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Rabobank IJmond terug in 
Uitgeest met advieskantoor
Uitgeest - Rabobank IJmond keert na twee jaar terug in Uitgeest. In samenwerking 
met Teer Makelaars opent de bank een advieskantoor in het pand aan de Middelweg 
71. Voor veel inwoners is dit een vertrouwde plek.

Teer Makelaars neemt met 
vestigingen in Alkmaar, Be-
verwijk, Heemskerk en Uit-
geest een sterke marktposi-
tie in. Rabobank IJmond be-
hoort tot de grootste hypo-
theekverstrekkers in de re-
gio. Twee sterke partijen op 
de woningmarkt die besloten 
hebben om hun krachten te 
bundelen. Niet alleen in Be-
verwijk en Heemskerk, maar 
ook officieel vanaf 1 juli ge-
zamenlijk in Uitgeest.
Robin van Andel en Simon 
Hamming, directeuren van 

Teer Makelaars: ,,Wij erva-
ren dat Rabobank IJmond 
echt oog heeft voor de klant. 
De financieel adviseurs zet-
ten zich tot het uiterste in. Zij 
kijken verder dan alleen de 
haalbaarheid van het verkrij-
gen van een hypotheek. Zo 
wordt er ook gekeken naar 
bijkomende zaken als hoe 
is de situatie bij overlijden, 
arbeidsongeschiktheid en 
werkloosheid.’’ 

Walter Kocken, commerci-
eel manager hypotheken van 

Rabobank IJmond: ,,De Ra-
bobank is blij weer terug te 
zijn met een kantoor in Uit-
geest. Inwoners kunnen na 
het maken van een afspraak 
terecht op het kantoor aan 
de Middelweg. Dit kan gaan 
om een adviesgesprek waar-
in de hypotheekmogelijkhe-
den worden besproken, maar 
ook voor andere onderwer-
pen, zoals sparen, beleggen 
en pensioen, zijn klanten van 
harte welkom. Een afspraak 
maak je eenvoudig door te 
bellen met 023-5133500.’’

Van links naar rechts Bert Llama (Rabobank IJmond),  Marit Nieboer  (Teer Makelaars), Vanessa 
Vendel (Teer Makelaars), Walter Kocken (Rabobank IJmond) (foto: Reinder Weidijk)

Vrijburgers slagen 
voor jeugd-EHBO

Uitgeest - Na de prima pres-
tatie op de basiseindtoets, 
kwam  roep 8 van de Vrij-
burgschool donderdag 2 ju-
ni weer heel positief in beeld. 
Alle leerlingen zijn geslaagd 
voor hun EHBO-examen en 
ontvingen hun diploma’s. In 
goede samenwerking met de 
plaatselijke EHBO-vereni-

ging zijn de kinderen opge-
leid voor het praktische deel 
van dit examen. Het theo-
retische deel werd door de 
school verzorgd.
De Vrijburg is nu 25 jeugd-
EHBO-ers rijker. Een veili-
ge gedachte, al hopen ze er 
natuurlijk weinig of geen be-
roep op te moeten doen.
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

APPELGABBERS
FRISSE ELSTAR APPEL, BROS BOTERDEEG, BANKETBAKKERSROOM EN 
EEN VLEUGJE KANEEL

5,00
4 STUKS1,50

PER STUK
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Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Disco voor jongeren 
met een beperking

Uitgeest - Vrijdag 10 juni 
vindt er in het jongerencen-
trum Zienhouse in Uitgeest, 
de disco voor jongeren met 
een beperking plaats. Wil je 
nog even lekker swingen op 
de dansvloer? Of chillen met 
je vrienden? Wil je nieuwe 
mensen leren kennen? Dan 
mag je de laatste disco voor 
de zomerstop niet missen!
Kom gezellig langs op vrijdag 
10 juni, van 20.00 tot 22.00 

uur. De entreekosten bedra-
gen 3 euro inclusief twee 
consumpties. Deze disco is 
voor jongeren met een be-
perking, maar ook jongeren 
zonder beperking zijn van 
harte welkom. Het adres is: 
Jongerencentrum Zienhouse, 
Zienlaan 10 in Uitgeest
Kijk voor meer informatie 
op www.zienhouse.nl of op 
www.facebook.com/Zien-
house.

Uitgeest - The Workmates 
hebben in de laatste decen-
nia van het vorige millennium 
een ijzersterke reputatie op-
gebouwd met stevig werk en 
een energieke performance. 
Na een pauze van enige ja-
ren zijn ze gelukkig al weer 
een paar jaar terug. In bijna 
dezelfde samenstelling, ge-
dreven en in topvorm. 
Op zaterdag 11 juni gaan ze 
weer helemaal los in De Bon-
te Vivant. Voor de oude fans 
het feest der herkenning, 
voor wie ze nog niet kent de 
uitgelezen gelegenheid om 
alsnog fan te worden! 
Hun nieuwe repertoire, een 
mix van Pop en Rock uit de 
jaren ’70 en ’80, staat als een 

huis en heeft een hoog dans- 
en meezinggehalte. 
Andere bands waar Burt van 
der Meij (drums), Hans Dub-
belaar (bas), Paul Freid (gi-
taar/leadzang) en Henk 
Schippers (gitaar) in hebben 
gespeeld, zijn onder meer 
roemruchte bands als Carls-
berg, Linke Binke, Van Bill en 
Blue Six. Ze zijn weer terug 
bij hun roots en maken mu-
ziek waar ze zich lekker bij 
voelen en dat enthousiasme 
straalt af op het publiek. Een 
feest van herkenning waar-
bij je niet stil bij kan blijven 
staan. Let’s dance!
The Workmates trappen af 
om 22.00 uur en de toegang 
is zoals altijd weer gratis. 

Dog 1 voor derde 
maal op rij kampioen

Uitgeest - In een enerverend 
duel tegen Zaanstad Zuid 1 
heeft het eerste team van de 
Dog zondag het kampioen-
schap binnengehaald.  Mak-
kelijk ging het overigens ze-
ker niet. 
Vooraf was duidelijk dat er 
3 punten nodig waren om 
kampioen te worden.
In prachtige weersomstan-
digheden waren het Frank 
Klein en Marco Zoeteman die 
de wedstrijd mochten begin-
nen.  Zowel Frank als Marco 
lieten geen spaan heel van 
hun tegenstanders en won-
nen beide gemakkelijk in 2 
sets.
Derde man Mark Bonekamp 
had het een stuk lastiger. Te-
gen een servicekanon als te-
genstander kwam Mark geen 
moment in de wedstrijd en 
verloor uiteindelijk dan ook 
met 5-7 5-7
Vierde man Robin van Rijssel 
kon het helaas ook niet bol-
werken tegen een hele vas-
te degelijke tegenstander en 
verloor dan ook met 2-6 4-6.
Een 2-2 tussenstand bete-
kende dus dat de dubbelspe-
len het beslissende punt voor 
het kampioenschap moest 
opleveren.
Als eerste koppel mochten 

Jeroen Duinmaijer en Robin 
het opnemen tegen een zeer 
aanvallend spelend koppel 
van Zaanstad. Na een wer-
velend begin en een tussen-
stand van 6-2 5-2 (inclusief 
een handvol matchpoints) 
sloeg de (Kampioens-stress) 
toe en ging de angst rege-
ren. Uit totaal geslagen po-
sitie wist Zaanstad de wed-
strijd te kantelen en won uit-
eindelijk in 3 sets. 
In het alles beslissende twee-
de dubbelspel moesten Men-
no Kuik en Mark vol aan de 
bak om het kampioenschap 
veilig te stellen. Nadat de 
eerste set verloren ging werd 
de wedstrijd volledig omge-
draaid en wisten zowel Men-
no als Mark het beste uit 
zichzelf (en elkaar) te ha-
len en werd de wedstrijd op 
fabuleuze wijze binnenge-
sleept. 
De totaaluitslag van 3-3 was 
dus exact genoeg om voor 
het derde jaar op rij kampi-
oen te worden. Tevens is pro-
motie afgedwongen naar de 
tweede klasse. Al met al weer 
een prachtig seizoen.

Elders in deze Uitgeester 
Courant nog meer kampioe-
nen bij de Dog
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Dialoogsessies van start
In gesprek over 
Kracht van de IJmond
Uitgeest - Net als in 2012 
is Rabobank IJmond samen 
met ondernemers, overhe-
den, inwoners en organi-
saties bezig om de IJmond 
krachtiger en vitaler te ma-
ken. Het tweede onder-
zoek naar de Kracht van de 
IJmond moet leiden tot nieu-
we initiatieven of het verbin-
den van bestaande initiatie-
ven om de regio economisch 
en sociaal-maatschappelijk 
te versterken. 
De Rabobank gebruikt ver-
schillende instrumenten om 
input te verzamelen voor 
het onderzoek, zoals enquê-
tes, interviews, dialoogses-
sies en lokale ledencafés. 
Maandag 30 mei vonden de 
eerste dialoogsessies plaats 
waarbij tientallen onderne-
mers en vertegenwoordigers 
van organisaties en overhe-
den aanwezig waren. Voor 
het economische deel is de-
ze avond ingezoomd op toe-

risme. De maakindustrie en 
de havens zijn hierna aan 
de beurt. Het sociaal maat-
schappelijke onderzoek richt 
zich op zorg & welzijn en wo-
nen & leefbaarheid.
De deelnemers aan de dia-
loogsessies werden in het 
Rabobank IJmond Stadion 
bijgepraat over de eerste be-
vindingen van het onderzoek. 
Daarna brachten zij de kan-
sen en uitdagingen voor de 
IJmond in kaart. ‘Iedereen 
heeft dromen en sommige 
daarvan zullen we met elkaar 
gemeen hebben. Die willen 
we samen verder uitwerken’, 
zei Daniël Mogendorff van 
adviesbureau Be Bright.
Tijdens de sociaal maat-
schappelijke sessie werd 
nog maar eens bevestigd 
dat de IJmond een prima re-
gio is om in te wonen, wer-
ken en recreëren. Het is wel 
van belang om in te spelen 
op maatschappelijke veran-

deringen, zoals de vergrijzing 
en vereenzaming. Eén van 
de ideeën was om in de wij-
ken meer ruimte vrij te ma-
ken voor gemeenschappe-
lijke huiskamers waar inwo-
ners elkaar kunnen ontmoe-
ten. Alle ideeën, genoteerd 
op gekleurde post-its, wor-
den meegenomen in het pro-
ject.
Opvallend was dat tijdens de 
eerste dialoogsessies direct 
verbindingen werden ge-
legd. ‘Ondernemers en orga-
nisaties uit alle delen van de 
IJmond zijn met elkaar in ge-
sprek gegaan en hebben ont-
dekt dat er in deze regio veel 
meer gebeurt dan ze dach-
ten’, aldus Ron Eman, direc-
teur Bedrijven van Rabobank 
IJmond. ‘Dat is een groot 
winstpunt, want het verbin-
den van bestaande initiatie-
ven is een belangrijke doel-
stelling van de Kracht van de 
IJmond.’
In juni vinden er diverse le-
dencafés plaats die in het 
teken staan van de sociaal 
maatschappelijke issues. Dat 
gebeurt op verschillende lo-
caties in de IJmond. Zie ook 
www.rabobank.nl/ijmond. 
(foto: Ron Pichel)
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Uitgeest - Zaterdag 4 ju-
ni stond de derde Midfond-
vlucht vanuit  het Franse Pont 
St. Maxence met een afstand 
van 388 kilometer op het 
programma. De weersvoor-
spellingen waren voor zater-
dag van dien aard in Frank-
rijk dat er die dag géén dui-
ven konden worden gelost. 
Hierdoor moesten de duiven 
niet op de donderdag maar 
op de vrijdag worden inge-
korfd en zouden ze zondag 
kunnen worden gelost. Prima 
scenario om de duiven een 
goede vlucht te kunnen ge-
ven. Maar het ging toch weer 
anders dan verwacht, de dui-
ven konden niet los op ge-
plande losplaats in verband 
met hevige mist en laaghan-
gende bewolking. Dan maar 
de zon op zoeken, dus zijn 
de duivenwagens terug ge-
reden van 388 km naar Me-
nen op ruim 220 km.  Toch 
zou het nog tot 13.00 uur in 
de middag duren voordat de 
lucht zo was opgeklaard dat 
de duiven konden worden 
gelost. Er waren voor deze 
vlucht 7 deelnemers met 99 
duiven aan de start versche-
nen. Klokslag 13.00 uur gin-
gen de duiven er dan ook los 
met goed weer en een mati-
ge noord-noord oostenwind 
op kop. Evenals vorige week 
wederom twee vroege dui-
ven bij Peter Schellevis in 
Uitgeest (foto) om 16.15.29 
uur, ditmaal had hij de eerste 
twee snelste en vroegste dui-
ven van de vereniging. Zijn 
eerste duif had een gemid-
delde snelheid van 1137,211 
m/per minuut. (ruim 68 km 

