uitstekend begeleid 
door organist Ton Schoen. Dit 
geheel onder leiding van dirigent 
Ineke Mulder.
Om 16.30 uur is er als afronding 
een presentatie voor familie en 
vrienden. Bij de presentatie gaat 
men u ook verrassen met enkele 
bijzondere solisten.
Meedoen aan deze dag kost 
17,50 inclusief koffie, thee en 
partituren.  
De lunch moeten de deelnemers 
zelf meenemen. 

Scratch koorzang
Tijd: 9.00 uur koffie, start 9.30 
uur. Presentatie 16.30 uur. Einde 
17.00. uur. Inschrijven  kan ook 
op de dag zelf vanaf 9.00 uur in 
de kerk.

Gezongen worden overwegend 
wereldse liederen van onder an-
dere Henry Purcell, Hans Leo 
Hassler, Zoltán Kodaly, Thomas 
Tallis en een viertal Afrikaanse 
liederen, begeleid door een pro-
fessioneel jambee speler.  
Bij de keuze van het repertoi-
re zal rekening gehouden wor-
den met het niveau van de deel-
nemers.

Voor informatie kunt u terecht bij 
José Krom, 0251-312804. 

Wie helpt anderen en verdient een pluim?
Uitgeest - Kent u iemand die 
een pluim verdient omdat hij of 
zij graag een ander helpt? Of ie-
mand die juist om hulp durft te 
vragen? U kunt mooie voorbeel-
den binnen onze gemeente bij 
de gemeente aanmelden voor 
‘de Pluim’: een taart als waarde-
ring.

Iets voor elkaar doen
De gemeente vindt hulp uit de 

omgeving bijzonder en tegelij-
kertijd heel normaal. Elke vorm 
van helpen vindt men een mooi 
voorbeeld. Iemand die een ander 
helpt, of juist om hulp durft te 
vragen mag in het zonnetje wor-
den gezet. Nomineert u iemand 
die daarvoor in aanmerking zou 
komen, dan stelt de gemeente 
een heerlijke taart beschikbaar, 
die u zelf mag overhandigen aan 
degene die u hebt genomineerd. 

Onderdeel van publiekscam-
pagne
De Pluim is een blijk van waar-
dering die inwoners aan elkaar 
geven en van elkaar ontvan-
gen. Het heeft te maken met de 
grondgedachte van de regionale 
campagne ‘Dat is heel normaal 
in onze gemeente: samen zijn 
we er voor elkaar.’ De campagne 
borduurt voort op de uitkomsten 
van uitgebreid onderzoek door 

Motivaction. Uit het onderzoek 
(2013) blijkt dat bijna alle inwo-
ners (95%) zoveel mogelijk din-
gen zelf willen doen, ook als ze 
ziek worden. 97% van de mensen 
geeft aan dat ze graag een hel-
pende hand toesteken als hun 
partner, kind of ouders hulp no-
dig hebben. 
Als het gaat om vrienden, buren 
of familieleden die minder dicht-
bij staan, is het percentage min-
der hoog. In dat geval zegt 47% 
van de inwoners dat zij dan zul-
len helpen. 

Wat en hoe?
Het kan gaan om vanzelfspre-
kende dingen. De vuilcontainer 
aan de weg zetten voor de min-
der valide buurman, op de kof-
fie gaan bij een eenzame tante of 
de mantelzorg voor een dierba-
re. Wie er voor een Pluim in aan-
merking komt, bepaalt u zelf: u 
kunt zelf iemand aanmelden. Dat 
kan online op www.datisheel-
normaal.nl, of met een aanmeld-
kaart die u vindt op de leestafel 
in de hal van het gemeentehuis. 
Op de website zijn ook alle ande-
re nominaties te bekijken.

Meer lezen
In de publiekscampagne ‘Dat is 
heel normaal’ werken gemeen-
ten in West-Friesland en de regio 
Alkmaar (Heerhugowaard, Lan-
gedijk, Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo) samen. 

Op de website www.datisheel-
normaal.nl is te lezen wat de 
campagne omvat. 

Inloopavond herinrichting Provincialeweg (N203) Castricum-
Uitgeest, te Uitgeest
 
De Provincialeweg N203 tussen 
Castricum en Uitgeest krijgt groot 
onderhoud. De weg is afgesloten van 16 
september tot 12 oktober 2015. Provincie 
Noord-Holland organiseert samen met 
de gemeente Uitgeest en Akersloot 
(gemeente Castricum) op woensdag 
17 juni een inloopavond over de 
werkzaamheden aan de Provincialeweg 
N203. 
 
Om de verkeersveiligheid en de 
doorstroming te verbeteren voert 
de provincie groot onderhoud uit 
aan de Provincialeweg (N203) tussen 
Castricum en Uitgeest. Daarnaast vinden 
werkzaamheden plaats aan de Zeeweg 
(N513). De Provincialeweg (N203) tussen 
Castricum en Uitgeest is van 16 september 
tot 12 oktober 2015 afgesloten voor het 
verkeer. Het fietspad blijft wel bereikbaar. 
De afsluiting en omleidingroutes zorgen 
voor langere rijtijden.
 
 
 
 
 
 

Inloopavond
Tijdens de inloopavond zijn er deskundigen 
van provincie en gemeenten aanwezig 
om vragen te beantwoorden. De provincie 
organiseert ook informatieavonden 
voor Castricum en een gecombineerde 
informatievond voor Heiloo en Limmen.

Inloopavond gemeente Uitgeest en Aker-
sloot
Locatie: Bob’s Party Centrum, Westerwerf 1 
in Uitgeest
Datum: woensdag 17 juni
Tijd: 19.00-21.00 uur

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden 
kunnen weggebruikers bellen naar 
het provinciale Servicepunt Wegen en 
Vaarwegen, 800 0200600 (gratis).
Actuele informatie over de werkzaamheden 
en omleidingkaarten zijn te vinden op 
www.infoN203.nl

06-53486241
www.susantwaalfhoven.nl 

Praktijk voor Sport- en Ontspanningsmassage  

Susan Twaalfhoven 

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Bij aankoop van een 
mokka of chipolata 
gebakstuk € 8,95
een pakje roomboter 
krakelingen voor e 1,00
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Op de fiets langs kunst
Castricum - Op zaterdag 6 en 
zondag 7 juni exposeren ruim 
vijftig kunstenaars tussen 11.00 
en 17.00 uur hun werken op 
22 locaties. Nieuw dit jaar, met 
dank aan de gemeente Castri-
cum, is dat de expositieplekken 
nog beter herkenbaar zijn aan 
de nieuwe vlaggen met het logo 
van de KFR.
Op zaterdag 6 juni om 10.00 uur 
wordt de KFR officieel geopend 
door Henny Huisman bij Per-
spectief , Van Oldenbarneveldt-
weg 37 Bakkum. Henny Huis-
man heeft in april geposeerd en 
komt nu de resultaten hiervan 
bekijken. Hij mag één werk naar 
keuze uitkiezen om thuis nog 
lang van te genieten.
Aangezien het de twintigste edi-
tie en dus een jubileumjaar is, is 
een uitgebreide centrale exposi-
tie te zien bij De Oude Keuken 
op het terrein van Dijk en Duin. 
Van vrijwel alle kunstenaars is 

hier werk te zien. Op zondag 7 
juni is er op alle locaties livemu-
ziek of worden gedichten voor-
gedragen. Folders met een rou-
tebeschrijving zijn te verkrijgen 
bij de V.V.V., Toonbeeld, Perspec-
tief, de Kennemerduincampings, 
de bloemenkiosk bij het station 
en bij de bibliotheken in Castri-
cum. Limmen en Akersloot.

Pr. Milot in Oude Keuken 
tijdens Kunstfietsroute

Bakkum - In De Oude Keuken 
speelt zondag 7 juni de jonge 
Castricumse band Pr. Milot. De 
muzikanten spelen blues, rock 
en pop. Timo Veraart en Guus 
Schröder wisselen elkaar af 
op bas en gitaar, met zang van 
Guus. Koen Bolhuis drumt en 
Rick de Jong speelt leadgitaar. 
De band wisselt tussen elek-

trisch en akoestisch repertoire in 
grote en kleinere bezetting.

Zondag 7 juni tijdens de Kunst-
fietsroute speelt Pr. Milot tus-
sen 12.00 en 16.00 uur. De Oude 
Keuken is te vinden op het ter-
rein van Dijk en Duin. Vanaf de 
ingang aan de Zeeweg is de rou-
te duidelijk aangegeven.

Smartlappen en shanty’s
Akersloot - Zondag  14 juni treden zes koren op tijdens het 
smartlappen- en shantyfestival op het Wilhelminaplein vanaf 
13.00 uur. Het spits wordt afgebeten door het koor het Egmonds 
Shantukoor De Zaalneelden, gevolgd door De Vrolijke Noot uit 
Alkmaar met zestig zangers op het podium. Daarna volgen het 
vrolijke Piratenkoor De Landlubbers en het beroemde Kapiteins-
koor uit Zaandam onder andere bekend van hun witte uniformen 
en de deelname aan Sail Amsterdam. Afgesloten wordt er met de 
Brulboeien. De entree is gratis.