p.uur).
De uitslag van eerste vijf lief-
hebbers van zondag 5 juni 
luidt als volgt: 1-2-13-15-16e 
Peter Schellevis (Uitgeest),  
3-4-8-9-10e Hein Berkhout 
(Uitgeest), 5-18-22-23-31-
31e Frank Rodenburg (Uit-
geest) en 6-7e Comb. Kers-
sens-Krom (Akersloot). De 
taartbon van deze week gaat 
naar Piet Groentjes  met een 
van zijn duiven op de laat-
ste plaats in de uitslag. De 
attractieprijs van deze week 
geschonken door Jaap Kers-
sens voor een duif op de 8e 
plaats, gaat naar Hein Berk-
hout. De overwinning van 
Peter Schellevis was tevens 
goed voor een 16e plaats in 
het Rayon B. tegen 112 lief-
hebbers met 1854 duiven. 
Donderdag gaan de duiven 
weer naar Frankrijk voor de 
eerste dagfondvlucht vanuit 
Chateaudun met een afstand 
van 550 km. (Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Elke donderdag op de markt

Bijmold Vleeswaren
Beenham   100 gram  1,98
    150 gram  2,48

Rosbief   100 gram  2,20

Filet American  150 gram  2,25

Elke week een combinatie aanbieding!
Cafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest   cafedebontevivantCafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest   cafedebontevivant

ZATERDAG 11 JUNI 22.00 UUR

The Workmates
EEN FEEST VAN HERKENNING!

LET’S DANCE!
TOEGANG GRATIS

BONTE VIVANT
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Uitgeest - Veertien jaar ge-
leden startten Robert en Tho-
mas van Leeuwen hun bedrijf 
Rotho. Vanuit het meubel-
makersvak begonnen zij als 
freelancer en staan inmiddels 
in de wijde omgeving bekend 
als vloerenspecialist. Omdat 
een vloer het hoofdbestand-
deel vormt van een interieur 
en letterlijk de basis van el-
ke ruimte vormt, wordt in de 
keuze vaak veel geld, tijd en 
moeite gestoken. Rotho helpt 
daar graag bij door de klant  
in een nieuwe showroom de 
mogelijkheden te tonen.
Thomas: ,,Wij zijn verhuisd 
naar Molenwerf 21F waar in 
vijf verschillende ruimtes de 
klant op grotere oppervlak-
te vloeren ziet liggen. Ook 
wanden worden gebruikt en 
er staan bokken met panelen 
waaruit men kan kiezen.” Ro-
tho legt houten vloeren, pvc, 
laminaat, visgraat  en bam-
boe en kan bezoekers pre-
cies alle voor- en nadelen 
duidelijk maken. Robert: ,,Wij 
komen eerst langs voor een 
oriënterend gesprek, luiste-
ren aandachtig en advise-

ren desgewenst. Ondervloe-
ren leggen, opschuren, reno-
veren en in de olie zetten, wij 
doen het allemaal. Onze prij-
zen zijn laag omdat wij al-
les van a tot z zelf doen en 
merken dat de klant dat pret-
tig vindt. Het heeft natuurlijk 
met vertrouwen te maken dat 
wij de sleutel krijgen en een 
paar dagen bij mensen thuis 
aan het werk zijn.”
Het uitgebreide assortiment 
is altijd up to date en bestaat 
uit merken als Douwes Dek-
ker, Parador, Coretec (100% 
watervast), en Beterhout. 
Thomas: ,,Ik weet nog precies 
waar ik welke vloer heb ge-
legd. Het mooiste vinden wij 
natuurlijk de reactie van de 
klant die tevreden is met het 
resultaat.” Met trots lopen de 
broers door hun nieuwe pand 
en popelen om, ondanks de 
drukte, de klant hier binnen-
kort te ontvangen. Vanaf 8 
juni is iedereen welkom aan 
Molenwerf 21F. Voor ope-
ningstijden  en telefoonnum-
mers voor afspraak zie www.
rothohoutenvloeren.nl. Foto: 
Romy van Leeuwen.

Spirituele beurs
in Westerhout 

Beverwijk - Op zondag 
12 juni wordt een spiri-
tuele beurs gehouden in 
Paviljoen Westerhout op 
het Westerhoutplein 3 in 
Beverwijk. 

Op deze beurs is werk te 
zien van spiritueel kunste-
nares Annabelle, astroloog 
Gerrit de Koning is van de 
partij, er zijn mediums, hel-
derzienden, kaartleggers 
en paragnosten. Verder rei-
ki, massage, autofotografie, 
iriscopie en psychometrie, 
edelstenen, olie, edelste-
nen, sieraden, Boeddha’s 
en verzorgingsproducten. 
De beurs omvat alles voor 
lichaam en geest. 
 
Tussen 11.00 en 17.00 uur,  
bezoekers tussen 11.00 
en 11.45 uur krijgen vijftig 
procent korting op de en-
treeprijs. Elke 25e bezoe-
ker krijgt een gratis con-
sult. Kinderen onder be-
geleiding jonger dat twaalf 
jaar gratis entree. Entree 
vijf euro.   

Presentaties Zonbespaart 
Regio - Zonbespaart ver-
zorgt verschillende pre-
sentaties  voor iedereen 
die op zoek is naar een 
eerlijk en helder advies 
over een zonnepanelen-
systeem. Want er bestaan 
nog veel vragen over ren-
dementen, verschillen in 
panelen, welke manier van 
aansluiten het beste is en 
natuurlijk over de btw-te-
ruggaaf. 

Wie hierna een vrijblijvende 
offerte wil ontvangen of ge-
interesseerd is geraakt kan 
een afspraak maken om de 
thuissituatie te bekijken. ,,Het 
is bij zonnesystemen heel be-
langrijk dat er goed gekeken 
wordt naar de verschillen-
de aspecten die nodig zijn 
om een goed renderend sy-

steem te ontwerpen”, aldus 
Mark Meijne van Zonbe-
spaart. ,,Daarom komt er al-
tijd een gekwalificeerde ad-
viseur van Zonbespaart bij 
de mensen thuis om door 
te nemen welk systeem het 
best bij de situatie past. Als 
de offerte wordt geaccep-
teerd, dan komt Zonbespaart 
het systeem met de daarvoor 
opgeleide personen mooi en 
vooral veilig installeren.” 

De presentaties vinden 
plaats op zaterdag 11 juni 
en 2 juli van 14.00 tot 16.00 
uur, op dinsdag 21 juni van 
19.30 tot 21.00 uur. De pre-
sentaties worden gegeven op 
De Trompet 1336 in Heems-
kerk. Aanmelden kan op in-
fo@zonbespaartbv.nl of bel 
naar 0251-676221.

Castricum - Vrijdagavond 17 
juni is er weer livemuziek bij 
Grandcafé Mezza Luna. Dit 
keer hebben Renato en Tiny 
de band Vandervens gecon-
tracteerd om een swingen-
de avond neer te zetten. Het 
wordt weer ouderwets rock-
’n-rollen en swingen. Om de 
avond extra sfeer te geven 

vraagt de organisatie bezoe-
kers zich ook te kleden vol-
gens de rock-’n-rollstijl. Ui-
teraard is dit niet verplicht.  
Er wordt een klein prijsje ter 
beschikking gesteld aan  de-
gene die het meest beant-
woordt aan deze stijl. Aan-
vang is 21.00 uur en natuur-
lijk is de entree gratis.  

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Now You See Me 2
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 19.30 uur 

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Elle

vrijdag 15.45 uur
zaterdag 18.30 uur

Bad Neighbours 2
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 15.45 uur 
dinsdag  20.00 uur

Love & Friendship
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag & zondag 15.45 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 15.00 uur 
Alice Through the Looking Glass - 3D

vrijdag 15.45 uur
zaterdag & zondag 13.15 uur 
Angry Birds (NL) 3D

woensdag 15.00 uur
Angry Birds (NL) 2D

zaterdag 15.45 uur 
The Jungle Book 2D
zaterdag & zondag 13.15 uur 

Kung Fu Panda (NL) 2D

Programma 9 juni t/m  15 juni 2016

Now You See Me 2
De ‘Four Horsemen’ zijn te-
rug in een tweede breinbre-
kend avontuur. Een jaar na-
dat ze de FBI te snel af wa-
ren en het publiek voor zich 
wonnen met hun magische 
Robin Hood-achtige spekta-
kels, maken de vier getalen-
teerde illusionisten zich op 
voor een comeback waarin 
ze de onethische praktijken 
van een techmagnaat aan het 
licht willen brengen. De man 

achter hun verdwijningsact is 
niemand minder dan Walter 
Mabry, een technisch wonder 
die de illusionisten dwingt de 
meest onmogelijke diefstal 
ooit uit te voeren. 

Om hun naam te zuiveren en 
het werkelijke brein achter 
deze praktijken te ontmas-
keren zullen de illusionisten 
een laatste weergaloze stunt 
moeten uithalen.

Het zullen je buren zijn! Seth 
Rogen en Rose Byrne zijn te-
rug in deel twee van Bad 
Neighbours en krijgen nieu-
we buren die nog erger zijn 
dan in deel een: een vereni-

Bad Neighbours 2
ging van losgeslagen studen-
tes, met Chloë Grace Moretz 
die de groep aanstuurt. Ze 
schakelen de hulp in van hun 
vorige buurman, gespeeld 
door Zac Efron.
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Castricum – Het boek ‘Te-
rug naar de Altaj’ is een 
reisverhaal door het Al-
taj gebergte, een streek in 
het grensgebied van Rus-
land, China en Mongo-
lië. Het boek is het vervolg 
op: ‘Gewoon gaan, te voet 
naar Rusland’, waarin een 
voetreis van Amsterdam 
naar Sint Petersburg wordt 
beschreven. 

Deze keer wilde Marijke van 
Langen (1977) uit Castri-
cum zelf haar boek uitgeven. 
Daarom is ze gestart met een 
crowdfundingsactie op www.
voordekunst.nl. In ruil voor 
een donatie kan een dona-
teur het boek ontvangen. 
In ‘Terug naar de Altaj’ keert 
Marijke terug naar het bij-
zondere Altaj gebied, de-
ze keer naar het Mongool-
se deel van het geberg-
te. De reis is een aaneen-
schakeling van wonderscho-
ne landschappen met groot-
se meren en magnifieke ber-
gen, bijzondere ontmoetin-

gen met de mensen van de 
Altaj en hilarische momenten 
met het illustere reisgenoot-
schap waarmee ze op pad is. 
Reizend over de vlakten, ge-
nietend van de stilte probeert 
ze een ingrijpende gebeur-
tenis uit haar leven een plek 
te geven. Een boek met een 
dubbele verhaallijn die in het 
boek vervlochten is.
De mensen van de Altaj zijn 
afhankelijk van de natuur 
voor hun overleving. Ze leert 
over hun tradities, gewoon-
ten en wijsheid. Deze lessen 
neemt ze mee naar huis. Les-
sen die ze deelt door het uit-
geven van het boek en ook 
door cursussen te geven op 
de Wildernisschool De Klei-
ne Wilg. Dit tweede boek wil 
Marijke graag zelf uitgeven. 
,,Ik wilde vroeger toen ik klein 
was al alles zelf doen!” Marij-
ke is op zoek naar sponsors, 
zowel financieel als bijvoor-
beeld een drukkerij die haar 
wil ondersteunen. Kijk voor 
meer informatie op www.
voordekunst.nl.  