Zondag korenfestival 
Van dorp tot kust

Bakkum - Shantykoor de Skul-
pers is helemaal klaar voor het 
korenfestival dat wordt gehou-
den op 7 juni. Twintig koren uit 
de regio treden die dag op zes 
locatie op. In totaal komen er 
zo’n zeshonderd zanger en zan-
geressen naar Castricum. Er 
worden ruim vijfduizend bezoe-
kers verwacht.
Het muzikale feest begint om 
11.30 uur op het plein in Bakkum 
met de officiële opening door de 
wethouder, gevolgd door een 

kort optreden van de Skulpers 
en daarna het kinderkoor Mu-
cicstar. Vanaf 12.30 uur begint 
op elke locatie een koor te zin-
gen en elk half uur wordt dat af-
gewisseld door een ander koor. 
De locatie zijn goed bereikbaar 
per fiets of met de bus die  gratis 
rondrijdt. Er is muziek bij Deining 
op het strand, langs de Zeeweg 
bij De Hoep en Johanna`s Hof, 
op het winkelplein en theater 
De Pan op camping Bakkum en 
bij het hoofdpodium nabij hotel 

Borst in Bakkum. De deelnemen-
de koren zijn Mucicstar, Cantara, 
Skarrebekke, Take it Easy, shan-
tykoor Zilt, ESGM, Vokaal Ka-
baal, Hollandse Nieuwe, Vrolij-
ke Noot, Bergerveerhuis koor, 
Music-Train, Dames Groen, New 
Voice, Limbeats, Notebook, Time 
Square, Heemskerks smartlap-
penkoor, B-lief gospel, For Eve-
ryone en natuurlijk shanty- en 
folksongkoor De Skulpers. Rond 
18.00 uur is er een samenzang 
met alle koren bij hotel Borst.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 16.00 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Rendez-Vous
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 16.00 uur   dinsdag 14.00 uur 
Schneider vs Bax

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  dinsdag 14.00 uur 

De Surprise
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur 

Ventoux
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur
La Famille Bélier

vrijdag 16.00 uur 
zondag 11.00 uur   

woensdag 20.00 uur 
Still Alice

woensdag 14.00 uur
Apenstreken - 3D

zondag 13.30 uur
woensdag 14.00 uur

Kidnep
zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.30 uur   

De Boskampi’s
zaterdag 13.00 uur   
zondag 11.00 uur   

Home (NL) 2D

Programma 04 juni t/m 10 juni 2015

Thriller Rendez-Vous
In Rendez-vous gooit Simone het 
roer om. Ze erft een bouwvallig 
landhuis in Frankrijk en vertrekt 
om samen met haar man Eric en 
hun twee kinderen, daarvan een 
chambre d’hôtes te maken. 

Terwijl de hectiek van de verbou-
wing steeds groter wordt, vlucht 

Simone in een spannende affai-
re met één van de Franse bouw-
vakkers, de aantrekkelijke Mi-
chel. Eric gaat intussen helemaal 
op in de bouwplannen van aan-
nemer Peter, maar niet alles in 
dat prachtige Frankrijk is wat het 
lijkt. De Franse droom ontaardt 
in een regelrechte nachtmerrie.

Alice Howland, gelukkig ge-
trouwd en moeder van drie vol-
wassen kinderen, is een gere-
nommeerd hoogleraar taalkun-
de aan Harvard. Ze krijgt een 
enorme schok te verduren als 
de ziekte van Alzheimer bij haar 

Still Alice wordt vastgesteld en ze zich be-
seft dat haar zorgvuldig opge-
bouwde leven drastisch zal ver-
anderen. 
Langzaam maar zeker begint ze 
de regie over haar eigen wereld 
te verliezen, terwijl de onder-
linge banden binnen de familie 
steeds meer onder druk komen 
te staan.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Veel prachtige stukjes van de Hogeweg zijn nog in ‘originele’ staat. Deze foto geeft een stuk-
je van de Hogeweg aan met woningen van begin vorige eeuw, als je vanaf de Middelweg de Hogeweg  
in steekt staan ze links en ze zijn rond 1920 gebouwd. De  woningen hebben een oppervlakte van onge-
veer 192 vierkante meter. (Tekst en foto: Ger Bus)

Uitgeest - Zaterdag 30 mei 
stond de derde Midfond vlucht 
vanuit  het Franse Molincourt 
met een afstand van 350 km op 
het programma. Er waren voor 
die vlucht 8 deelnemers met 84 
duiven aan de start versche-
nen. Dit maal geen uitstel van 
de vlucht naar de volgende dag 
maar zonder problemen konden 
de duiven ‘s morgens om 9.00 
uur worden gelost met een ma-
tige WZW wind. Vroeger dan al-
gemeen werd verwacht meld-
de de eerste en snelste duif zich 
om 12.53.18 uur Gert Twaalf-
hoven te Uitgeest. De duif had 
een gemiddelde snelheid van 
1498,757 m/per minuut. (bij-
na 90 km p.uur) De uitslag van 
eerste vijf liefhebbers van zater-
dag 30 mei luidt als volgt: 1-3-4-

8-11e Gert Twaalfhoven, 2-5-7-
12-19e Frank Rodenburg, 6-10e 
Piet Groentjes, 9e Piet Baltus en 
14e Wim Rodenburg. De taart-
bon gaat deze week naar Frank 
Rodenburg  met een van zijn 
duiven op de 21e plaats. De at-
tractieprijs van deze week ge-
schonken door Wim Rodenburg 
voor een duif op de 5e plaats, 
gaat naar Frank Rodenburg. De 
overwinning van Gert Twaalfho-
ven was tevens goed voor een 
48e plaats in het Rayon B tegen 
100 liefhebbers met 1435 duiven. 
A.s. donderdagavond zal er in-
gekorfd worden voor de tweede 
Dagfond vlucht vanuit het Fran-
se Bourges met een afstand van 
± 626 km. Op deze vlucht wordt 
de autoprijs van 2015 vervlogen. 
(Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Uitgeest - Zaterdag 30 mei wer-
den in de Turnace Hall of Gym-
nastics tin Amsterdam de Dis-
trictskampioenschappen gehou-
den voor de 4e en 5e divisie. De 
turnsters die zich voor deze wed-
strijd wisten te plaatsen hadden 
gedurende het seizoen al vele 
turnsters achter zich gelaten. De 
finale der finales voor deze divi-
sie.

In wedstrijd 1 gingen van het 
Uitgeestse Unitas Billie Boyle, 
Kim Schelvis en Cleo Schoute de 
strijd aan.
Billie en Kim begonnen sterk 
aan brug. Kim werd zelfs 2e op 
dit onderdeel en op sprong be-
haalde ze zelfs het 3e cijfer. Bil-
lie toonde op alle toestellen een 
goede concentratie en dat lever-
de mooie scores op. Cleo heeft 
een goede wedstrijd geturnd, 
maar had op een paar toestellen 
een paar schoonheidsfoutjes en 
het niveau was erg hoog. Kim en 

Billie eindigde op een 8e en 17e 
plaats en Cleo is uiteindelijk 30e 
geworden.
In wedstrijd 2 was het de beurt 
aan Lea van Diemen en De-
mi Hanssen bij de junioren.  Zij 
startten de wedstrijd op sprong 
en dat is altijd een fijn toestel 
om mee te beginnen. Lea eindig-
de op sprong op een mooie 4e 
plaats en Demi liet zien dat brug 
haar beste onderdeel is en werd 
zelfs 4e op dit toestel. De con-
currentie was ontzettend sterk 
in deze categorie, maar Demi en 
Lea kunnen ontzettend tevreden 
zijn met een 10e en 11e plaats. 
Hard werken levert mooie oefe-
ning op.

Op de foto van links naar rechts 
onder: Cleo Schoute, Billie Boyle 
en Kim Schelvis
Boven van links naar rechts: 
Demi Hanssen, Annemarie 
den Boer, Ans Pieters en Jamie 
Beentjes.

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Geslaagd darttoernooi
Uitgeest - De dertiende editie 
van het Bonte Buiten Dart Toer-

nooi is dit jaar  een spektakel 
geworden. De darters hadden 

de wereldtopper Vincent van der 
Voort in hun midden. Er waren 
79 darters in geschreven. Vin-
cent gaf rond half vijf een puike 
demonstratie (foto onder). Het 
was erg gezellig ,zonnig en een 
prima sfeer. Voor de Uitgeester 
Dartwereld een geweldige hap-
pening.

Vincent van der Voort is met eni-
ge regelmaat te zien in het pro-
gramma RTL7 Darts. Belang-
rijke successen waren onder 
meer het winnen van het Den-
mark Open in 2002 en 2006 en 
het bereiken van de kwartfinale 
op de Lakeside in Frimley Green 
(2005). Van der Voort werd toen 
door Raymond van Barneveld 
met 5-0 verslagen. 
Bij de Lakeside van 2006 werd 
Van der Voort in de tweede ron-
de met 4-0 uitgeschakeld door 
de Engelsman Tony O’Shea, na-
dat hij in de eerste ronde de 
Schot Ross Montgomery met 3-1 
had verslagen. 
Een jaar later verloor hij tegen 
Davy Richardson. De beste pres-
tatie van Van der Voort bij de 
BDO is het halen van de halve 
finale op de Dutch Open 2006, 
waarin hij met 2-0 in sets van 
Van Barneveld verloor. 