Via crowdfunding

Nieuw reisverhaal van 
Marijke van Langen  

Castricum - 56 leerlingen 
uit leerjaar een tot en met 
vier van het Clusius College 
hebben een 100% slagings-
percentage behaald voor 
het Anglia examen. Voor een 
aantal was dit de eerste keer, 

100% geslaagd

Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus heeft weer enorm 
veel ervaring opgedaan en 
een prachtige race gereden 
tijdens het EK Supersport 
600 in Donnington Park. Op 
11 juni zal de Akersloter aan 
de start komen in het Neder-
lands kampioenschap in As-
sen. Iedereen is welkom om 
te komen kijken, de toegang 
is gratis. Jaimie reed sterk 
in Engeland. Na een aantal 
moeilijke bochten in de eer-
ste ronde kwam hij tijdens de 
wedstrijd terug van een 27e 
naar een 23e positie. 
Vrijdag werden er twee ses-
sies van een uur gereden. 

In deze sessies heeft Jaimie 
geprobeerd om de afstelling 
van zijn motor naar wens te 
krijgen. Zaterdag werkte Jai-
mie een goede kwalificatie af. 
Zijn tijd was goed voor een 
achtentwintigste startposi-
tie en hier was de Akersloter 
tevreden mee. De start van 
de wedstrijd op zondag ver-
liep goed, maar omdat hij in 
de eerste drie bochten ver-
keerd uitkwam, verloor hij 
vier plaatsen. Vanaf een ze-
venentwintigste plaats be-
gon hij te knokken om naar 
voren te komen. Met goe-
de rondetijden liep hij in op 
een groepje van vier man. 

EK Supersport 600 
wedstrijd voor Jaimie

Castricum - De Kidsvakan-
tiecocktail wordt niet meer 
door Welzijn Castricum ge-
coördineerd, maar door een 
samenwerkingsverband van 
veertien organisaties met als 
coördinatiepunt de Speel-
o-theek Castricum. Welzijn 
Castricum gaat zich meer op 
kwetsbare inwoners in de 
gemeente richten. 
Natalie van der Kolk (foto) 
van de Speel-o-theek neemt 
de coördinatie ter hand. ,,De 
formule van de cocktail zal 
niet heel anders zijn. Wat 

betreft de aanmeldingen is 
er wel een verandering, de-
ze zullen bij de organisa-
ties zelf gedaan worden net 
als bij de Kerstvakantiecock-
tail al het geval was. De prij-
zen voor de meeste activitei-
ten zijn laag gehouden, maar 
niet voor alle activiteiten is 
dit mogelijk. Organisaties die 
in de toekomst een activiteit 
willen bieden vanuit de cock-
tail kunnen contact opnemen 
met de Speel-o-theek: info@
sotcastricum.nl.” Foto: Nico 
Lute.

Akersloot - De Stichting 
Triarcus schenkt 25.000 
euro voor de aanbouw van 
’t Kruispunt. 

Stichting TriArcus heeft fi-
nanciële middelen tot haar 
beschikking die kunnen wor-
den ingezet in projecten van 
anderen. Een van haar doel-
stellingen is het bevorderen 
van het langer zelfstandig 
wonen van ouderen. 
,,Wij zijn heel blij met de-
ze geweldige gift”, zegt een 
woordvoerder van ‘t Kruis-
punt. ,,Dit is de laatste stap 
om ons doel: de verbou-
wing van ’t Kruispunt te kun-
nen realiseren. Met onze ac-
tiviteiten passen we ook heel 
goed binnen de doelstelling 
van TriArcus. Elkaar ontmoe-
ten, voorkomen dat mensen 
vereenzamen, begrip krij-
gen voor elkaar en je inzet-
ten voor een ander staan 
bij ons hoog in het vaandel.  
Heel mooi als we in het nieu-
we seizoen onze activiteiten 
kunnen bieden in een ruime-
re en aan de eisen des tijds 
aangepaste ruimte.”

25.000 euro 
voor ‘t Kruispunt 

Castricum - Omdat Neder-
land uitgeschakeld is voor de 
EK worden er heel wat min-
der feestjes gevierd deze zo-
mer. Dit leed wil het team van 
Tapperij De Stiefel een beet-
je verzachten. Zondagmid-
dag vanaf 15.00 uur is er mu-
ziek op het terras. Eerst Car-
ribean Flavor met swingen-
de klanken en daarna treedt 
Robert Leroy op. Vorig jaar 
trad Carribean Flavor ook op 

toen het veertigjarig jubileum 
van De Stiefel werd gevierd 
en dat werd een groot suc-
ces. Robert Leroy kreeg lan-
delijke bekendheid door hits 
als ‘Geef de nacht maar de 
schuld’, ‘Laat mij maar gaan’ 
en ‘Ik droom alleen nog maar 
van jou’.
Naast eigen werk brengt hij 
Nederlandstalige rock/pop 
klassiekers. De toegang is 
gratis. 

Maar toen kwam Jaimie even 
in aanraking met een andere 
rijder waardoor hij weer wat 
tijd verloor. Hij gaf niet op en 
bleef knokken. Na een goed 
gereden wedstrijd kwam hij 
met een achterstand van 
twee tienden van een secon-
de op de 22e man als 23e 
over de finish.

voor een andere groep was 
het de tweede of zelfs der-
de keer. 
De VMBO-leerlingen doen 
vrijwillig mee in hun eigen 
tijd met oefenlinks waarmee 
ze zich zelfstandig op het 
examen kunnen voorberei-
den.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze palmboom met bloem heb ik gespot bij mensen die langs de Zienvaart wo-
nen, een kleurrijk en prachtig gezicht! Foto en tekst: Ger Bus

Persleiding wordt verlegd
Uitgeest - Hoogheemraad-
schap Hollands Noorder-
kwartier verlegt de veertig 
jaar oude persleiding die on-
der de kruising van de pro-
vinciale weg N203 en het NS-
station Uitgeest ligt. De lei-
ding is verouderd en kwets-
baar. Een breuk zou grote ge-
volgen hebben voor het trein-
verkeer en is door de ligging 
moeilijk te repareren.
Ten westen van de dorpskern 
ligt al een leidingenstrook 
waarin verschillende leidin-
gen in de grond liggen, zoals 
grote gasleidingen. De nieu-
we persleiding wordt hieraan 
toegevoegd. Deze loopt van 
rioolgemaal Uitgeest, nabij 
De Kuil, tot aan de bestaan-

de leiding nabij de Koogdijk.
Mogelijk ondervinden Uit-
geesters hinder door het 
bouwverkeer dat materieel 
en materialen aan- en af-
voert. De aan- en afvoer-
routes zijn: Geesterweg – Pr. 
Beatrixlaan- De Kuil- Zien-
laan en Kleis – Tolweg – 
Weeg – Koogdijk. Een deel 
van het parkeerterrein van de 
voetbalvelden aan de Zien-
laan wordt afgesloten voor 
het uitvoeren van de boring 
onder de provinciale weg en 
het spoor. Het voetpad bij de 
visvijver De Kuil is tijdens de 
werkzaamheden afgesloten.
De werkzaamheden duren 
waarschijnlijk tot en met half 
juli. (Ger Bus)

Uitgeest - Op zaterdag 18 en 
zondag 19 juni organiseert 
Groei & Bloei haar jaarlijkse, 
landelijke Groei & Bloei Open 
Tuinen Weekend. Tijdens dit 
weekend kunnen bezoe-
kers tal van ideeën opdoen 
in tuinen – groot en klein – 
van echte tuinliefhebbers. 
Ontdek mooie en bijzondere 
bloemen- en plantencombi-
naties, wandel door origineel 
ontworpen tuinen en bekijk 
allerlei materialen en toepas-
singen. 
Een mooie gelegenheid om 
andere tuinliefhebbers te 
ontmoeten, tips en trucs uit 
te wisselen en vernieuwende 
ideeën op te doen voor de ei-
gen tuin. Beide dagen zijn de 
tuinen open van 11.00 -16.00 
uur.

De tuinen die in  Uitgeest 
te bezichtigen zijn:

• De schooltuintjes van Ba-
sisschool Binnenmeer, Lan-
gebuurt 31. De schooltuin-
tjes zijn bedoeld om kinderen 
meer te vertellen hoe het op-
kweken van groente en bloe-
men gaat. Velen weten niet 
beter dan dat die uit de su-
permarkt komen.
Heel leuk om te ervaren dat 
ze door het zelf zaaien, oogs-
ten en verkopen enthousiast 
worden. Sommige leerlingen 
hebben hierdoor eigen tuin-
tjes bij hun thuis of opa/oma 
aangelegd.
• De tuin van Christel op de 
Westergeest 87A, een grote 
tuin met twee verschillende 
vijvers, vaste planten en één-

jarigen, jonge fruitbomen en 
kas in een landelijke setting. 
De vijver is begin mei op-
nieuw beplant.
• De tuin van M. de Reus op 
de Hogeweg 66 (alleen zon-
dag). De tuin is een kleuri-
ge bloementuin en moestuin 
met kleurrijke houten ver-
sieringen en expositie in de 
houten Barg.
• De tuin van Ineke Rump-
horst op Hogeweg 70 (al-
leen zondag). Ineke heeft een 
moestuin met diverse fruitbo-
men. Daarnaast is de thee-
tuin open met diverse krui-
dentheeën en een home ma-
de high tea. 
• De Milieutuin op de Tol-
weg (naast nr. 3) (alleen zon-
dag). Een groepstuin waar 
men groente, fruit en bloe-
men teelt. Groente en bloe-
men zijn te koop, ook heeft 
men een gezellige koffiehoek 
met zelf gebakken taart.
• Volkstuin De Kuil op de 
Geesterweg. De motivatie 
van de volkstuinders is voor-
al delen, in deze tijd van ma-
nipulatie in onze voedselke-
ten is het goed om te laten 
zien hoe eetbare planten op 
een biologische wijze geteeld 
worden. 
• De tuin van Geertje Hofland 
op de Kerverslaan 1B, een 
mooie groene tuin zowel in 
de zomer als in de winter .Als 
je in de tuin staat heb je geen 
idee dat het in een woonwijk 
is.
• De tuin van familie Twaalf-
hoven op de Bonkenburg 
33, een grote tuin met fruit, 
groente,  vaste planten en 
bollen.