Op de facebook-pagina van het 
toernooi is te lezen dat Jesper 
Nijman winnaar is geworden. 
De verliezersronde werd gewon-
nen door Maikel Kooi en bij de 
dames was Bianca Mertens het 
meest trefzeker. 
(Tekst en foto’s: Ger Bus)
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En dat is drie!
De Dog wordt kampioen 
in spektakelstuk
Uitgeest - In drie jaar van de 
vierde klasse naar de eerste 
klasse….dat is het verhaal van 
het eerste zondagsteam van ten-
nisvereniging De Dog. Na twee 
kampioenschappen op rij was 
het gevoel bij de mannen van de 
Dog dat er dit jaar gestreden zou 
moeten worden om degradatie 
te voorkomen. Hoe anders kan 
het lopen.
Werden er in de eerste compe-
titiedagen nog wat punten ver-
speeld, zo veel beter liep het 
de laatste drie speeldagen. Elke 
week liep de de Dog een punt-
je in op naaste concurrent Bre-
derode en laat dat nou de te-
genstander zijn in de allerlaats-
te wedstrijd van het seizoen. Met 
een exact gelijke stand werd de 
wedstrijd van het jaar aangevan-
gen. Zelfs in aantal sets stonden 
de ploegen gelijk. 
In de wetenschap (in welke op-
stelling) de tegenstander zou 
gaan spelen werd de opstel-

ling van de Dog iets wat (tac-
tisch) aangepast. Mark Bone-
kamp mocht , onder grote pu-
blieke belangstelling, aanvan-
gen tegen de eerste speler van 
Brederode. Dat Mark ruim ver-
loor wat  ingecalculeerd en ze-
ker geen schande. Mark bood 
zeer goed tegenstand, maar op 
de belangrijke punten wat de te-
genstander simpelweg de bete-
re. Uitslag 3-6 2-6. Tweede man 
Frank Klein speelde een heerlij-
ke wedstrijd en liet geen spaan 
heel van zijn tegenstander. Met 
krachtig aanvallend tennis ging 
Frank er met een 6-3 6-1  over-
winning van door. Derde man 
Marco Zoeteman speelde, on-
danks een hamstringblessure, 
een solide partij. Zijn directe te-
genstander was net zo vast als 
Marco maar maakte op de cruci-
ale punten de fout. Na twee lan-
ge sets wist Marco met de ze-
ge aan de haal te gaan. Uitslag 
6-3 7-5. Vierde man Don van der 

Kleij trof het niet met zijn tegen-
stander. Deze vierde man van 
Brederode had jarenlang op top 
niveau gespeeld in de landelijke 
divisie(s) en kwam net terug van 
lang blessureleed. Don deed al-
les wat in zijn mars lag, maar he-
laas wat dit niet genoeg. Uitslag 
3-6 5-7. Tussenstand na de en-
kelspelen 2-2. 
Eerste dubbel koppel Men-
no Kuik en Frank Klein maakte 
er een prachtig tennisspektakel 
van. Met zeer fraaie rally’s aan 
beide kanten wat het voor het 
publiek werkelijk genieten. Na 
een zeer gelijkopgaande wed-
strijd van ruim twee uur waren 
het Menno en Frank die uitein-
delijk met de winst aan de haal 
gingen. Uitslag 7-5 6-7 7-5. Met 
recht mag vermeld worden, dat 
dit veruit de mooiste partij van 
de gehele competitie was. Zo-
wel Frank, Menno alsmede de 
tegenstanders haalden een heel 
hoog niveau waardoor de zege 
uiteindelijk des te mooier was !
Aan tweede dubbel Jeroen Duin-
maijer en Robin van Rijssel was 
dus de taak het alles beslissende 
punt binnen te halen. In de we-
tenschap dat dit de wedstrijd van 
het jaar was sloeg bij beide man-
nen de zenuwen toe. Werd de 
eerste set nog makkelijk gewon-
nen, de tweede set werd met rui-
me cijfers verloren. De alles be-
slissende derde set moest de be-
slissing van de dag (competitie) 
worden. En gelukkig hervonden 
Jeroen en Robin, onder massale 
toejuichingen, hun ritme en werd 
de derde set met 7-5 binnenge-
sleept. 
Met een 4-2 overwinning op zak, 
wat precies genoeg was om Bre-
derode op een allesbeslissende 
achterstand van één punt te zet-
ten, stortten de mannen van de 
Dog zich in het feestgedruis en 
werd de platte kar van stal ge-
haald.
Volgend jaar wacht de eerste 
klasse……wie had dat ooit ge-
dacht. 

Ook Damesteam 
TC de Dog kampioen

Uitgeest - Afgelopen vrijdag  is 
het TC de Dog dames tennisteam 
dat deelneemt aan de vrijdag-
competitie, bestaande uit Mar-
gret van Egmond, Moniek Nee-
le, Eveline Vromans en Tiny van 
der Eng, kampioen geworden. In 
deze competitie was de stand tot 
op de laatste wedstrijddag ge-
lijk met de dames van TC Ano-
nymus. De opdracht was duide-
lijk; er moest gewonnen worden. 
De tegenstanders waren de da-
mes van TC Daalmeer en zij had-
den een troef ingezet. Na de eer-
ste wedstrijdronde was de stand 
1-1. Eveline en Tiny wonnen hun 
2e wedstrijd en het kwam aan 
op de uitslag van de het koppel 
Margret en Moniek. De eerste 
set werd verloren en in de 2e set 
kwamen zij sterk terug tot een 
3e beslissende  set. De spanning 
was groot en Margret en Moniek 
trokken de wedstrijd met uitste-
kend spel naar zich toe. De winst 
was voor team TC de Dog. Met 
een gelijke uitslag en 5 gewon-
nen wedstrijddagen is het dames 
daarom verdiend kampioen. 

Uitgeest - Afgelopen week-
end stond de laatste wedstrijd 
van het seizoen alweer op het 
programma.  Tegenstander was 
DKV Victoria, die reeds kampi-
oen waren. Voor beide ploegen 
stond er niets meer op het spel. 
Scheidend coach Lenny Klou-
wen benadrukte dit in de voor-
bespreking, waardoor de ploeg 
onbevangen kon spelen.

DKV startte overtuigend en 
wist binnen enkele minuten 
een 0-2 voorsprong te nemen.  
Stormvogels liet zich hierdoor 
echter niet imponeren. Jeroen 
Kuijk wist de mand te vinden 
voor de Uitgeesters waarna 
ook DKV nog eenmaal wist te 
scoren.  Stormvogels had de-
ze eerste minuten even no-
dig om alle schroom van zich 
af te werpen. Wat volgde over-
trof alle verwachtingen.   Jose 
Heijne bracht haar ploeg mid-
dels twee treffers eerst op ge-
lijke hoogte, waarna Kuijk, Se-
bastiaan van den Bosch, Lisa 
Haij en Jord Betjes allen tref-
zeker waren en onze dorps-
genoten een riante 7-3 voor-
sprong namen.  De opponent 
was machteloos en kon geen 
velddoelpunten creeeren. Door 

twee dubieuze strafworpen 
werden zij weer enigszins in 
het zadel geholpen, maar Ha-
ije en Gerard Valkering brach-
ten de marge vervolgens weer 
terug naar 4. Dit schetst ook 
het  beeld van de resteren-
de tijd in de eerste helft.  DKV 
kwam twee treffers dichterbij 
en Stormvogels vergrootte de 
marge weer naar vier. Bij rust 
leidde de Uitgeester forma-
tie dan ook met 13-9. Treffers 
kwamen op naam van Van den 
Bosch, Demi Erkelens, Valke-
ring en nogmaals Heijne.
Bij aanvang van de tweede 
helft verrastte Jonna Cupido 
vriend en vijand door van af-
stand te scoren, waardoor de 
marge ineens 5 werd.  DKV gaf 
zich echter niet zomaar gewon-
nen en wilde zich een waardig 
kampioen tonen. Stormvogels 
moest dan ook drie tegentref-
fers incasseren en de Amster-
dammers kregen ineens weer 
hoop. Valkering kon zijn ploeg 
op het juiste moment weer een 
boost geven door het benut-
ten van een strafworp, waar-
door de flow van DKV werd 
verbroken.  De opponent wist 
weliswaar nog een keer te sco-
ren, maar kon niet voorkomen 
dat Stormvogels in het laatste 
kwartier een wervelende demo 
gaf. Valkering, van den Bosch 
en voornamelijk Kuijk lieten 
huzarenstukjes van doelpun-
ten zien. De strijd was gestre-
den en ondanks twee late te-
gentreffers, eindigde de wed-
strijd in een 19-15 overwinning.  
Scheidend coach Lenny Klou-
wen was onder de indruk: “Ik 
laat deze ploeg, wat echt een 
team geworden is in de afge-
lopen twee jaar, in goede han-
den achter.  
Het is goed om te zien dat de 
potentie die de ploeg heeft er 
nu uitkomt. Ik heb ervan geno-
ten” 

     Korfbalflits
       Stormvogels 1

Bloemen voor scheidend coach Lenny Klouwen
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Hartman Trofee voor 
Kees Molenaar

Uitgeest - Tijdens de jaarverga-
dering van IJsclub Uitgeest ont-
ving Kees Molenaar de prestigi-
euze Hartman Trofee. Deze prijs 
wordt sinds 1992 aan het ein-
de van ieder seizoen uitgereikt 
in het District Zaanstreek van 
de KNSB. Tevens werd hij door 
de club benoemd tot lid van ver-
dienste.
De ene keer gaat de Hartman 
Trofee naar een opvallend goed 
presterende jeugdige schaatser 
en de andere keer naar schaats-
begeleiders of schaatsbestuur-
ders.
Kees: “Toen er plotseling drie 
mensen binnenliepen op de 
jaarvergadering kreeg ik het een 
beetje warm en voelde mij wat 
opgelaten want ik ben gewoon 
een doener en hoef niet zo nodig 
vooraan te staan .”
Als kind voetbalde hij maar al 
snel kwam het schaatsen in 
beeld toen hij mee mocht rij-
den naar de ijsbaan met Leo Jak. 
Daar ontwikkelde het schaatsvi-
rus zich gestaag.
Kees: “Het mooie van schaatsen 
is de veelzijdigheid qua bewe-
ging, het is een moeilijke tech-
nische sport en je kunt het lang 
blijven beoefenen. Voetbal is een 
teamsport en schaatsen een in-
dividuele prestatie maar de 
teamgeest is onder schaatsers 
ook zeker te vinden. Zij zijn altijd 
geïnteresseerd in elkaars pres-
taties. Je hoort vaak ‘hoe snel 
heb jij gereden’ of ‘wat is je pr’. 
Er wordt aangemoedigd en er is 
onderlinge waardering.”
Vijftien jaar geleden werd zijn 
dochter lid van IJsclub Uitgeest 
en sinds die tijd heeft Kees zich 