Zoë Guit districtskampioen
Uitgeest - Zaterdag werd in 
Amsterdam het District Kam-
pioenschap voor turnsters in 
de categoriën D1 en D2 ge-
houden. Voor de Uitgeest-
se turnvereniging Unitas wa-
ren er twee turnster die zich 
geplaatst hadden voor deze 
wedstrijd.
Bente Putter mocht om 11.15 
uur beginnen met haar wed-
strijd. Bente begon vol goe-
de moed en de eerste twee 
toestellen heeft ze goed ge-
turnd, maar daarna moest ze 
naar balk en Bente was erg 
zenuwachtig en viel helaas 
van balk. Na balk turnde ze 
een mooie vloeroefening en 
die was goed voor een 5e 
plaats. Bente is op een 19e 
plaats geëindigd en kan te-
rugkijken op een mooi wed-
strijdseizoen.
In de vierde en laatste wed-
strijd was Zoë Guit aan de 
beurt. Zoë begon met een 

mooie brugoefening en 
kreeg er een 13.267 voor. 
Op balk turnde Zoë een zeer 
mooie oefening waar ze een 
13.90 voor kreeg. Vloer en 
sprong heeft Zoë heel stabiel 
geturnd. Zoë heeft vanaf het 
tweede toestel op de eerste 
plaats gestaan en deze niet 
meer uit handen gegeven. 
Unitas kan terug kijken op 
een mooi en sportief jaar.  
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Voorzitter Jort Gaartman neemt 
afscheid van jeugd- en jongerenraad

Uitgeest - Van de zeker 
twintig jaar dat de jeugd- en 
jongerenraad van Uitgeest 
bestaat, heeft Jort Gaart-
man er vier ingevuld waarbij 
hij enige tijd de voorzittersrol 
op zich nam. Bijzonder detail 
is dat deze Uitgeester jeugd- 
en jongerenraad de oudste 
van Nederland is. Jorts zus 
was eerder ooit voorzitter en 
haalde haar broer over mee 
te gaan in verband met een 
tekort aan jongens. Jort: “Ik 
had er toen totaal geen affi ni-
teit mee, wist net het verschil 
tussen een burgemeester en 
een wethouder en riep dat 
ik alleen even kwam kijken.” 
Dat pakte anders uit want het 
idee om iets voor de jeugd 
te kunnen betekenen sprak 
hem al snel aan. Jort merkte 
dat de gemeente oprecht be-
nieuwd was naar de stem van 
jongeren en dat zij gevraagd 
en ongevraagd advies moch-
ten uitbrengen. Hoewel veel 
Uitgeesters in het begin nau-
welijks op de hoogte waren 
van de jeugd- en jongeren-
raad, weten zij de raad inmid-
dels steeds beter te bereiken. 

Jort: “Daar doen wij dan ook 
veel moeite voor.  Zo orga-
niseren wij het project Jon-
geren & Politiek voor groep 
8 op basisscholen van Uit-
geest. Dit project is bedoeld 
om kinderen kennis te laten 
maken met de lokale politiek. 
In de klas geven wij les, ver-
volgens geven wij een rond-
leiding op het gemeentehuis 
en presenteren de leerlingen 
in kleine groepjes een idee of 
plan aan bijvoorbeeld de bur-
gemeester. De jongerenraad 
kiest dan een idee dat gerea-
liseerd wordt zoals laatst een 
beachvolleybalveld aan het 
Uitgeestermeer. Wij gaan op 
verschillende plekken langs 
waar jeugd zich ophoudt om 
meningen te peilen zoals bij 
de huttenweek of de zwem-
vierdaagse.” 
Dat de raad in Uitgeest een 
goed geoliede machine is, 
blijkt wel uit het feit dat ge-
meenten als Castricum en 
Diemen met veel belangstel-
ling kijken hoe het hier loopt. 
Op de vraag waar Jort het 
meest trots op is noemt hij 
na even nadenken het boekje 

dat werd samengesteld voor 
de laatste verkiezingen.  Jort: 
“Wij hebben destijds partijen 
geïnterviewd over zaken die 
jongeren aanspreken. Daar 
is aardig wat tijd in gaan zit-
ten maar als je dan hoort dat 
zij er echt iets aan hadden en 
daardoor ook gingen stem-
men dan is dat mooi om te 
horen. Het is enorm belang-
rijk voor je toekomst dat je 
stemt. Als je de kans hebt je 
mening te uiten dan moet je 
er natuurlijk gebruik van ma-
ken.” 
Momenteel woont en stu-
deert Jort in Amsterdam en 
krijgt hij minder mee wat er 
in Uitgeest gebeurt. Hij is 23 
jaar en vindt dat je dicht op 
de leeftijd van de jeugd moet 
zitten als je deel uitmaakt 
van de raad en doorstroming 
lijkt hem daarom nodig. Jort: 
“Naast mijn studie Manage-
ment en Beleid ben ik ook 
nog druk met een eigen be-
drijf in sportclinics dus het 
wordt tijd om afscheid te ne-
men.” Dan met een beschei-
den lach: “Maar ik sluit niet 
uit ooit nog iets in de politiek 
te gaan doen. Ik wil bena-
drukken dat de woorden saai 
en oubollig niet op de poli-
tiek van toepassing zijn. Zo-
dra je er bij betrokken raakt 
en mensen leert kennen, 
wordt het interessant en zie 
je hoe het van invloed is op je 
eigen toekomst. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat de huidige 
groep leden voor een goed 
voortbestaan zullen gaan 
zorgen.” 
Aanmelden voor de jeugd- 
en jongerenraad info@jjruit-
geest.nl (ook voor vragen)
Vergaderingen zijn open-
baar op de tweede maandag 
van de maand 19.30 uur ge-
meentehuis, graag van te vo-
ren aanmelden. (Monique 
Teeling)

Milieuvriendelijk Tuin 
Uitgeest houdt open dag
Uitgeest - Van 11 t/m 19 ju-
ni 2016 organiseert Groei & 
Bloei weer de Nationale Tuin-
week! De week wordt feeste-
lijk afgesloten met het Nati-
onale Open Tuinenweekend. 
Op zondag 19 juni opent de 
Milieuvriendelijk Tuin Uit-
geest haar poort om ieder-
een een kijkje te laten nemen 
op deze bijzondere groente-
tuin. Al een kleine 40 jaar is 
deze tuin een begrip in Uit-
geest. Zoals bekend is de Mi-
lieuvriendelijke Tuin Uitgeest 
een collectieve onderneming 
waarin de leden gezamen-
lijk de tuin bewerken en de 
productie delen. Maar het 

gaat de leden niet alleen om 
het kweken van onbespoten 
groenten; de tuin is ook een 
sociale ontmoetingsplaats en 
een plaats waar je heerlijk 
kunt genieten van de natuur. 
En dat op een paar minuten 
fi etsen van het dorp. Bezoe-
kers zijn welkom op zondag 
19 juni van 10.30 – 16.00 uur. 
Er wordt gezorgd voor rond-
leidingen, en er zijn groenten, 
kruiden, bloemen en jams te 
koop. 
De tuin ligt aan de Tolweg, 
komende vanuit Uitgeest 
voorbij de kruising Assum/
De Weeg, aan de rechterkant 
tegenover nummer 6.

Midweekse wandeling
Regio - Ook in de maand ju-
ni organiseert Wandelvereni-
ging De laatste Loodjes een 
leuke midweekse wandeling 
van 10 kilometer. Dit keer op 
donderdag 9 juni. De Zaan-
golf Route vanuit de start-
locatie  Zwembad Zaan-
golf, Wezelstraat 1b, 1541 LZ 
Koog aan de Zaan. 
Inschrijven kan vanaf 09.15 
uur, de gezamenlijke start is 
om 10.00 uur precies, ieder-
een loopt zijn eigen tempo en 
er wordt onderweg niet ge-
pauzeerd.
Kosten voor DLL leden 1,50, 

Bondsleden 2,50 en niet le-
den 3,50. Bij de start  ont-
vangt iedere deelnemer een 
tegoedbon voor een kop kof-
fi e of thee en een parkoers-
beschrijving.

Iedereen, lid of geen lid van 
de wandelvereniging,  kan 
meewandelen en is van harte 
welkom. Een rondje van twee 
uurtjes wandelen zorgt voor 
een heerlijke sportieve dag-
activiteit. 

Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.

Uitgeest - De bestuurder 
van een bedrijfsauto reed 
vorige week woensdag om 
12.15 uur over de Provinciale-
weg richting de kruising met 
Busch en Dam. Daar sloeg hij 
rechts af (volgens zijn verkla-
ring had hij groen licht) maar 
raakte daarbij een bromfi ets, 
die de kruising over het fi ets-
pad naderde. De bromfi ets-
bestuurder viel. Zijn voertuig 
werd enkele meters meege-
sleurd door de bedrijfsauto.
Hij raakte licht gewond aan 
zijn knie en werd voor een 
aantal hechtingen overge-
bracht naar een ziekenhuis.

Bromfi etser valt
Uitgeest - Sinds drie jaar 
werkt fotograaf Thomas 
Nondh Jansen aan zijn foto-
grafi sch prentenboek ‘De oli-
fant die niet wist of hij ver-
dwaald was.’ Op 19 juni is het 
zover en komt het boek uit 
via Uitgeverij Leopold.
Als kind werd Thomas ge-
adopteerd uit Thailand en 
groeide op in Uitgeest. Hij 
voelt zich verbonden met Ne-
derland maar vraagt zich ook 
af waar hij vandaan komt. Op 
een dag zag hij een plastic 
olifant in een tuin staan. Hij 
was verbaasd, meteen gefas-
cineerd en wilde een foto van 
hem maken. Dat werd het 

begin van een reis van een 
kleine babyolifant door heel 
Nederland, door alle seizoe-
nen, op zoek naar zijn roots.
Verschillende foto’s uit het 
boek gemaakt zijn gemaakt 
in Uitgeest en omgeving. 
Door deze verbondenheid or-
ganiseert Thomas een spe-
ciale ‘Uitgeester’ boeklance-
ring. Tijdens de kunstroute 
2016 bent u op zondag 26 ju-
ni welkom bij Joop Koopman 
Keramiek aan de Kuil 2. De 
boeklancering start om 13.30 
en het boek is dan ook te 
koop. Voor de eerste 20 be-
zoekers ligt er een spannen-
de olifantenverrassing klaar!

Uitgeester maakt kinderboek
De olifant die niet wist 
of hij verdwaald was



Uitgeest weer leefbaarder

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Het Uitgeester bestuur heeft besloten dat De Terp tot aan de 
brug over de Westergeestervaart toegankelijk is voor alleen 
aangelijnde honden. Dat was altijd vrijloopgebied. Na de brug 
blijft het vrijloopzone zoals het altijd al is geweest. Dat is nodig 
zoals de informatie vanuit het gemeentehuis luidt: “Daar is voor 
gekozen om de kans op overlast door loslopende honden voor 
de omwonenden tot een minimum te beperken”. Jaar en dag 
hebben de bewoners alhier last van geblaf, geschijt en gepies. 
En niet te vergeten al die honden die rennen waarbij de toe-
gestane maximale snelheid wordt overschreden. Al met al een 
wijs besluit na aanpassingen van bebordingen met proefperio-
de, een informatieve belanghebbendenbijeenkomst op het ge-
meentehuis en een zorgvuldige inventarisatie met als resultaat 
een evaluatie leidend tot dit belangwekkende voorstel, waarop 
Uitgeest’s bestuur haar besluit heeft kunnen nemen.
Wij komen uit Drenthe, daar is alles even anders. Daar kun je 
gewoon vrijlopen. Het is eigenlijk precies anders om. Je mag 
overal vrijlopen alleen daar waar het niet mag staat dat aange-
geven. Hier moet je overal aan de lijn op een paar stukjes na 
die je hard bevechten moet. We overwegen maar weer naar 
het oosten te emigreren. Daar hebben ze toch wat meer be-
grip voor honden. 

 Bram en Wally Drent.

De Terp, waar duidelijk blijkt welk overlast de bewoners heb-
ben moeten ondervinden van de loslopend honden. Dat is nu 
gelukkig voorbij

De column van Monique.....