ingezet voor het jeugdschaatsen 
van Uitgeest.
Zijn activiteiten zijn talrijk. Kees 
geeft training aan diverse pupil-
len- en juniorencategorieën, be-
geleidt de schaatsers voor, tij-
dens en na de wedstrijd, regelt 
inschrijvingen, ondersteunt bij 
jeugdschaatskampen en is con-
tactpersoon voor ouders en kin-
deren.
De afgelopen twee maanden 
was er na het schaatsseizoen 
even pauze. Volgens Kees heb 
je dan alle rondjes wel gezien, 
maar vanaf begin mei wordt er 
hard gewerkt aan de conditie om 
in oktober weer beslagen ten ijs 
te gaan.
Het fietsen en intervaltrainingen 

nemen daarbij een belangrijke 
plaats in.
Kees: “Vroeger hadden we duur-
loopjes waar je niet vrolijk van 
werd maar je conditie was prima. 
Nu zorgen we er naast de con-
ditie ook vooral voor dat kinde-
ren het leuk vinden zodat ze wil-
len blijven schaatsen. Wij heb-
ben een hechte, gezellige club 
en organiseren naast de sport 
leuke dingen als BBQ, St. Klaas-
feest of kamp.
Ik zou iedereen die nieuwsgierig 
is, willen oproepen eens aan een 
proeftraining mee te doen.”
Voor meer informatie bel Kees 
Molenaar: 06-37464291 of be-
zoek www.ijsclubuitgeest.nl.
(Monique Teeling)

Kampioenen bij MHCU
Uitgeest - Bij Mixed Hockey 
Club Uitgeest konden dit week-
einde twee kampioenen worden 
bijgeschreven.

Afgelopen zaterdag tijdens de 
laatste thuiswedstrijd is het jon-
gensteam J8D1 in het zonnetje 
gezet (foto boven). Het afgelo-
pen seizoen hebben ze laten zien 
dat ze zowel individueel als team 
enorm gegroeid zijn. Na een sei-
zoen van hard werken, fantas-
tisch samenspel en maximale in-
zet zijn de jongens kampioen ge-
worden. Zaterdag kregen ze al-
lemaal een welverdiende beker!

Van links naar rechts op de foto: 
Sam Schoonhoven, Gijs Kinders 
Vroklage, Olivier van den Berg, 
Berend Assink, Vincent van Zijt-
veld, Lars de Boer, Daan Loo-
se, Stein Nagel, Mees van der 
Lee, David de Jongh en Yoran de 
Jongh.

Ook Jongens F1 werd kampioen 
(foto onder). Wat een geweldig 
hockeyteam is dit! Na de win-
terstop pas begonnen en direct 
een hecht team. Alle wedstrijden 
werden sportief en fanatiek ge-
speeld. Er werd veel gescoord en 
het samenspel was zelfs al goed 
voor deze beginnende hockey-
talentjes. Dit alles heeft tot een 
heel goed resultaat geleid: het 
kampioenschap! De wedstrijden 
werden met mooie cijfers ge-
wonnen, goed voor het zelfver-
trouwen van de jongens. Ze zijn 
nu klaar voor de overstap naar 
de E-pupillen. Laat de tegen-
standers maar komen, ze zijn er 
klaar voor!
Van links naar rechts op de foto: 
Spencer Jonk, Michel van Zijt-
veld, Allan Schoorl, Dylan Star-
reveld, Quint van Tongeren en 
Matthijs Kloes. Felix Ooms en 
Milan Bouma ontbreken op de 
foto.

Nieuws van

FC Uitgeest D5 kampioen
Uitgeest - Trotse moeders stuurden onze redactie deze foto van FC 
Uitgeest D5. De jongens zijn kampioen geworden!

Lezing in Fort Veldhuis
Uitgeest - Op zondag 7 juni is 
er in Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis een lezing over de eer-
ste in Nederland neergestorte 
Spitfire. Nog voor Nederland bij 
de Tweede Wereldoorlog betrok-
ken raakte crashte er al een Spit-
fire op ons grondgebied. Het was 
een fotoverkenner die een missie 
naar Duitsland uitvoerde maar 
door Duitse jagers werd onder-
schept. Helaas overleefde de pi-
loot dit gevecht niet. Sander Wo-
nings, secretaris van onze zus-
ter Stichting ARGA heeft jaren-
lang onderzoek naar deze Spit-

fire crash gedaan en daar ook 
een boek over geschreven.
De lezing begint om 14.00 uur.

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

Regio - Altijd al meer willen we-
ten over het bijzondere kasteel 
Assumburg in Heemskerk? Wel-
schap Heemskerk geeft samen 
met de Historische Kring rond-
leidingen: op 10 juni en 12 au-
gustus. 
Om 11.00 uur begint de rondlei-
ding door een officiële gids van 
de Historische Kring Heemskerk. 
Deze duurt ongeveer een uur. 
Het is raadzaam om 15 minuten 
voor aanvang aanwezig te zijn. 
De route door Kasteel Assum-
burg kent een paar trappen, wat 
mogelijk voor sommigen een be-
lemmering kan zijn. 
Deelnamekosten 4,50 euro per 
persoon inclusief koffie, thee, 
frisdrank. 

Meer informatie en aanmelden, 
tel. 0251-240040 op maandag en 
donderdag tussen 9.00 en 11.00 
uur.

Rondleidingen 
in Kasteel 

Assumburg
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Heerlijk buiten zwemmen in 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Uitgeest - Het zwemseizoen is 
begonnen. In recreatiegebied 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
zijn verschillende strandjes waar 
u en uw kinderen heerlijk kun-
nen zwemmen. Nu de zon weer 
volop warm schijnt en het water 
warmer wordt, kan iedereen zich 
weer prima vermaken in of rond-
om het water. 
Het Alkmaarder- en Uitgeester-
meer is klaar voor het zwemsei-
zoen. 

Zandstrandjes
Er zijn twee zandstrandjes bij re-
creatieterrein Zwaansmeer en 
een bij Dorregeest in Uitgeest. 
Kinderen vermaken zich altijd 
uitstekend aan deze zandstrand-
jes langs het water waar ze goed 
zandkastelen kunnen bouwen. 
Op de recreatieterreinen staan 
veelal ook verschillende speel-
toestellen en bevindt zich een 
toiletgebouw. Als het mooi weer 
is, staat er een snackkar klaar op 
Zwaansmeer met snacks, ijsjes 
en frisdranken. Op Dorregeest 
staat een friskleurig paviljoen, 
waar het assortiment nog uitge-
breider is. De strandjes zijn hier-
mee een goed alternatief voor 
de kust; dichtbij dorpjes in een 
groene omgeving.

Leuk
Behalve de zandstrandjes lig-
gen er ook grasvelden langs 
de zwemplekken, hierop kan je 
heerlijk zonnen en spelen, zon-
der onder het zand te komen. 
En op De Hoorne in Akersloot 
is er zelfs alleen maar gras. Op 
het meer en de waterplas van 
Zwaansmeer kan je lekker met 
luchtbedden en andere opblaas-
bare spullen spelen. En rondom 
het water is er voldoende moge-
lijkheid om te voetballen, te bad-
mintonnen en nog veel meer. 

Onderhoud en controles
Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer is verantwoor-
delijk voor de inrichting en het 
onderhoud van zwemplekken 
en de daarbij horende voorzie-
ningen op stranden en ligwei-
den, zoals toiletten, ballenlijnen 
en speeltoestellen. De provincie 
Noord-Holland houdt toezicht op 
de hygiëne en veiligheid van de 
zwemplekken van 1 mei tot 1 ok-
tober.

Aandacht voor darmbacteriën
Het zwemwater wordt tijdens het 
zwemseizoen regelmatig gecon-
troleerd op aanwezigheid van 
schadelijke blauwalg, parasieten 
en darmbacteriën. Darmbacteri-
en komen meestal niet van na-
ture in het water voor. Ze komen 
in het water terecht via lozingen 
van rioolwater of mest. Zwem-
mers brengen ze ook zelf mee. 
Aan het voorkomen van veront-
reiniging met darmbacteriën kan 
je zelf dan ook een bijdrage le-
veren. Gewoon door eerst even 
naar het toilet te gaan, voordat 
je die verfrissende duik neemt. 
Voor baby’s en peuters zijn er 
tegenwoordig trouwens hippe 
zwemluiers. Ook daarmee voor-
komen we dat het water vervuilt. 
We willen immers dat de zwem-
plekken open blijven, zodat ie-

dereen zich in het water kan blij-
ven vermaken.

Informatie
Als er een waarschuwing of 
zwemverbod nodig is vanwege 
een normoverschrijding, wordt 
dat op het strand met een bord 
bekend gemaakt. Actuele infor-
matie over de waterkwaliteit en 
veiligheid staat op www.zwem-
water.nl. Ook de zwemwatertele-
foon (0800-9986734) biedt gratis 
actuele informatie over de kwa-
liteit van het zwemwater. Nieu-
we zwemverboden en negatie-
ve zwemadviezen worden ook 
gemeld via Twitter @Provin-
cieNH. Op NOS teletekst staan 
de zwemwaterberichten op pa-
gina 725.

Altijd voldoende zwemplek-
ken 
Een waarschuwing of zwemver-
bod heeft meestal betrekking op 
een klein deel van een strand. 
Recreatiegebied Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer kent verschillen-
de zwemplekken. Er blijven dus 
meestal voldoende plekken over 
waar het water wel van goede 
kwaliteit is en er naar hartenlust 
kan worden gezwommen. Een 
totaaloverzicht van alle zwemlo-
caties vindt u op www.alkmaar-
der-enuitgeestermeer.nl.

Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
hield K.V. Stormvogels een open 
dag voor de jeugd,  om spelen-
derwijs kennis te maken met de 
korfbalsport. Voorafgaand aan 
deze dag waren er lessen gege-
ven op de Binnenmeer en Mo-
lenhoek door een aantal enthou-
siaste vrijwilligers. Op het ter-
rein aan de Niesvenstraat was 
een groot spellenparcours uit-
gezet met een apart gebied voor 
de allerkleinsten, de zogenaam-
de Kangoeroes, leeftijdscatego-

rie tot en met 6 jaar. De wat ou-
dere basisschoolkinderen kre-
gen uitdagende opdrachten 
mee, waarmee zij aan het einde 
van het circuit een diploma kon-
den behalen. Tot slot werd er nog 
een wedstrijd gespeeld waarmee 
werd aangetoond over hoeveel 
talent Uitgeest beschikt.  Mocht 
u deze gelegenheid gemist heb-
ben, dan volgt er een nieuwe 
kans. De open dag zal wegens 
succes in september herhaald 
worden.

     Korfbalfl its
       Stormvogels 2

Heemskerks Smartlappenkoor 
wordt De Notenbalkers
Regio - Het Heemskerks Smart-
lappenkoor is één van de koren 
van de muziekschool Heemskerk 
en is opgericht op 3 december 
2001. Het repertoire verander-
de in de loop van de tijd steeds 
meer van smartlappen naar lie-
deren van de moderne tijd. Zo 
staan nu ook liederen van o.a. 
Guus Meeuwis, Clouseau en An-
nie M.G. Schmidt op het pro-
gramma. Daarom is besloten de 
naam van het koor te veranderen 
van “Heemskerks Smartlappen-
koor” naar “De Notenbalkers”, 
met een knipoog naar het geluid 
van ezels, de bijnaam voor de 
Heemskerkers. Tijdens de open 
dag van de Heemskerkse Mu-
ziekschool op zondag 31 mei zal 

om 13:30 uur het koor onder de 
nieuwe naam optreden. 
De Notenbalkers staan onder 
leiding van dirigent Peter van 
Marle en worden muzikaal be-
geleid door Anneke Kloes op ac-
cordeon en Nico Meijer op gi-
taar. Het koor heeft ongeveer 35 
leden, afkomstig uit Heemskerk 
en omgeving. 

Er wordt geoefend op dinsdag-
avond van 19:30 tot 21:30 uur in 
het clubhuis van scoutinggroep 
Elfregi Helen Keller, Adelaertlaan 
2, 2196NN in Heemskerk. De ge-
zelligheid van het samen zin-
gen staat voorop. Na de repetitie 
wordt er nagepraat en gezongen 
onder het genot van een drankje.
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Turven Cas RC kampioen
Castricum - Afgelopen zater-
dag zijn de turven van Cas RC 
kampioen geworden in Hoek van 
Holland. De jongens van acht en 
negen jaar hebben op het strand 
zich van hun beste kant laten 
zien. Het was de eerste keer dat 
de turven van de Castricum-
se Rugby Club op dit internati-
onale toernooi waren. En zoals 
zich laat raden vereist het spelen 
op het strand een goede condi-

tie, maar ook het tactisch spe-
len en spelinzicht zijn belangrijk. 
Na winnaar te zijn van de poule 
volgde de wedstrijden tegen The 
Dukes (Den Bosch),  HRC (Den 
Haag) en The Hookers (Hoek 
van Holland). Het was zwaar, 
maar de mentale veerkracht en 
de teamspirit hebben uiteindelijk 
gezorgd voor dit fantastische re-
sultaat. De beker kon mee naar 
Castricum.

Grote beker voor F4
Castricum - Om kampioen te worden moest F4 van FC Castri-
cum winnen van Koedijk F8, maar wel met tien punten verschil. Na 
de eerste helft was de stand 6-0, In de tweede helft werd er weer 
fl ink gescoord door FCC. Uiteindelijk wist FCC met 11-1 te win-
nen van Koedijk. Na de wedstrijd werd de champagne ontkurkt en 
werd de overwinning gevierd. Foto: Han de Swart.

Op Prokkelstage
Castricum - Voor mensen 
met een beperking wordt jaar-
lijks door Welzijn Castricum een 
Prokkelweek georganiseerd. 
‘Een Prokkel’ is een prikkelende 
ontmoeting tussen iemand met 
een beperking en iemand zon-
der. In Castricum gaan de ko-
mende weken vijftien stagiairs, 
afkomstig van SIG en Klaver-
land, op pad en maken zo kennis 

met een beroep van hun keuze. 
De stagiairs gaan onder meer op 
bezoek bij: de reinigingsdienst 
Schulpstet, De Hoep, een trans-
portbedrijf, de politie, het Jac. P. 
Thijsse College en De Spring-
plank. 
Als klap op de vuurpijl gaat een 
aantal stagiairs een drumwork-
shop volgen in Jongerencentrum 
Discovery. 

Bijzonder open huis bij Memoria 
Rego - Afgelopen periode is 
Van Eerden Uitvaartverzorging in 
handen van een andere eigenaar 
gekomen. Een periode waar-
in onder bezielende leiding van 
Patty-Lou Leenheer is gekeken 
of de dienstverlening van de on-
derneming nog past bij de hui-
dige tijd en veranderende omge-
ving van Beverwijk, Heemskerk 
en omgeving. Dit heeft ertoe ge-
leid dat de onderneming een to-
tale metamorfose heeft onder-
gaan en voortaan onder een an-
dere naam haar diensten gaat 
aanbieden: ‘Memoria Uitvaart-
zorg’.

Patty-Lou Leenheer: ,,Mensen 
willen geen uitvaart meer in een 
kille sfeer door mensen die ver 
van ze af staan. Men zoekt toe-
gankelijke en betrokken mensen 
die hun diensten leveren in een 
prettige, huiselijke sfeer met oog 
voor detail en zicht op kosten.”

Een uitvaartcentrum is een hulp-
middel bij de uitvaart, maar hoeft 
zeker niet het middelpunt van 
de uitvaart te zijn. “Tegenwoor-
dig wil men vaak dat een dierba-
re in de eigen woning wordt op-
gebaard, zodat men diegene zo 
lang mogelijk bij zich kan hou-
den.” De service van Memoria 
Uitvaartzorg is hierop ingericht, 
maar desondanks is ook het uit-
vaartcentrum in een nieuw jasje 
gehesen. “Wanneer mensen er-
voor kiezen om een uitvaart of 
een opbaring in ons centrum te 
doen, dan moet dat ook de sfeer 
uitstralen die je thuis gewend 
bent.”
 
Om u kennis te laten maken met 
het kleine hechte team van ‘Me-
moria’, wordt op zondag 7 ju-
ni tussen 12.00 en 17.00 uur een 
kennismakingsmiddag geor-
ganiseerd in afscheidscentrum 
‘Memoria’ aan de Plesmanweg 

400 in Beverwijk. Daar is uit-
zonderlijk rouwvervoer tentoon-
gesteld, waaronder een antie-
ke Renault Goelette waar u kunt 
instappen voor een ritje. Voor de 
kinderen is een speciale knut-
selhoek ingericht. U kunt ken-
nis maken met creatief en stijl-
vol bloemwerk, bijzondere uit-
vaartkisten bekijken en luiste-
ren naar de gekozen muziek van 
muzieksamensteller Angelique 
Stein, ook wel bekend van ‘de 
Sandwich’. 

Vanzelfsprekend is ook voor een 
hapje, drankje en aardigheid-
je gezorgd. Omdat rouw he-
laas een heel normaal gegeven 
is, zal pastoraal medewerker en 
schrijfster Miep van der Wou-
de de dag om 16.00 uur afslui-
ten met haar lezing ‘Hoe normaal 
is rouw?’ Miep vertelt op warme 
wijze hoe rouw het leven kan be-
invloeden. 

Wat is osteopathie?
Castricum - Sinds eind 2014 is 
René Kuil gestart met Osteopa-
thie Castricum. Inmiddels heb-
ben al veel mensen de weg naar 
de praktijk gevonden. Veel be-
kendheid heeft osteopathie bij 
de meeste mensen in Nederland 
echter nog niet. ,,Osteopathie is 
een complementaire behandel-
wijze die zich richt op het be-
handelen en verbeteren van de 
bewegelijkheid van en in het li-
chaam’’, vertelt René. ,,Deze be-
wegelijkheid is nodig om een ge-
zond lijf zonder klachten te heb-
ben. Als er verlies van bewege-
lijkheid optreedt dat heeft tot ge-
volg dat die regio minder gezond 
of zelfs ziek en pijnlijk wordt. De 
verminderde bewegelijkheid kan 
optreden in het bewegingsappa-
raat, orgaanstelsel en zenuwstel-
sel. Deze systemen versterken of 

verzwakken elkaar. Er kunnen 
klachten in het ene systeem zijn 
die zijn oorsprong heeft in een 
ander systeem. Dat kan inhou-
den dat klachten niet of tijdelijk 
reageren op de ingestelde thera-
pie. De oorsprong van de klacht 
bevindt zich elders in het lichaam 
en mogelijk ook in een ander sy-
steem.’’ De osteopaat onderzoekt 
de bewegelijkheid van alle weef-
sels en zoekt naar de oorsprong 
van de klachten zodat de klach-
ten effi ciënt worden behandeld.
Ook lichamelijke klachten die 
niet of nauwelijks reageren op 
therapie? Misschien is osteo-
pathie een goed alternatief om 
klachten te lijf te gaan. Het adres 
is Oude Parklaan 111 in Castri-
cum, tel.: 06-23369215, rene@
osteopathiepraktijk.nu of kijk op 
www.osteopathiepraktijk.nu.

Bakkum - Zaterdag 6 juni pre-
senteert Hotel Borst in samen-
werking met Werkgroep Oud-
Castricum en de Facebookgroep  
JBCA de vierde editie van de 
quiz ‘Je bent Castricummer Als’ 
De quizavond wordt gepresen-
teerd door Bas Harmse in het 
café van Hotel Borst. De quiz 
bestaat uit vier themarondes 
met vragen over het Castricum 
van toen en nu. De vragen be-
staan uit open-, meerkeuze- en 
beeldvragen. Enthousiast gewor-
den en zin om mee te doen? Bel 
0251-652204 of stuur een mail 
naar hotelborst@hotmail.com ter 
attentie van Fabian Borst en ver-
meld daarbij de naam van het 
team (maximaal zes personen). 
Op de avond zelf worden ook 
nog teams samengesteld. Aan-
vang: 20.00 uur. 

Quiz JBCA in 
café Borst

Castricum - Zaterdag 30 mei 
was het jaarlijkse kampeerweek-
end bij Vitesse ‘22. 42 E-pupillen 
mochten weer een nachtje door-
brengen op de voetbalvelden. Na 
een clinic van de jongens van de 
selectie, een zwembadbezoek  
en een speurtocht over de vel-
den, konden de kinderen einde-
lijk slapen. Waar natuurlijk wei-
nig van terecht is gekomen. 

Kamperen en 
niet slapen
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Bonte specht is gék op 
de pindakaas van Piet

Castricum - De constructie is 
eenvoudig; een kleine pot pinda-
kaas, stevig vastgeklemd in een 
houten vogelhuisje, strategisch 
geplaatst in een boom in de ach-
tertuin. 
,,Ik had het vogelhuisje nog maar 
net in de boom gezet terwijl een 
grote bonte specht toekeek”, 
zegt Piet Vijzelaar. ,,Normaal ge-
sproken is de grote bonte specht 
vrij schuw en voorzichtig. Deze 
niet. Het gaat hier om een man-
netje, duidelijk te herkennen aan 

de rode vlek op het achterhoofd. 
Iedere ochtend rond 10.00 uur 
komt hij nu aangestormd. Hij 
roert zijn snavel stevig in de pin-
dakaas, wast zich daarna in de 
vijver en verdwijnt weer. Om de 
volgende ochtend weer terug te 
keren. De pot pindakaas is nu 
bijna leeg, maar er staat weer 
een nieuwe klaar. Van hetzelf-
de merk. Want deze grote bonte 
specht heeft een goede smaak. 
Dat merk je aan alles.” Foto: Piet 
Vijzelaar.   

Rob de Reus bij Gemaal 1879

Akersloot - Op 7 juni gaat er in 
het Gemaal 1879 een nieuwe ex-

Expositie Cor Spil bij SEC
Castricum - Castricummer Cor 
Spil exposeert vanaf 6 juni de 
gehele maand bij Social Enter-
prise Castricum (SEC) op de To-
renstraat 52. De tentoonstelling 
met als titel ‘Gezichten van In-
dia’ is de derde in een reeks van 
succesvolle exposities ‘Gezich-
ten van…’. 

De expositie is te bezichtigen 
op zaterdag 6 en zondag 7 ju-
ni van 11.00 tot 17.00 uur tijdens 
de Kunstfi etsroute, de kunste-
naar is dan zelf aanwezig, en de 
rest van de maand gedurende 
de openingstijden van de winkel. 
Na ‘Gezichten van Nepal en Chi-
na’ dan nu ‘Gezichten van India’. 
Net als andere keren hangt er 
weer uitsluitend nieuw werk dat 

nog niet op andere exposities te 
zien is geweest. Dit keer zijn het 
ongeveer vijftien portretten van 
mensen uit India. De werken zijn 
gemaakt aan de hand van foto’s 
die tijdens zijn bezoek aan het 
land zijn genomen. 

Dag dokter Buitenhuis!

Castricum - Zaterdag 30 mei 
heeft dokter Paul Buitenhuis sa-
men met zijn vrouw, zoon en 
dochter afscheid genomen van 
zijn patiënten. 
In de HOED-praktijk aan de 
Oranjelaan was een druk be-
zochte receptie  waar veel pa-

tiënten afscheid kwamen nemen 
van hun dokter en tevens kon-
den zij kennismaken met zijn op-
volger, dokter Hoekstra en zijn 
vrouw. Na ruim 33 jaar huis-
arts te zijn geweest in Castricum 
gaat dokter Buitenhuis stoppen 
met de praktijk en draagt hij het 

aan zijn opvolger over. Hij zal 
nog wel verbonden blijven aan 
de praktijk voor  ‘stop roken coa-
ching’ en tevens is hij opgeno-
men in een huisartsennetwerk 
voor steun en consultatie bij vra-
gen over euthanasie.
Uiteraard zullen ook de straat-
kinderen van Kathmandu zijn 
aandacht en zorg blijven houden. 
Dokter Hoekstra is enthousiast 
de praktijk voort te zetten en hij 
heeft alle vele plannen, mevrouw 
Maaskant is het team komen 
versterken door de toegenomen 
vraag naar een vrouwelijke huis-
arts. Hij zal naast het bestaande 
spreekuur  binnenkort starten 
met een avondspreekuur. Ook 
heeft hij zich  bekwaamd in echo 
diagnostiek zodat deze nieuwe 
diagnostische mogelijkheid  in 
de praktijk gebruikt kan worden.

Derde van de provincie
Castricum - Afgelopen week-
end waren in Beverwijk de 
Noord-Hollandse kampioen-
schappen judo voor pupillen-
teams jonger dan tien jaar. Hier-
voor werd er samen met Ben 

Rietdijk Sport een combinatie-
team gemaakt en dit resulteer-
de in een derde plaats. Voor Ju-
doclub Groefsema waren Jasper 
Madderom, Melle Hooning en 
Tygo Richter van de partij. 

Feestelijke heropening 
Uitvaartcentrum Beverwijk

Regio - Afgelopen zaterdag is, 
na een verbouwing, het uitvaart-
centrum van Uitvaartverzorging 
IJmond aan de Velserweg offi ci-
eel heropend.

In de ochtend was er een ope-
ningshandeling, in de vorm van 
een dubbelinterview met Pas-
tor Hopman, die onder andere 

geestelijk verzorger is in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, en Matthijs 
de Gee, directeur van Uitvaart-
verzorging IJmond. Er kwam een 
aantal vragen aan de orde over 
de plek die uitvaartverzorging in-
neemt in ieders persoonlijke le-
ven, maar ook in de maatschap-
pij. Om dit laatste kracht bij te 
zetten, heeft Uitvaartverzorging 

IJmond een bedrag geschon-
ken aan Stichting Welzijn Be-
verwijk ten behoeve van de aan-
schaf van een koersbalspel voor 
buurthuis Wijk aan Duin.
Ook werd er aandacht geschon-
ken aan het belang van het 
Keurmerk Uitvaartzorg. Uitvaart-
organisaties die in het bezit zijn 
van dit keurmerk worden regel-
matig streng getoetst door een 
onafhankelijke instantie. Op die 
manier hebben nabestaanden 
de zekerheid dat zij met een in-
tegere en zorgvuldig werken-
de uitvaartorganisatie te maken 
hebben.

’s Middags was de beurt aan 
de inwoners van Beverwijk om 
het vernieuwde centrum te ko-
men bewonderen. Bijvoorbeeld 
de waaksuite, ook bekend als 
24-uurs familiekamer, en de mo-
gelijkheden die er zijn op het ge-
bied van foto- en videopresen-
taties. Maar natuurlijk ook voor 
alle vragen over uitvaartverzor-
ging. Vragen? Bel 0251-252094 
of kijk op de website www.
ijmonduitvaart.nl. Op de foto: de 
overhandiging van de cheque 
aan Stichting Welzijn Beverwijk.

positie van start. Dit keer is aan 
de beurt Rob de Reus (1972) een 

gevestigd kunstenaar te Uitgeest 
en onder andere bekend van tv-
programma’s als Koffi etijd en 
Sterren op het doek. Rob schil-
dert vooral graag stillevens. Nu 
poseert hij gedurende de maan-
den juni en juli in het histori-
sche gemaal van de Groot-Lim-
merpolder, beter bekend als het 
Gemaal 1879. Naast de expositie 
wordt op het gemaal steeds uit-
leg gegeven over de waterstaat-
kundige geschiedenis van de re-
gio en wel op twee manieren. Op 
de zolderverdieping loopt een 
permanente tentoonstelling rond 
de waterstaatscanon. Het ge-
maal wordt voor belangstellen-
den ook in werking gesteld. Ie-
dere zondag geopend van 13.30 
tot 16.30 uur. 
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Uitgeest - Deze week foto nr. 
9423 uit de beeldbank van de 
Vereniging Oud Uitgeest.  
Een foto waarvan een aantal na-
men bekend zijn. Het is een foto 
die genomen werd op het terrein 
van zwembad de Zien in de ja-
ren zestig. Waren dit soms leden 
van de zwemclub A.Z.U. of ge-
woon bezoekers van het zwem-
bad? Wie weet de andere jon-
gens en meisjes te benoemen? 

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto 

uit haar databank in deze rubriek

U ziet van links naar rechts op de 
voorste rij: 

1. Loes de Vries, 2. ....? , 3. Pia 
Brandjes, 4. ....?, 5. ... Reulen, 6. 
Gertrud Brandjes, 7. Lia Krom, 8. 
....?, 9. ....? en 10. Hannie Jong. 

Middelste rij: 11. Joke de Goede, 
12. Wilma van Rijn, 13. ....? , 14. 
Marga Tromp, 15. Keetje Brand-
jes, 16. Dorie Peperkamp, 17. ....? 

, 18. ....? , 19. Janneke van Tol en 
20. ....? 
Achterste rij: 21. ....? , 22. ....?, 23. 
Truus Peperkamp, 24. Rina de 
Goede, 25. ....? , 26. ....? , 27. ....? 
, 28. ....? , 29. ... Zwaan en 30. ....?