En voor je het weet gaat om 03.45 uur de wekker want op Schiphol weten ze van tijden. 
Twee uur dien je van te voren aanwezig zijn voor Europese vluchten dus met een half slapend 
lijf loop je met z’n vijven over een vliegveld dat gek genoeg meer van de Kalverstraat op een 
zonnige zaterdag weg heeft. De halve wereld lijkt plotseling met vakantie te gaan en dat was 
niet de afspraak want we gaan voor de rust. We hebben een decadente villa met zwembad 
gehuurd met grote palmrijke tuin. 
We zeggen niets over de drukte want het is vreselijk gezellig met elkaar en je weet dat het 
in Portugal een stuk aangenamer zal zijn dan hier. We drinken koffie om wakker te wor-
den, en vertellen elkaar wat er allemaal in onze koffers zit. De een heeft een koffer alsof ze 
een maand wegblijft en de ander vervoert een soort weekendtasje. We weten ook best dat 
je de helft niet zult dragen maar we blijven Nederlanders, het weer zou zomaar om kunnen 
slaan. Op vakantietempo begeven we ons naar de douane waar het personeel of heel vrien-
delijk of ronduit chagrijnig de richting aangeeft. Braaf ontdoen we ons hier van sieraden, riem 
en horloge. Iedereen weet zo langzamerhand wel wat er wel of niet in je handbagage mee 
mag. Waterflesjes worden nog snel leeggelurkt en als niemand gekke dingen doet, ben jij en 
je handkoffertje in feite zo langs de poortjes. Tenzij….. je een doorsnee vrouw van middelba-
re leeftijd bent en onoplettend van huis bent gegaan. Ze staat iets verder in de rij, heeft al-
vast haar bermuda aan en oogt als een toeriste die vaker met dit bijltje heeft gehakt, toch zie 
ik bij haar ook een soort joepie houding. Haar handbagage is door de röntgenapparatuur ge-
scand en wordt er uit gepikt. Dat is jammer want al mijn vriendinnen zijn er vlotjes langs ge-
komen dus ik lijk de pineut. Braaf en zonder schroom opent ze met een ‘tuuuuuurlijk-maak-
ik-‘m-even-open-als-jij-dat- persé-wiltlachje’ haar tas. Met zijn behandschoende hand 
schuift de beveiligingsbeambte wat spullen opzij, aarzelt, zoekt dan gericht en vist met op-
getrokken wenkbrauwen tussen duim en wijsvinger een levensgroot zakmes op dat veel weg 
heeft van mijn slagers uitbeenmes. Waar mijn hart toch wel iets sneller zou gaan kloppen bij 
zo’n vondst, grijnst zij haar controleur verontschuldigend toe. Hoofdschuddend vertelt hij dat 
dit niet de bedoeling is, wat mij een vrij overbodige mededeling lijkt. Ze oogt niet direct als 
een koelbloedige terrorist die ons tijdens de reis zal verrassen maar ik vind het prettig om te 
zien dat dit soort zaken onderschept worden. De komende drie uur ga ik haar nauwlettend in 
de gaten houden. 

Monique Teeling

Mes

Uitgeest - Diverse forten 
van de Stelling van Amster-
dam waaronder Fort aan den 
Ham, Busch en Dam 13, Uit-
geest haken aan bij het nieu-
we evenement NATUURlijk 
forten op zondag 12 juni.
Op deze open zondag zijn er 
verschillende natuur-gerich-
te activiteiten op het fort mee 
te maken. Fort aan Den Ham 
gaat speciaal wat vroeger 
open, van 9.00 tot 16.00 uur.
 
Gestart wordt om 9.30 uur 
met een lezing over de na-
tuur/historische omgeving 
van het Crommenije gebied 

(Oer-IJ) door landschapsge-
ograaf Lia Vriend. Na de le-
zing kunt u deelnemen aan 
een korte fietstocht met Lia 
als gids door het linie land-
schap tussen de forten bij 
Veldhuis, Den Ham en Krom-
meniedijk.
Om 13.00 uur is een presen-
tatie over het opstarten en 
houden van bijen op, bijvoor-
beeld, een fortterein door 
Mike Albers.
De kosten voor de lezingen 
en fietstocht is inbegrepen bij 
de entree van het fort.
Er is een Schilderworkshop 
door Joke van Bree. Start om 

11.00 uur. Kom de natuur op, 
rond en met Fort aan den 
Ham tekenen of schilderen.
De kosten voor deze work-
shop bedragen 25 euro in-
clusief entree van het Fort en 
2 consumpties.
Opgeven en informatie voor 
deze schilderdag kan bij Joke 
van Bree, via jokevanbree@
hotmail.com of via haar web-
site www.jokevanbree.nl.
Natuurlijk is het gehele fort 
en fortterrein rondom toe-
gankelijk voor bezoekers en 
er zijn rondleidingen in en 
om het fort. Entree 3,50
Fort aan den Ham is een van 
de 42 forten van deze Stelling 
en ligt aan de Busch en Dam 
13 langs het spoor aan de 
N203 tegenover De Krokodil.

Er zijn de hele dag rond-
leidingen in het fort maar u 
kunt ook vrij ronddwalen op 
en rond het forteiland. 
De kantine is geopend en er 
is ruime parkeergelegenheid.  
Station Krommenie-Assen-
delft ligt op 1800 meter.
Het fort is ook iedere woens-
dag tussen 11 en 16 uur ge-
opend. Aanvullende informa-
tie vindt u op www.fortaan-
denham.nl. (Foto’s: F. Braak-
sma)

Uitgeest - In de week van 
13 tot en met 18 juni vindt de 
collecte voor de Maag Lever 
Darm Stichting plaats.

Collecte

Uitgeest - Zondagmiddag 
tegen twee uur viel de be-
stuurder van een personen-
auto op door zijn rijstijl. Te-
vens miste er een kenteken-
plaat op zijn voertuig. Na 
staandehouding bleek de 
91-jarige bestuurder in het 
bezit van een ongeldig ver-
klaard rijbewijs. Dit was hem 
bekend, maar hij vond het 
maar onzin. Het rijbewijs is 
ingenomen en er wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Ongeldig 
rijbewijs

Uitgeest - Vrijdagochtend 
om 9 uur kwam er een mel-
ding van een brand in een 
woning aan de Krijgsman. 
De wasdroger op zolder 
had vlam gevat. De brand 
werd snel geblust, niemand 
raakte gewond.

Wasdroger 
vat vlam

Uitgeest - Op de Zienlaan 
is  zaterdag op klaarlichte 
dag, tussen 14.00 en 16.00 
uur een bromfiets gestolen. 
De zwarte bromfiets was  
van het merk Piaggio.
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Castricum – Een veilige omgang tussen hond en kind. Dat 
is het doel van het Sophia SnuffelCollege, een scholenpro-
ject van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming 
van Dieren. Met dit project kunnen hondenbeten bij kinde-
ren voorkomen worden en neemt angst voor honden af. Er is 
een snuffelvrijwilliger met haar hond op bezoek bij groep 3 
van de Basisschool Paulus .
 
In Nederland vinden jaarlijks 150.000 bijtincidenten plaats, 
vooral bij jonge kinderen. Uit internationaal onderzoek is ge-
bleken dat de kans op een hondenbeet met 86% afneemt als 
kinderen het gedrag van honden juist interpreteren. Hoe dat 
moet, wordt uitgelegd bij het Sophia SnuffelCollege. Snuffel-
Vrijwilliger Zoza de Leeuw komt daarvoor samen met haar 
Australian cattle dog Hinto naar de Paulusschool. Bij het 
eerste bezoek laat Zoza de kinderen kennismaken met een 
handpop. Tijdens de tweede en derde les komt Hinto mee 
de klas in en wordt de theorie in praktijk gebracht. Spelen-
derwijs worden de belangrijkste regels voor de omgang met 
honden uitgelegd. Alle kinderen die dat willen, mogen oe-
fenen met aaien, borstelen en brokjes geven. Na afloop van 
de lessenreeks krijgt iedereen een SnuffelDiploma en een 
werkboekje met spelletjes en informatie voor de ouders.

Limmen - Op vrijdag 27 mei 
sloten de schakers van Vre-
deburg het seizoen af met 
een memorabel simultaan te-
gen internationaal schaak-
meester Manuel Bosboom. 
Na een welkomstwoord door 
voorzitter Jos Admiraal en de 
officiële eerste zet door Rob 
Schijf, de wethouder sport, 
nam Bosboom het op tegen 
25 spelers tegelijk. In hoog 
tempo maakte de topschaker 
de rondjes langs de borden. 
Na minder dan twintig zetten 
rolden de eerste koppen. 
Clubkampioen Bob Stolp, 
Harold Ebels, Jos Admiraal 
en Gertjan Hafkamp scoor-

den een half punt. De stunt 
van de avond werd echter 
verzorgd door Marcel Wes-
ter die profiteerde van een 
iets te snel gespeelde loper-
zet van Bosboom en zomaar 
een matvariant in de schoot 
geworpen kreeg. De wakkere 
Wester greep de kans, straf-
te de blunder af en noteerde 
twee zetten later een onwer-
kelijke winst. Een kletterend 
applaus voor Manuel Bos-
boom, die met 22-3 oftewel 
een score van maar liefst 88 
procent liet zien wat het ver-
schil is tussen topschaak en 
het niveau van de schaakclub 
uit de derde klasse. 

Onwerkelijke winst Wester
Wethouder Rob Schijf, topschaker Manuel Bosboom en SV 
Vredeburg-voorzitter Jos Admiraal. 

Castricum - In oktober 
wordt vanuit Welzijn Cas-
tricum een gespreksgroep 
rouwondersteuning gestart 
voor mannen en vrouwen die 
hun partner verloren hebben. 
Nel Groen en Margreet de 
Jongh begeleiden de groep. 
Beiden zijn gediplomeerd en 
gecertificeerd rouwbegelei-
der. Tijdens elke bijeenkomst 
van de gespreksgroep, in to-
taal negen, wordt een the-
ma besproken dat betrek-
king heeft op aspecten van 
het rouwproces als onder 
meer: het leren omgaan met 
emoties, het aanvaarden van 
het verlies, het alleen ver-
der gaan en de reacties van 
de omgeving. De deelnemers 
kunnen zelf ook thema’s in-
brengen.
Margreet licht toe: ,,Als je je 
partner verloren hebt kom je 
in een nieuwe wereld terecht, 
je komt los te staan van het 
normale leven. Soms is dat 
moeilijk uit te leggen aan fa-
milie en vrienden. Als je met 
lotgenoten praat is een half 
woord daarentegen vaak al 
genoeg.” Nel vervolgt: ‘’Rou-
wen is het hervinden van je-
zelf en ontdekken hoe je 
weer kunt zorgen voor het le-

ven, voor jezelf en ook weer 
zin in het leven kunt vinden. 
Het is hard werken, mensen 
zijn vaak moe in een rouw-
periode. Het gaat er zeker 
niet alleen treurig en zwaar 
aan toe in de gespreksgroe-
pen. Alleen al de erkenning 
en herkenning maken vaak 
al dat je je lichter voelt en er 
zijn natuurlijk ook momenten 
waarop er gelachen kan wor-
den.”
De gespreksgroep gaat op 
donderdag 13 oktober van 
10.00 tot 12.00 uur van start 
en staat open voor mensen 
uit de verschillende kernen 
van de gemeente. Circa tien 
mensen zullen deelnemen en 
de groep komt om de veer-
tien dagen bij elkaar. Het ad-
vies is om niet eerder dan mi-
nimaal zes maanden na het 
overlijden van de partner aan 
de groep deel te gaan ne-
men. Uiteraard mag het ook 
langer zijn dan zes maanden 
geleden. Voor aanmelden of 
meer informatie kan contact 
opgenomen worden via tel.:
06-23205300, phm.cou-
mans@ziggo.nl (Nel) of 06-
22973186, margreetde-
jongh@gmail.com (Mar-
greet). Foto: Nico Lute.

Rouwen is hard werken
Gespreksgroep partner-

verlies gaat van start

Castricum - Deze hele week 
is de Landart van het Kunst-
fietstroute nog te zien in de 
Tuin van Kapitein Rommel.

Op een eiland lijken elfen-
bankjes te groeien in een 
spiraalvorm. Dit is een bij-
zonder Landart-kunstwerk 
van Gemma Distelbrink. Bij-
zondere beelden van vogels: 
een aalscholver tussen het 
riet en een oehoe onder de 
boom. Tussen het lover zijn 
ogen te zien, vlindervleugels 
in het hoge gras door Mireil-
le Schermer geschilderd op 
ruw hout.  Anja Jonker heeft 
houten beelden gemaakt uit 
hout van een uit nood gekap-
te wilg. Zij geeft zo een twee-
de leven aan de oude wilg.