Uw reactie kunt u kwijt op on-
ze website: www.ouduitgeest.nl  
bij Wie is wie. Hier kunt u de fo-
to ook nog op uw scherm verder 
bekijken.  

Heerlijke dag op Texel
Uitgeest - De Stichting Uitgeester Senioren heeft op woensdag 
20 mei een dagbustocht naar Texel georganiseerd. Met 60 perso-
nen vertrokken zij richting het eiland Texel. Met de bus van Bak 
langs de bollenvelden (tulpen, hyacinten en irissen) richting Wie-
ringerwaard. De sfeer was gezellig met chauffeur Frans. En ook 
EHBO-dame Mieke Matton was van de partij. 
Om 9.30 uur bereikte de bus op tijd de boot in Den Helder. Op 
Texel aangekomen bezochten de deelnemers het Juttersmuse-
um, waar ze werden verwelkomd met koffie en speciale jutters-
koek met slagroom. Dit ging er graag in. Uitleg van jutter Jan Uit-
geest (u leest het goed, deze persoon heet echt zo en zat als jut-
ter al 60 jaar in het vak!!) was interessant. Hij vertelde over aan-
gespoelde containers met honderden schoenen, rugzakken, bril-
len, gouden ringen en zelfs strings voor dames! Zelfs had hij het 
over lijken pikkerij!
Tussen de middag kregen de deelnemers een heerlijke lunch 
aangeboden in hotel ’de Pelikaan’. Daarna kregen ze gezelschap 
van een gids voor de rondtour over het eiland. Zij was geboren 
en getogen op het eiland en vertelde op een heel plezierige wijze 
over alle bijzonderheden. Gereden werd langs de oost- en noord-
kant, langs het Rotganzenreservaat, polders Wassenaak, Volhar-
ding, Robbejager en Cocksdorp richting de vuurtoren. Ook zagen 
ze de begraafplaats voor de Georgiërs, zij zijn tijdens de tweede 
wereldoorlog gesneuveld. Daarna reden ze via de Koog, de Waal, 
Den Burg en het schilderachtige plaatsje Oudeschild. Ook over 
het toerisme kregen de deelnemers veel informatie. Het eiland zit 
in de zomer behoorlijk vol. 
De trip is de hele dag zonnig en droog gebleven. Om 4 uur ver-
trok de boot weer richting Den Helder en de deelnemers waren 
om half zes weer thuis. Het was een geslaagde dag. 
Gerda Wester

Humanitas bestaat 70 
jaar en zoekt vrijwilligers
Uitgeest - Humanitas is al 70 
jaar een landelijke vrijwilligers-
organisatie in maatschappelijke 
dienstverlening en werkt nauw 
samen met de Sociale Wijk-
teams, Mee, Maatjezz,Socius en 
andere maatschappelijke hulp-
verleners. De vaarg naar vrijwilli-
gers groeit snel en dus ook onze 
afdeling IJmond/Uitgeest.
Mensen die het even niet in hun 
eentje redden vinden steun in 
één van de projecten van Hu-
manitas, bijvoorbeeld die van het 
Activerend Huisbezoek. Met na-
me voor dit project worden vrij-
willigers gezocht. De gezochte 
vrijwilliger gaat op bezoek bij ie-
mand die het moeilijk vindt om 
een bepaalde (op het oog een-
voudige) activiteit te doen zoals 
boodschappen doen, koffie drin-
ken met een buurvrouw of con-
tact onderhouden met vrienden 
en familie. Het is de bedoeling 

om zo´n activiteit samen op te 
pakken. 
Na verloop van tijd zal de cliënt 
deze activiteit zelfstandig kun-
nen doen. Voor een vrijwilliger 
vraagt dit een investering van 2 
uurtjes in een periode van 2 we-
ken. Hiermee is iemand dan al 
ontzettend geholpen. Er wordt 
vooraf een taakomschrijving ge-
maakt waarin wordt omschreven 
wat een cliënt, bijvoorbeeld na 
een jaar, zelfstandig moet kun-
nen. 
Humanitas is overigens ook nog 
op zoek naar een coördinator 
huisbezoek Is dit wellicht iets 
voor u?

Heeft u vragen over het vrijwil-
ligerswerk of wilt u zelf bezocht 
worden? U kunt voor meer infor-
matie contact opnemen met As-
trid van der Sluis, coördinator, 
telefoon 06-35113435.

Voorjaarssnuffelmarkt 
voor Prijedor
Uitgeest - Op zaterdag 13 juni 
wordt van 9.00-15.00 uur weer 
de jaarlijkse snuffelmarkt voor 
Prijedor gehouden, op het plein 
achter het parochiehuis De Klop, 
naast de rk kerk in Uitgeest.
De oorlog in Bosnië is alweer 
twintig jaar geleden, maar nog 
zijn er ontelbare huizen niet op-
gebouwd. Mensen hebben geen 
werk, dus geen geld en geen 
verzekeringen. In het land is nog 
steeds een enorme verdeeldheid 
tussen de verschillende bevol-
kingsgroepen. Vooral moslims 
en Kroaten (veelal katholiek) 
moeten het ontgelden.

Van de nieuwe pastoor van Prije-
dor, Marko Vidovic, kwam een 
dringend verzoek om hulp voor 
een gezin met vier kinderen 
waarvan de vader onlangs is ver-
ongelukt. Ze leven onder erbar-
melijke omstandigheden... een 
vochtig huis met zwart uitge-
slagen muren... geen deur voor 
de wc... en geen enkel inkomen. 
Zij moeten nodig aan een nieuw 
huisje geholpen worden. En dat 
gaat dan om een huis van 7 bij 8 
meter, kosten 13.000 euro. Pas-
toor Marko probeert aan alle 
kanten om een bijdrage te krij-
gen in de kosten. Zo ook aan de 

Prijedorgroep. Inmiddels heeft 
de Caritas in Banja Luka al 2.200 
euro gegeven.
Daarom is het belangrijk dat er 
veel bij elkaar komt, zodat in ie-
der geval met de bouw van het 
huis begonnen kan worden. 
Uiteraard is uw hulp daarbij no-
dig om mooie spullen te kunnen 
verkopen op de markt. Van al-
les is welkom... boeken, servies-
goed, speelgoed, puzzels, kleine 
meubelen, keukenapparatuur, 
elektronica... 
Op de welbekende adressen 
kunt u spullen afgeven of vragen 
ze op te halen: Co Heine, Kruis-
kamplaan 110 (0251-311982); 
Fetze Pijlman, Vrijburglaan 61 
(0251-313632); Han Scheerman, 
Hogeweg 76 (0251-311019); 
Siem van Zutphen, Westergeest 
75 (0251-310193).
Ook kunt u op vrijdag 12 juni 
spullen afgeven in De Klop, van 
9.00 tot 15.00 uur. Verder hoopt 
men dat u op zaterdag 13 juni 
komt kopen. Die dag is er ook 
een fietstocht voor parochia-
nen van Castricum, Heemskerk 
en Uitgeest, ter kennismaking 
met de parochies. In Uitgeest 
kan dan wat gebruikt worden en 
kunnen de mensen meteen even 
snuffelen op de markt. Want het 
zou heel mooi zijn als er deze 
keer een wat groter bedrag dan 
normaal binnenkomt. Dat kan 
dan zo snel mogelijk gebracht of 
overgemaakt worden naar Prije-
dor voor het arme gezin.
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Herinrichting 
Provincialeweg
Regio - De provincie Noord-
Holland voert in het najaar 
van 2015 groot onderhoud 
uit aan de Provincialeweg 
N203 tussen Castricum en 
Uitgeest en de aangrenzen-
de Zeeweg (N513) in Castri-
cum. Dit wordt gedaan om de 
doorstroming, veiligheid en 
leefbaarheid in het gebied te 
verbeteren. 

Samen met de gemeenten Cas-
tricum, Heiloo en Uitgeest orga-
niseert de provincie informatie-
avonden om bewoners en on-
dernemers te informeren over 
de werkzaamheden. De infor-
matieavonden hebben een ge-
biedsgerichte insteek en vin-
den plaats op de volgende da-
ta en locaties: Castricum: maan-
dag 8 juni voor ondernemers 
en woensdag 10 juni, voor be-
woners, 19.00 – 21.00 uur, ge-
meentehuis Castricum, Raad-
huisplein 1 in Castricum. Om 
19.30 uur start een presentatie. 
Heiloo/Limmen: maandag 15 ju-
ni, 19.00 – 21.00 uur, hotel Flet-
cher, Kennemerstraatweg 425 in 
Heiloo. Om 19.30 uur start een 
presentatie. Uitgeest/ Akersloot: 
woensdag 17 juni, 19.00 – 21.00 
uur, Bob’s Party Centrum, Wes-
terwerf 1 in Uitgeest. Hier geldt 
een vrije inloop. 

Mooie kunst in schuur

Akersloot - Afgelopen weekend 
hebben dertien kunstenaars uit 
Akersloot en  directe omgeving 
hun meest recente werkstukken 
getoond in en om de voormalige 
bollenschuur aan de Buurtweg 
49 i n Aker sloot.                                                                 
Gerda Velzeboer, initiatiefneem-
ster en eigenaresse van het ate-
lier ‘de dochter van de kolen-
boer’, heeft alle bezoekers voor-
bij zien trekken. ,,Het leuke van 
deze expositie is dat het zo di-
vers is. En doordat we met zoveel 
verschillende kunstenaars aan-
wezig zijn, komen er ook vanuit 
heinde en verre familie, vrienden 
en kennissen langs die vervol-

gens ook alle andere voorwer-
pen en werkstukken bekijken.” 
Behalve kijken naar en genieten 
van kunst werd er ook zaken ge-
daan. De mensen werden verrast 
met korte demonstraties hakken 
in steen en hout en rakustoken 
en op zondag was er ook nog 
muzikale ondersteuning op de 
accordeon. Na afloop brak be-
woonster Carla van der Eng een 
lans om ook volgend jaar weer te 
exposeren in de voormalige bol-
lenschuur. Onder de bezoekers 
waren een flink aantal Akerslo-
ters die zelf ook kunst maken en 
volgend jaar maar wat graag van 
de partij willen zijn.