Expositie tot 
en met vrijdag

Regio - Castricum viert sa-
men met Uitgeest op zater-
dag 18 juni Veteranendag. 
Wat begint met een optocht 
van historische legervoertui-
gen door de straten van Cas-
tricum, mondt uit in een ont-
vangst door de beide burge-
meesters in de raadzaal van 
het gemeentehuis. 

De dag staat in het teken van 
respect en waardering voor 
de bijzondere inzet van de 
veteraan. Iedereen kan mee-
doen door als blijk van waar-
dering de vlag uit te steken 
op zaterdag 18 juni.

Tijdens de bijeenkomst geeft 
hoogleraar professor kolonel 
Vermetten (hoofd Medisch 
Militair Onderzoek) een le-
zing over de mentale gevol-
gen van werken in oorlogs-
gebieden. De veteranen slui-
ten af met de traditionele 
‘blauwe hap’. De historische 
legervoertuigen worden ge-
durende de dag tentoonge-
steld bij het Hotel het Oude 
Raadhuis en het gemeente-
huis. Veteranen die staan in-
geschreven bij het nationale 
instituut voor veteranen krij-
gen binnenkort een uitnodi-
ging.

Historische legervoertuigen 
te zien op Veteranendag 

Castricum - Op dinsdag 14 
juni is er weer een Alzhei-
mer Café. Omdat dit de laat-
ste bijeenkomst voor de zo-
mer is, wordt afgesloten 
met een bijzondere voorstel-
ling over dementie: ‘Van het 
kastje naar de muur’. Wie de 
weg niet kent, wordt vaak 
van het kastje naar de muur 
gestuurd bij een zoektocht 
naar hulp bij dementie. Ma-
rijke Kots regisseert, speelt, 
schrijft, maakt voorstellingen 
op maat en geeft speltrainin-
gen. Met een diversiteit aan 
zelfgeschreven solostukken 
treedt zij ook regelmatig in 
het land op. 
Na afloop is er dan ook volop 
gelegenheid om te reageren 
op de voorstelling en erva-
ringen uit te wisselen. Geïn-
teresseerd? Ga dan naar het 
Alzheimer Café in Serviceflat 
Sans Souci, Sans Souci 113, 
Castricum. Vanaf 19.00 uur 
kan men aanbellen. Het pro-
gramma start om 19.30 uur 
en duurt tot 21.00 uur. Ieder-
een is welkom. De toegang 
én het eerste kopje koffie 
zijn gratis. Aanmelding voor-
af is niet nodig. De bezoekers 
krijgen, naast de voorstel-
ling, informatie van hulpver-
leners en van mensen die uit 
eigen ervaring spreken. Er is 
altijd gelegenheid om vragen 
te stellen.
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Limmen - Onder grote be-
langstelling van de toekom-
stige bewoners, is het offici-
ele startsein gegeven voor de 
bouw van het project Jasmijn 
in Limmen. 
Burgemeester Mans heeft 
hiervoor de officiële hande-
ling verricht in de vorm van 
een eerste stort. Hij werd 
hierbij geholpen door Rob 
Deijle, koper van de woning 
waar de stort werd verricht 

en Peter Maalman, directeur 
van het Volendamse bouw-
bedrijf HSB. 
De toekomstige bewoners 
waren in grote getale aanwe-
zig om de feestelijke gebeur-
tenis bij te wonen. Meest-
al wordt het startsein ge-
geven met het slaan van de 
eerste paal. Omdat het hei-
werk zo voorspoedig is verlo-
pen, is gekozen voor een eer-
ste stort. Het nieuwe woon-

gebied Limmer Linten omvat 
Magnolia met 37 luxe wonin-
gen. De bouw van deze fa-
se bevindt zich al in een ver-
gevorderd stadium. Jasmijn 
omvat 26 luxe woningen. Ver-
schillende woningtypen wis-
selen elkaar af: rij-, twee-on-
der-eenkap, vrijstaande en 
seniorenwoningen. 

Alle genodigden hebben hun 
handtekening geplaatst op 
een afbeelding van het pro-
ject. Deze is vervolgens in 
een koker gestopt en in de 
fundering verwerkt, zodat al-
le betrokkenen ook in de toe-
komst aan dit project verbon-
den blijven. Tevens kregen de 
aanwezigen de gelegenheid 
om een aantal woningtypen 
te bezichtigen van de eerste 
fase, om zo een goed beeld te 
krijgen hoe hun woning uit-
eindelijk wordt. Om de feest-
vreugde compleet te maken 
was goochelaar Peppino uit 
Volendam aanwezig om jong 
en oud te vermaken. 

Castricum - Op donder-
dag 9 juni houdt John Hei-
deman een presentatie in 
het Strandvondstenmuseum, 
waar maximaal veertig kaar-
ten voor beschikbaar zijn . De 
vorige week zondag gepre-
senteerde uitgave van deel 2 
van Castricum en Bakkum in 
de Tweede Wereldoorlog van 
John, verhaalt onder andere 
over de negentig meter ho-
ge radartoren die in de Cas-

tricumse duinen stond; de 
‘Grosse Elefant’, over de NSB, 
de bunkerbouw en over Duit-
se militairen die in Castricum 
gelegerd waren. Aan het ein-
de van zijn boek, doet hij ver-
slag van zijn interview met 
Jan Twisk over zijn belevenis-
sen in zijn jeugd, onder ande-
re als kind van een vader die 
lid was van de NSB, Simon 
Twisk. Hij vertrok als boeren-
leider naar de Oekraïne en 

Origineel reisverslag van Simon Twisk 

Limmen - Kennemer Wo-
nen heeft de bekende NL 
Doet dag naar haar eigen 
hand gezet en organiseert nu 
al een aantal jaren een dag 
waarbij zij maatschappelijke 
organisaties ondersteunen 
met diverse klussen. Ruim 
vijftig medewerkers staken 

de handen uit de mouwen bij 
vier maatschappelijke orga-
nisaties in de regio. 

Bij zorginstelling De Came-
ren in Limmen van de Viva! 
ZorgGroep is intensief gehol-
pen met activiteiten voor (de-
menterende) ouderen. 

Maatschappelijk betrokken Castricum - Over vier weken 
is het zover, dan opent ‘Chi-
maera uurwerken en pendu-
les’  haar vestiging in Castri-
cum. Sporthal De Bloemen 
wordt voor de gelegenheid 
omgebouwd tot een theater, 
zodat het publiek kan genie-
ten van alle perikelen rond-
om de overname van deze 
prestigieuze klokkenfabriek. 

In devoorstelling Chimère 
van Muziektheatergroep C-
Squad staat de fabriek van 
de familie Chimaera en de 
op handen zijnde overname 
door de oudste dochter Thé-
rèse centraal. Chimère is de 
vierde zelfgeschreven voor-
stelling van C-Squad, na eer-
der successen met ’t Zilve-
ren Uitje, en ‘Er was eens..’ is 

schreef daar een reisverslag 
over. De intentie van de fami-
lie is om dit reisverslag ooit 
als een boekwerk beschik-
baar te stellen. Op de avond 
van de lezing wordt het ori-
ginele, met de hand geschre-
ven reisverslag eenmalig ter 
inzage gelegd voor belang-
stellenden. Vanaf 19.30 uur.
Reserveren via  info@strand-
vondstenmuseum.nl of of tel.: 
06-22923226.

de groep onder leiding van 
de nieuwe regisseur Michael 
Bot, ook bekend van Span-
gas, heel hard aan het werk 
gegaan met deze nieuwe 
rockmusical en dat gaat het 
publiek merken. Choreogra-
fe Ellen Jansen bedacht weer 
prachtige dansen op num-
mers van Benny Goodman, 
Alanis Morisette en Meat Lo-
af. In een verrassende mix 
van diverse stijlen, maar wel 
met een rauw randje laat C-
Squad zien inmiddels uit-
gegroeid te zijn tot een vol-
waardige musicalgroep met 
een heel eigen insteek.
De voorstelling is te bezoe-
ken op zaterdagavond 25 ju-
ni en zondagmiddag 26 juni. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Gall & Gall in winkelcentrum 
Geesterduin of via de websi-
te www.c-squad.nl.

Castricum - Vier brand-
weervrijwilligers van de 
brandweer Castricum waren 
er bij vrijdag 3 juni tijdens het 
jaarlijkse Kinder Beest Feest. 
Chronisch zieke en/of ge-
handicapte kinderen worden 
dan naar Artis gebracht door 
allemaal verschillende hulp-
diensten. 
Onder begeleiding van poli-
tiemotoren rijden ruim vier-
honderd voertuigen van am-
bulance, brandweer, defen-
sie, overheid, particuliere 
diensten, politie, reddingsbri-

gade en Rode Kruis de kin-
deren naar de dierentuin. Dit 
doen zij met toeters en bel-
len. Meer dan duizend kin-
deren waren uitgenodigd, die 
hun naasten mee mochten 
nemen. Er kwamen in totaal 
ongeveer vierduizend gasten 
en zo’n 1.700 vrijwilligers. Uit 
Castricum twee brandweer-
chauffeurs en twee man-
schappen die met een oefen-
tankautospuit van de regio 
en hun eigen brandweerbus-
je meereden van Den Helder 
naar Artis.

Brandweermannen brengen 
zieke kinderen naar Artis

Regio - Met de Vakantie-
Bieb-app heeft iedereen gra-
tis toegang tot een omvang-
rijke selectie Nederlandse e-
books gedurende de hele zo-
mer. Voor de jeugd gaat de 
VakantieBieb al in juni open 
en de titels voor volwasse-
nen zijn beschikbaar vanaf 

Gratis e-books  

juli. Er zijn dit jaar meer titels 
te downloaden, zestig in to-
taal, en er zijn handige leef-
tijdscategorieën voor kinde-
ren aan gekoppeld. De app 
is gratis te downloaden op 
een tablet of smartphone 
via de App Store of Google 
Play Store. Na het downloa-
den is voor het lezen van de 
e-books geen internetverbin-
ding meer nodig. Kinderen 
en volwassenen met dyslexie 
kunnen een deel van de e-
books in een aangepast let-
tertype lezen (ePub-versie). 
De e-books zijn beschikbaar 
tot en met 31 augustus.

Castricum - De bibliotheek wordt zaterdag 11 juni niet om 
13.00 uur geopend door wethouder Steeman, zoals eerder 
werd gemeld, maar een uur eerder. 

Die dag is er van 10.00 tot 16.00 uur open huis met tal van 
activiteiten om de heropening te vieren. Erna Winters, direc-
teur van Bibliotheek Kennemerwaard, zal rond 12.00 uur het 
openingswoord doen. Daarna wordt de officiële openings-
handeling verricht. Het volledige overzicht van het program-
ma is te vinden op www.bibliotheekkennemerwaard.nl.

Opening bibliotheek uur eerder



Castricum - Jeroen van de 
Water en Bram Visser, alle-
bei achttien jaar oud, heb-
ben een mooi plan ontwik-
keld waarvoor ze al flink aan 
het oefenen zijn. Afgelopen 
weekend gingen ze bijvoor-
beeld met bagage op de rug 
naar Heerhugowaard en te-
rug. Nee, niet wandelend of 
fietsend; ze gingen op een 
longboard, een soort skate-
board maar dan langer. Zo 
willen ze ook naar Frankfurt, 

het liefst heen en terug. On-
derweg slapen ze in een tent-
je of in een jeugdherberg. 

Jeroen: ,,Parijs was te ver en 
ik zag dat de route richting 
Frankfurt heel groen is. Daar-
bij komen we hoogteverschil-
len tegen en dat is weer een 
extra uitdaging.” De jongens 
kwamen elkaar voor de eer-
ste keer tegen bij de oppas 
toen ze nog kleuters waren. 
,,Echt vrienden werden we 

Jeroen en Bram op een longboard 
met bagage naar Frankfurt

pas op de middelbare school. 
Ik ga naar het Horizon Colle-
ge Heerhugowaard en Bram 
is net door zijn examens heen 
op het Jac. P. Thijsse College.” 

Ze longboarden allebei ruim 
vier jaar. Het plan is om in 
twee weken tijd de 980 kilo-
meter af te leggen, zo’n hon-
derd kilometer per dag. ,,Het 
doel van deze reis is om te 
kijken hoe ver we onszelf 
kunnen pushen, om nieu-

we plekken te ontdekken en 
natuurlijk om nog meer er-
varing op te doen wat be-
treft longboarden.” Jeroen en 
Bram zijn nog op zoek naar 
donateurs of sponsors, Origi-
nal Longboards, Shredlights 

en Skatestore hebben zich 
al gemeld. Op Facebook zijn 
de jongens te vinden www.
facebook.com/Frankfurttrip. 
Aanmelden als sponsor kan 
via frankfurttrip2016@gmail.
com.

Akersloot - Vrijdag 3 ju-
ni was het feest op de Rem-
brandtschool. Alle leerlingen 
en ouders hadden zich aan 
het begin van de ochtend 
verzameld in de aula. Daar 
was burgemeester Mans  
aanwezig om de feestdag of-
ficieel te openen. Hij nam de 

Rembrandt viert 150 jaar bestaan 
openbaar onderwijs in Akersloot

eerste cd met zomerse lied-
jes in ontvangst die de leer-
lingen in de voorgaande we-
ken hadden opgenomen on-
der begeleiding van een pro-
fessionele geluidsstudio. Aan 
hem de eer om bekend te 
maken welke leerling de ont-
werpwedstrijd voor de cd-

opdruk had gewonnen; Roos 
Brandjes uit groep 8 was de 
gelukkige en haar ontwerp 
staat nu op alle zomercd’s. 
De cd-hoesjes  zijn gevuld 
met zomerse foto’s van alle 
groepen. Een aantal groepen 
bracht hun zomerliedjes ten 
gehore en de burgemeester 
en Roos onthulden het zelf-
portret van Rembrandt waar-
aan alle leerlingen de afge-
lopen weken onder begelei-
ding van kunstenares Bian-
ca Jonker gewerkt hadden. 
Na het officiële gedeelte gin-
gen de leerlingen deels terug 
in de tijd met een groot cir-
cuit van oud Hollandse spel-
letjes, inclusief poffertjes. ’s 
Avonds troffen oud leerlin-
gen en (oud)leerkrachten el-
kaar op de druk bezochte re-
unie. Castricum - Afgelopen 

week liepen 283 derdeklas-
sers van het Clusius Colle-
ge Castricum stage. Er werd 
door  de leerlingen een enor-
me diversiteit aan stageplek-
ken gezocht en gevonden: in 
de horeca, in de zorg, bij ho-
veniers, in de  techniek, in 
warenhuizen, bij computer-
bedrijven, in de kinderop-
vang, in het onderwijs, in su-
permarkten, in de bouw, op 
campings, bij kapsalons,  in 
de detailhandel, bij de over-
heid en zelfs bij de bereden 
politie en Artis. 
Sanne Maat heeft begin dit 
jaar haar maatschappelijke 
stage in groep 6 op de Pau-
lusschool gevolgd. Hier was 
zij erg enthousiast over en ze 
is er bijna zeker van dat haar 
vervolgopleiding Pedago-
gisch medewerkster aan het 
Horizon College in Alkmaar 
gaat worden. Maar haar hart 
ligt ook bij het filmen/foto-
graferen en het bewerken 
hiervan. 
Dus werd het een stage bij 
Castricum105. Zij had als op-

dracht om een korte repor-
tage te maken over jonge-
ren onder de achttien jaar en 
het uitgaansleven/alcoholge-
bruik in Castricum. Ze sprak 
jongeren en hun ouders bij 
een café. Daarna was burge-
meester Mans aan de beurt. 
Gewapend met professione-
le camera en statief ging zij 
naar het gemeentehuis. Want 
ze wilde wel eens weten hoe 
de gemeente denkt over uit-
gaansmogelijkheden voor 
jongeren en de leeftijdgrens 
voor alcohol. Haar reportage 
is binnenkort te zien bij de lo-
kale omroep.  

En er was meer. Sanne heeft 
ze nog twee korte interviews 
gemaakt onder andere over 
Zwarte Piet, niet bepaald het 
minste onderwerp. 
,,Het was een leuke en vooral 
leerzame stage”, zegt Sanne. 
Zij moet nu een keuze tussen 
beide stages maken. Volgend 
jaar oktober volgt een sta-
ge van twee weken  bij ba-
sisschool Paulus of Castri-
cum105.

Castricum - Het wordt het 
komende weekend weer flink 
genieten voor muziekliefheb-
bers, want het Castricumse 
poppodium biedt hen weer 
twee avonden met live-mu-
ziek, punkrock op vrijdag en 
een muzikale mix op zater-
dag. De vrijdagavond begint 
met Sidewalk. Invloeden van 
de band zijn er van bekende 

jaren ’90 punkbands als Pen-
nywise en Bad Religion. Ver-
volgens is het de beurt aan 
For I Am. Het Belgische kwin-
tet kent in zangeres Hanne 
een niet te missen blikvang-
ster en onderscheidt zich al-
leen daarin al van veel ande-
re bands in het genre. Het af-
sluitende The Octopussys 
timmert al ruim een decenni-

Punk en rock in Bakkerij um aan de weg met haar me-
lodieuze punkrock. De Belgi-
sche band is beïnvloed door 
bands als The Offspring en 
No Use For A Name en voegt 
eigen en eigentijdse elemen-
ten aan die invloeden toe.
Op zaterdagavond gaat het 
er minstens zo energiek aan 
toe, en ditmaal is het de af-
wisseling die het interessant 
maakt. Opwarmer van de 
avond is singer/songwriter 
Bob Adels. Gewapend met 
een semi-akoestische gitaar 
verzorgt Bob een intens op-
treden. Route North is de vol-
gende act. Deze band bezigt 
het rock- en punkidioom met 
muzikale uitstapjes naar me-
tal. Klapper van de avond is 
ongetwijfeld Wakepoint (fo-
to). De elektropunkers maak-
ten eerder al veel indruk in 
De Bakkerij. Vanaf 21.00 uur. 
De entree bedraagt op beide 
avonden vijf euro, leden van 
de Vereniging Vrienden van 
De Bakkerij vier euro. 
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Uitgeest - De voorjaarscompetitie tennis zit er weer op. Bij tennisvereniging De Dog leverde het eerste zondags herenteam een uitzonderlijke prestatie door 
voor het derde seizoen op rij de titel op te eisen. Meer over deze stunt elders in deze Uitgeester Courant. Maar ook andere teams mochten dit weekeinde de 
champagneflessen laten knallen. Van links naar rechts hier de kampioensfoto’s van Mix 1 zaterdag, Dames 1 en 2 zaterdagavond en Heren 2 zaterdagavond.

Ook veel trotse kampioenen op de hockeyvelden van MHCU
Uitgeest - Het was ook een mooi weekend voor de jeugd van hockeyclub MHCU! Maar liefst vier teams werden afgelopen zaterdag kampioen: meisjes F1, 
E3, E2 en 8D2. De meisjes F1 speelden hun laatste wedstrijd tegen De Terriërs uit Heiloo. Hoewel ze niet wonnen, sloten ze het hockeyseizoen toch mooi af 
want ze zijn kampioen geworden. Grote klasse! ME3 werd kampioen na een spannende ontknoping. Tot de laatste wedstrijd stond ME3 op doelsaldo op de 
eerste plaats. De laatste wedstrijd moest met zoveel mogelijk doelpunten gewonnen worden van Alliance om kampioen te worden. En dat lukte: met maar 
liefst 10-2! ME2 werd kampioen bij Rood-Wit in Aerdenhout. Deze directe concurrent werd na een spannende wedstrijd met 3-2 verslagen. Met slechts één 
nederlaag in de competitie zijn zij de terechte kampioenen! Het meisjesteam 8D2 werd eveneens overtuigend en ongeslagen kampioen.
Hulde voor alle vier de teams! 

M8D2 - Van links naar rechts: Quinty, Maud, Pascale, Jasmijn, Giulia, Femke, Lisa 
en Merel. Onder: Emma, Pien en Isa. Coaches: Suzanne en Leny

ME2 - Van links naar rechts: Madelief, Anouk, Maxime, Britt, Myrthe en 
coach Floris. Onder: Zara, Elsa, Lot en Hannah

MF1 - Van links naar rechts: coach Inge Jonk, Myrthe, Benthe, Bobbie, Bo 
en Madelief. Onder: Isabella, Donna en Manon

ME3 - Van links naar rechts: Anne, Dianne, Loïs en Tessa. Onder: Aimée, Eabha, 
Tara en Jasmijn



FC Uitgeest wacht nog een 
zware klus!

Uitgeest - Noeste arbeid, 
saamhorigheid, creativiteit, 
zelfvertrouwen en effectivi-
teit. Dat alles zal nodig zijn 
om na de 0-1 nederlaag te-
gen Elinkwijk nog een kans 
te maken op promotie naar 
de eerste klasse. Niet onmo-
gelijk want zoveel beter wa-
ren de gasten uit Utrecht 
nu ook weer niet. Het wa-
ren echter slordigheden in de 
verdediging en in de aanval 
die FC Uitgeest deze zondag 
de das omdeden. De eens 
roemruchte club profiteerde 
maximaal en sloop daardoor 
weg met de overwinning.
Trainer René van Marsber-
gen kon vandaag weer be-
schikken over Sander van 
den Helder  die echter voor-
alsnog genoegen moest ne-
men met een plaats op de 
bank. Ruud Koedijk nam de 
positie over van de geschors-
te Lester Half terwijl Thomas 
Sinnige de stand in was voor 
de afwezige Mike Olgers.
Overigens moest de wed-
strijd gespeeld worden op 
het kunstgrasveld want het 
noodzakelijke onderhoud 
door de gemeente van het 
prachtig erbij liggende gras 
van het hoofdveld was al be-
gonnen. Zo was nu eenmaal 
de planning dus gebeurde 
het ook zo.
Beide teams begonnen met 
enige voorzichtigheid aan de 
wedstrijd en hielden elkaar in 
de beginfase aardig in even-
wicht. Er waren kansjes aan 
beide kanten maar het waren 
toch de gasten die de score 
wisten te openen. Sukkelig 
balverlies op het middenveld, 
een lange bal, een gebrek 
aan coördinatie in de verde-

diging van FC Uitgeest- want 
ja, wie stapt voor buitenspel 
moet ook de laatste in de li-
nie zijn-een attente spits, na-
melijk Cornet, en het score-
bord wees zomaar 0-1 aan.
Natuurlijk deed FCU er voor 
rust nog alles aan om de 
schade te herstellen maar het 
vrij jonge team van Elinkwijk 
gaf vooralsnog geen krimp.
Na rust werd er door de gast-
heren nog een tandje bijge-
schakeld. Aan initiatieven 
geen gebrek maar de finesse 
ontbrak. Zoals in de 51e mi-
nuut toen een mooie aanval 
van groengeel de bal bij Kick 
Smit bracht maar alleen voor 
keeper Mansori wist hij niet 
te scoren.  Aan de andere 
kant mocht FC Uitgeest van 
geluk spreken dat scheids-
rechter Wiedijk in goede 
vorm was door een buitelpar-
tij van Cornet te beoordelen 
als wat het was, namelijk een 
klassieke schwalbe. Geel dus 
voor hem. Met man en macht 
probeerde FCU de gelijkma-
ker te forceren maar zelfs 
na de domme tweede gele 
kaart (dus rood) voor de Ko-
ter gaf de Utrechtse verdedi-

ging geen krimp. Zelfs kwam 
Elinkwijk in de 93e minuut 
nog met negen man te staan 
na korsluiting in het hoofd 
van Ozkilit wat voor , zoals 
eerder gezegd, de uitsteken-
de arbiter  reden genoeg was 
om ook hem naar de kleed-
kamer te sturen.