Bruisende culturele speeddate
Castricum - Er hing een gewel-
dige sfeer afgelopen zaterdag in 
het Castricumse gemeentehuis. 
Er waren veel kunstenaars en 
cultureel organisatoren afgeko-
men op het evenement De Cul-
turele Speeddate. En die gingen 
met enthousiasme met elkaar in 
gesprek. 
Iedere date mocht maar tweeën-
halve minuut duren. Dat voelde 
als kort, maar het was ook wel 
heel leuk om met veel mensen 

in kort tijdsbestek verbinding te 
maken. ‘Wie heeft er de middag 
van zijn leven?’ vroeg de presen-
tator tussen twee datingsessies 
door. ‘Jaaaaa, ik!’ klonk het luid 
uit vele monden. Naast het da-
ten waren er goede speeches 
van Ans Pelzer, cultuurwethou-
der van Castricum, dichteres El-
ly de Waard en Kees Wierin-
ga, directeur van Museum Kra-
nenburgh. Chansonnier Edou-
ard en de hiphoppers van Die 

Vers brachten muziek. De orga-
nisatie van het evenement ob-
serveerde op een bepaald mo-
ment een geanimeerd gesprek 
tussen de begaafde concertpia-
niste Regina Albrink uit Uitgeest 
en André Kortbeek, de direc-
teur van Camping Bakkum. Zou 
daar misschien een Chopin-reci-
tal op een zomerse avond in het 
nieuwe openluchttheater van de 
camping uit voortkomen? Foto: 
Harm Noordhoorn.

In De Bakkerij
Castricum - Ze waren in het 
verleden de openingsact van the 
Artic Monkeys, Check 1-2 en 
staan vrijdag in De Bakkerij. De 
support act is Instrumental Dis-
order, een band uit de omgeving 
van Castricum. Dj Spook komt 
nog wat dansbare plaatjes draai-
en. Zaterdag 6 juni Zibabu met 

John Deere van Kraakman 
voor ‘t Dierenduintje

Castricum - Het geluk wil dat 
Kraakman Perfors landbouw-, 
tuin- en parkmachines een nieu-
we directeur heeft die in Castri-
cum woont en met zijn kinderen 
graag ‘t Dierenduintje bezoekt. 
Daarbij vond Jamie de Vries van 
het bedrijf aan de Stetweg in 
Bakkum het een sympathieke 
actie van Kees Zonneveld, die in 
de winkel vroeg of zij ‘t Dieren-
duintje misschien konden hel-
pen aan een maaimachine. Want 
de oude is stuk en geld ontbreekt 
bij dit dierenparkje dat met vrij-
willigers werkt en het moet heb-
ben van giften. Maandagmiddag 
werd door Jamie een John Deere 
maaimachine afgeleverd, ook als 

was het budget van Kraakman 
Perfors voor goede doelen allang 
verbruikt. Jamie: ,,Voorlopig kun-
nen jullie met dit showmodel het 
gras kort houden en de brand-
stof is voor onze rekening. Als er 
een nieuw budget voorhanden 
is, zijn jullie de eerste aan wie we 
zullen denken.”  

Op de foto v.l.n.r.: Willa en Fred 
Bakker, oprichters van ‘t Die-
renduintje, Kees Zonneveld, Ja-
mie de Vries en daarvoor Pol-
ly de hond. ‘t Dierenduintje is 
blij met alle giften, die overigens 
fiscaal aftrekbaar zijn, het reke-
ningnummer is NL10 INGB 0009 
3532 59. 

freaky space punk. Daarnaast 
Television’s Most Popular Art In-
structors. Zij maken rock, punk, 
reggae met een dubsausje. Bei-
de avonden zaal open om 21.00 
uur en entree vier euro. 

Tijdens Zomaar een Zondagmid-
dag speelt Artishock een mix van 
swing en jazz. Zaal open 14.00 
uur en gratis entree. 

Net op tijd
Castricum - Als Karin Cijsouw 
een wandeling maakt heeft ze 
altijd een camera mee. Deze 

week liep ze op de Korendijk vlak 
voordat de sieruien gekopt zou-
den worden. 
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Ophaaldata restafval
In week 24 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 8 juni. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 10 juni.
De Koog: donderdag 11 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 12 juni. 
Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 26 juni.

Informatieavonden herinrichting 
provinciale weg (N203)
De provinciale weg N203 tussen Castricum en Uitgeest krijgt groot 
onderhoud. Daarnaast vinden werkzaamheden plaats aan de aan-
grenzende Zeeweg (N513). Dit wordt gedaan om de doorstroming, 
veiligheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren. De N203 
wordt daarvoor afgesloten van 16 september tot 12 oktober 2015. 

De afsluiting en omleidingsroutes zorgen voor langere rijtijden en meer 
drukte op de omleidingswegen. Provincie Noord-Holland organiseert samen 
met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo informatiebijeenkomsten 
om bewoners en ondernemers te informeren over de werkzaamheden. Be-
langstellenden zijn van harte welkom op deze avonden.

Informatieavonden 
Tijdens de informatieavonden zijn deskundigen van de provincie aanwezig 
om vragen te beantwoorden en toelichting te geven op de werkzaamheden, 
de omleidingen en de gevolgen voor de omgeving. Belangstellenden zijn 
van harte welkom. De informatieavonden hebben een gebiedsgerichte in-
steek en vinden plaats op de volgende data en locaties:

-  Uitgeest/ Akersloot: woensdag 17 juni 2015, 19.00 - 21.00 uur, Bob’s 
 Party Centrum, Westerwerf 1 in Uitgeest. Vrije inloop.
-  Castricum: maandag 8 juni (voor ondernemers) en woensdag 10 juni 
 2015 (voor bewoners), 19.00 - 21.00 uur, gemeentehuis Castricum, 
 Raadhuisplein 1 in Castricum. Om 19.30 uur start een presentatie.
-  Heiloo/ Limmen: maandag 15 juni 2015, 19.00 - 21.00 uur, hotel Fletcher, 
 Kennemerstraatweg 425 in Heiloo. Om 19.30 uur start een presentatie.

Meer informatie 
Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers bellen naar het 
provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200600 (gratis). Actu-
ele informatie over de werkzaamheden en omleidingskaarten zijn te vinden 
op www.infoN203.nl 

Van A8 naar A9! 
Wat moeten we dan afwegen?
Het project Verbinding A8-A9 is erop gericht om de bereikbaar-
heids- en leefbaarheidsproblemen op te lossen, die ontstaan door 
het gebrek aan een goede verbinding tussen deze twee snelwegen.

In de planstudie worden zeven alternatieven onderzocht voor het verbete-
ren van de verbinding. Maar wat de één een prima oplossing vindt, is voor 
de ander helemaal niet wenselijk. In een serie artikelen vertellen voor- en 
tegenstanders per alternatief waarom dit wel of niet een goed idee is. Zo 
wordt duidelijk gemaakt welke verschillende, en soms tegengestelde, be-
langen er spelen.

Alternatief 3: Golfbaanalternatief 
Het Golfbaanalternatief loopt van de A8 rechtdoor naar de A9 en is feitelijk 
de kortste verbinding. Een van de voorstanders van dit alternatief is Rijks-
waterstaat. De Heemskerkse Golfclub is tegen. Op de website www.verbin-
dinga8-a9.nl kunt u hun argumenten lezen en bekijken via een korte anima-
tiefilm.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Keet Snijder, dochter van I. 
Snijder en J. Hollenberg
Sem Hoogland, zoon van 

S. Hoogland en M. Verduin

GEHUWD
N. Stapelkamp en N.P.M. van 
Schie

Afvalzakken voor plastic in gemeentehuis
Verzamelzakken voor plastic verpakkingsafval kunnen heel eenvoudig op 
het gemeentehuis worden opgehaald. Bezoekers kunnen ze meenemen uit 
een handige zuil in de voorhal van het gemeentehuis, direct na de buitenste 
schuifdeuren, aan de rechterkant.
Online bestellen kan natuurlijk ook: www.zakkenvoorplastic.nl
De verzamelzakken worden in heel Uitgeest opgehaald door GP Groot op de 
vierde vrijdag van de maand.

Commissievergaderingen
De commissie Samenlevingszaken vergadert op maandag 8 juni 2015 en de 
commissie Samenlevingszaken op dinsdag 9 juni. De commissie Algemene 
Zaken en Financiën vergadert op donderdag 11 juni. De vergaderingen zijn 
alle openbaar, worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en be-
ginnen om 20.00 uur.
De agenda’s zijn in te zien via de homepage van de website van de ge-
meente Uitgeest (www.uitgeest.nl) onder ‘Raadsinformatiesysteem’.

 

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen 
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun document in de 
regel één week na aanvraag afhalen op het gemeentehuis. De gemeente ver-
zoekt de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan die week te wach-
ten met afhalen.
Zo wordt voorkomen dat de gemeente aanvragers twee keer een herinne-
ringsbrief moet sturen. Als een rijbewijs, paspoort of id-kaart na drie maan-
den nog niet is afgehaald moet het document worden vernietigd. Het moet 
daarna opnieuw worden aangevraagd en er zijn opnieuw kosten verschul-
digd. Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt komen 
halen? Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, tel. 14 0251.

De zuil met de verzamelzakken in de hal van het gemeentehuis aan de Mid-
delweg (foto: gemeente Uitgeest).
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