In de laatste minuten had 
FCU pech dat tot tweemaal 
aan toe de bal net voorbij 
ging aan de ingevallen Wou-
ter uit den Boogaard. Zo bleef 
het bij 0-1 en mag FCU zich 
vooral mentaal gaan voorbe-
reiden op een moeilijke op-
dracht. Geloof in eigen kun-
nen en vertrouwen hebben 
in een overwinning zal cruci-
aal zijn. Dat het ook zo gaat 
gebeuren, geloof ik nu weer 
in.  (De Afvallende Bal, foto: 
Elinkwijk)

FC Uitgeest: Koning, 
T.Uit den Boogaard (82e 
Hoekstra), Vrouwe, Ide-
ma, Zwarthoed (45e van 
den Helder), de Wit, E. Sin-
nige, Smit, Koedijk, Brou-
wer, T.Sinnige (65e W.Uit 
den Boogaard), 

Stormvogels domineert 
titelstrijd en promoveert
Uitgeest - Afgelopen zater-
dag reisde een bus vol sup-
porters af naar Amsterdam 
om Stormvogels te onder-
steunen in de strijd om pro-
motie naar de derde klasse 
in een duel tegen DTS. Bei-
de ploegen sloten de regulie-
re competie af als koploper 
en moesten onderling uit-
maken wie zich formeel tot 
kampioen kon laten kronen.  
Op neutraal terrein  schaar-
de zich een bont gezelschap 
dat zich massaal lieten horen.
Aanvankelijk leek het een 
spannende partij te worden. 
Ondanks een vroege ope-
ningstreffer van Jord Bet-
jes, kwam Stormvogels wat 
stroef uit de startblokken en 
was het DTS dat aanvankelijk 
het initiatief nam.  Het duur-
de tot de 10e minuut voordat 
de Uitgeesters alle schroom 
van zich afgooiden en lie-
ten zien waarom zij naar Am-
sterdam waren afgereisd. Bij 
een stand van 3-3 nam Eve-
line Nootebos haar team op 
sleeptouw door twee tref-
fers op rij,  waarna de ploeg 
gemakkelijk uitliep naar 8-3. 
Een kleine opleving van DTS 
resulteerde nog in een te-
gentreffer, maar de in vorm 
zijnde Jord Betjes liet zich 
daarna gelden door twee 
treffers op rij. Nootebos no-
teerde vervolgens haar 4e 
treffer van de dag en ook De-

mi Erkelens was succesvol. 
Bij het klinken van het rust-
signaal was het Betjes die de 
ruststand bepaalde op 13-5 
en de wedstrijd in feite al ge-
speeld was.
In de tweede helft namen de 
Uitgeesters wat gas terug en 
overheerste de verslagenheid 
al bij DTS.
Stormvogels domineerde 
partij en stilletjes werd het 
feestje al gevierd. Halver-
wege de tweede helft was 
de de voorsprong zelfs ver-
groot naar een marge van 
10, waarna trainer/coach van 
Duijn zijn reservespelers nog 
ruim speeltijd gunde. Voor 
Romy Erkelens betekende 
dit haar debuut in het eer-
ste team. Bij het klinken van 
het laaste fluitsignaal stond 
er een overtuigende 20-10 
overwinning genoteerd en 
kon Stormvogels zich laten 
kronen tot de terechte kam-
pioen van de vierde klasse. 
DTS toonde zich een spor-
tief verliezer maar als schra-
le troost werden ook zij be-
loond met promotie, wegens 
het terugtrekken van andere 
teams. Het kon de Uitgees-
ters niet deren, zij vierden 
uitbundig feest en werden na 
afloop in het thuishonk door 
een schare supporters on-
der luid  gejuich ontvangen, 
waarna het feestje zich tot in 
de vroege uurtjes voortzette.

     Korfbalflits
       Stormvogels

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

Uitgeest - Het was een ge-
zellige drukte vorige week 
maandagavond aan de Zien-
dervaart in Uitgeest. Maar 
liefst 21 jeugdvissers meld-
den zich voor de tweede 
jeugdviswedstrijd die met 
slecht weer op komst van 
start ging. De paraplu’s wer-

den neergezet.
Hier en daar werd een vis-
je gevangen, voornamelijk 
voorntjes en baarsjes.
De viscoaches van hengel-
sportvereniging AHB Uit-
geest hielpen de jeugdvis-
sers om de gevangen vissen 
te onthaken en de vis te tel-

len en meten.
Met grote trots haalde Sam 
Stam zijn leefnet omhoog om 
zijn enige vis te laten meten.
Een zeer mooie brasem van 
37 cm. Helaas heeft het hem 
niet de winst opgebracht, 
maar wel een glimlach van 
oor tot oor.
Sara de Leeuw was de win-
naar van deze tweede vis-
wedstrijd met maar liefst 155 
cm. Een zeer goede tweede 
plaats was weggelegd voor 
Rens van Lieshout en een 
verdienstelijke derde plaats 
voor Jop Vosse.
Maandagavond 13 juni is de 
finale, dan weten we wie zich 
met trots de winnaar van de 
jeugdcompetitie 2016 kan 
noemen!
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Ophaaldata gft-afval

In week 23 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 13 juni
De Kleis en Waldijk:  woensdag 15 juni
De Koog:  donderdag 16 juni
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 17 juni

BUrgerlIjKe stanD

natUralIsatIe
sinds dinsdag 31 mei is ze officieel 
Uitgeester, robyn lynne thomas  
uit australië. Onder toeziend oog  
van burgemeester Wendy Verkleij  
en haar jongste zoon ondertekende  
ze de ‘Verklaring van Verbondenheid’ 
(foto: gemeente Uitgeest).

geBOren
roxy Velthuizen, dochter van 
roos Breeuwer en Dylan Velthuizen

VOOrgenOMen HUWelIjK
r. reijinga en M. garcia trinidad

getrOUWD
t. Pool en M. eversteijn
r. tijs en M.C.M Zwart
j.H. Bos en D.j. Hijlarides

OVerleDen
l.t. van der eng, w/v Van egmond, 87 jaar
n. Winter, 80 jaar

Helpende handen gezocht
Dinsdag 28 juni is de 6e editie van Beusvloer IJmond Noord. Klussen zijn er 
genoeg. Er worden echter nog ondernemers gezocht om zich aan te melden 
om aan de vraag van de maatschappelijke organisaties te voldoen. Denk bij-
voorbeeld aan medewerkers van een accountantskantoor die een speeltuin 
opknappen. Ook wordt gezocht naar mensen met twee rechterhanden, naar 
klusmaterialen, beschikbare ruimtes en mensen met bijvoorbeeld juridische 
kennis. Uiteraard staat er iets tegenover: de tegenprestaties zijn onder ande-
re reclames, personeelsfeestjes, een tv-reportage, enzovoorts. 
Op www.beursvloerijmondnoord.nl staat een actueel overzicht van vraag en 
aanbod. Ook is hier alle relevante informatie over de Beursvloer terug te vin-
den en kan men zich aanmelden. Tevens staat hier een lijst met aanmeldin-
gen gepubliceerd die wekelijks vernieuwd wordt.

Overhangend groen
Uitgeest is een zeer groen dorp, waar wij als gemeente erg trots op zijn. 
Naast de gemeentebomen, de struiken en de bosschages zijn ook vele par-
ticuliere tuinen gevuld met bomen, struiken en hagen. Het komt echter ge-
regeld voor dat het groen in deze tuinen uitgroeit tot over gemeentegrond. 
Dit zorgt op sommige plekken voor overlast voor onder meer fietsers en 
voetgangers. Het ontneemt zicht bij kruispunten en kan voor onveilige si-
tuaties zorgen doordat bijvoorbeeld voetgangers uit moeten wijken naar de 
openbare weg. 
Hierbij het verzoek om kritisch naar uw eigen tuin te kijken, indien deze aan 
gemeentegrond grenst. Staan er bijvoorbeeld struiken die door of over de 
schutting groeien, of die het zicht op een verkeersbord belemmeren? Snoei 
deze dan. Vanuit de gemeente zal er met enige regelmaat controle uitge-
voerd worden op overhangend groen. Mochten er onveilige of hinderlijke si-
tuaties geconstateerd worden, worden de bewoners hierop aangesproken.

Commissievergaderingen
Volgende week zijn er drie openbare commissievergaderingen. Ze vinden 
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en beginnen om 20.00 uur.
Commissie samenlevingszaken (maandag 13 juni)
Op de agenda staat onder meer een bespreking van het Jaarverslag 2015 
van de Jeugd- en Jongerenraad.
Commissie grondgebiedzaken (dinsdag 14 juni)
De commissie krijgt een presentatie van het nieuwe Verkeersplan en wordt 
ook gevraagd te adviseren over een bijbehorend voorstel. Het plan regelt 
zaken die uiteenlopen van het parkeerdruk tot toegankelijkheid voor rol-
stoelgebruikers. Ook op de agenda staat het Groenbeleidsplan 2016-2025. 
Dat behandelt het beheer van de (groene) openbare ruimte in de gemeente.
Commissie algemene Zaken en Financiën (donderdag 16 juni)
Naast een presentatie over de criminaliteitscijfers in Uitgeest wordt een on-
derzoek besproken naar de mogelijkheid om camera’s te gebruiken in het 
stationsgebied. 

Bomenkap in verband met zwam
Vorige week is met spoed een tweetal bomen omgezaagd. Beide bomen wa-
ren aangetast door zwammen. Bij de kastanjeboom aan de Irenelaan, ter 
hoogte van nummer 77, zaten de zwammen in de kruin van de boom. De 
sorbus (ook bekend als lijsterbes) aan de Wethouder Kromstraat 16 had de 
zwammen onderaan op de stam staan. Als er zwammen op een boomstam 
groeien, is het mogelijk dat de boomstam van binnen is aangetast en daar-
door zwakker is. Er wordt in dat geval dan ook geen risico genomen. Tevens 
bestaat de kans dat andere bomen in de omgeving aangetast worden. Daar-
om is ervoor gekozen de bomen direct te kappen.

Het ontbijt op Koningsdag in de hal van het gemeentehuis, wat speciaal 
voor gedecoreerden werd georganiseerd, was een groot succes (foto: ge-
meente Uitgeest).

Koninklijke onderscheiding 
aanvragen
Kent u een Uitgeester die in aanmerking zou kunnen komen voor een  
Koninklijke Onderscheiding? Iemand die zich op vrijwillige basis jarenlang 
heeft ingezet voor een vereniging, stichting of maatschappelijk doel? De  
gemeente Uitgeest stelt het vele werk dat vrijwilligers in ons dorp verrichten 
– en dat het cement van de samenleving vormt – zeer op prijs.
U kunt hem of haar voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding bij 
de managementassistente van de gemeente Uitgeest, bereikbaar via het al-
gemene telefoonnummer 0251-361111 of via de mail op bestuursonder-
steuning@uitgeest.nl. De persoon die voorgedragen wordt, moet inwoner 
zijn van Uitgeest. De uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding kan op 
zijn vroegst vijf maanden na het indienen van alle gegevens plaatsvinden. 
Voor de uitreiking bij gelegenheid van Koningsdag 2017 dient de voordracht  
vóór 1 oktober van dit jaar binnen te zijn.
Overigens is de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding niet aan Ko-
ningsdag gebonden, maar kan in overleg ook een andere datum en gelegen-
heid worden gekozen.
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