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Vijf brandstichtingen op 
één avond in Uitgeest

Uitgeest - Bij een vijftal 
brandstichtingen in Uitgeest 
is tussen zondag 23.00 uur en 
23.35 uur flinke schade ont-
staan. De eerste brand werd 
rond 23.00 uur ontdekt aan 
de Kooglaan. Daar stond een 
geparkeerde auto in brand. 
Tegelijkertijd kwam er ook 
een melding van een brand 
aan de Binnevenstraat. Daar 
stond een caravan in brand. 
De caravan en de auto zijn 
door brand verwoest.
Een paar minuten later (rond 
23.06 uur) was het opnieuw 
raak. Op de Kuipersvenstraat 
stond een camper in brand. 
Ook dit voertuig liep enor-
me schade op. Tussen 23.15 
uur en 23.35 uur werden 
twee branden ontdekt in de 
Meerkoetstraat. Twee perso-
nenauto’s liepen aanzienlijke 
schade op. Het eerste voer-
tuig aan de achterkant en het 

tweede voertuig liep brand-
schade op aan de rechter 
voorkant.

Door de politie is een gro-
te zoekactie gestart naar de 
brandstichter(s). Daarbij is 
onder meer Burgernet in-
gezet. Helaas zonder resul-
taat. Mensen met informa-
tie kunnen bellen met 0900-
8844. De gedupeerden heb-
ben aangifte gedaan. (bron: 
@NHNieuws)

Uitgeest - Het ICGT heeft 
elf jaar na de winst van Wil-
lem II weer een Nederland-
se winnaar. Vitesse won de 
finale met 1-0 van Benfica. 
Een mooie bekroning op een 
weekend waar Vitesse moei-
zaam begon, maar groeide in 
het toernooi en met de wed-
strijd sterker werd.
Het hele Pinksterweekend in 
Uitgeest stond uiteraard in 
het teken van het ICGT: vier 
dagen aan voetbalvermaak, 
van vrijdag tot en met maan-
dag. Met in de hoofdrol na-
tuurlijk het ICGT, maar met 
daarnaast allerlei andere ge-
zellige toernooien: het bedrij-
ventoernooi, clubavond en 
het Arie Bonkenburg Toer-
nooi. Geholpen door mooi 
weer, werd het een drukbe-
zocht, gezellig sportweekend.
De openingswedstrijd tussen 
FC Uitgeest en Real Madrid 
leek al wel een finale, gezien 
de drukte. Uiteindelijk won 
‘de Koninklijke’ de wedstrijd 
met 1-0 dankzij een goal van 
Miguel Perez. FC Uitgeest 
stelde daarna wel orde op 
zaken door te winnen van RC 
Lens en gelijk te spelen tegen 
ADO Den Haag. Het resul-
taat? Een plek in de kwart-
finale tegen het ijzersterke 
Benfica, dat de eerste speel-

dag ongeslagen bleef. Daar 
strandden de Uitgeesters na 
een nederlaag van 4-1. Met 
opgeheven hoofd.
Benfica trof ondertussen Re-
al Madrid in de halve fina-
le. Na strafschoppen trok-
ken de Portugezen aan het 
langste eind. In de ande-
re halve finale, tussen Vites-
se en Ajax Cape Town, werd 
het 2-0 voor de Arhemmers. 
Hiermee werd een smaakma-
ker uitgeschakeld. Ajax Cape 
Town kwam elke wedstrijd 
zingend het veld op en speel-
de mooi en frivool voetbal. 
Mooie troost: in de strijd om 
de derde plaats versloeg het 
Real Madrid met 2-0, dank-
zij twee goals van Tashreeq 
Matthews.

De finale werd een heuse ti-
tanenstrijd tussen Vitesse en 
Benfica. Op een mooi podi-
um, want rondom het A-veld 
stonden ongeveer 3500 men-
sen. Te kijken naar Nederland 
tegen Portugal. Optimistisch 
attractief tegen gecalculeerd 
defensief. Twee voetbalstij-
len op het A-veld van FC Uit-
geest. Vitesse won deze wed-
strijd uiteindelijk, dankzij een 
doelpunt in de tweede helft 
van Richie Musaba. En daar-
mee heeft het ICGT weer een 
Nederlandse winnaar. Een 
mooi einde van een prachtig 
weekend.
Voor alle uitslagen zie www.
icgt.nl. Elders in deze editie 
sfeerfoto’s van dit prachtige 
evenement.

Foto: Michael Broekmeulen

Vitesse wint ICGT na winst 
in finale tegen Benfica
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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!
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Verschijnt woensdag
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Mooie tweede plaats 
voor mannen de Dog 1

Uitgeest - De eerste plaats 
was op de laatste speeldag 
niet meer haalbaar voor het 
eerste heren team van de 
Dog. Maar mochten er mini-
maal 2 punten worden bin-
nengehaald, dan werd de 
tweede plaats wel veilig ge-
steld.
Dit moest gebeuren tegen het 
eerste heren team van Over-
dan (Assendelft). Onder tro-
pische temperaturen mocht 
Jeroen Duinmaijer als eerste 
man aantreden. Helaas voor 
Jeroen deed bij Overdan de 
hoofdtrainer mee. Deze was 
echt een maat te groot voor 
Jeroen. Uitslag een 1-6 2-6 
nederlaag.
Tweede man Don van der 
Kleij nam deze dag afscheid, 
na 22 prachtige seizoenen. 
Don deed er alles aan om in 
stijl af te sluiten, maar kon 
helaas niet voor een stunt 
zorgen. Uitslag een 5-7 3-6 
nederlaag.
Derde man Menno Kuik liet 
wederom zien aan een heel 
sterk seizoen bezig te zijn en 
won van een (op papier) veel 
sterkere tegenstander. Na 
een slopende drie setter wist 
Menno de derde set naar 

zich toe te trekken via een 
beslissende tiebreak. Uitslag 
een 6-4 5-7 7-6 overwinning.
Nog 1 puntje nodig dus voor 
de tweede plek. Aan Robin 
van Rijssel was het dan ook 
om dit punt binnen te sle-
pen, maar helaas voor Robin 
bleek zijn directe tegenstan-
der echt veel te sterk te zijn. 
Een dikke nederlaag was dan 
ook het restultaat. Uitslag 2-6 
2-6
Om toch het laatste punt vei-
lig te stellen werd het koppel 
Frank Klein en Marco Zoe-
teman als eerste koppel op-
gesteld. Tegenstander o.a. de 
bewuste tennisleraar. Onder 
grote publieke belangstelling 
speelden beide heren van de 
Dog een bijna foutloze wed-
strijd en werd de tegenstan-
der continu onder druk ge-
zet. In beide sets werd een 
break geforceerd en Frank en 
Marco wonnen de wedstrijd 
overtuigend met 6-3 6-3. De 
tweede plek was in ieder ge-
val veilig hierdoor.
Tweede koppel Mark Bone-
kamp en Don probeerden al-
les wat in hun macht lag om 
de wedstrijd in hun voordeel 
te beslissen, maar helaas 
werden beide sets heel close 
verloren. Uitslag een 5-7 5-7 
nederlaag.

Al met al een prachtig sei-
zoen. Voor het eerst in de 
(sterke) tweede klasse spe-
len en dan toch meedoen om 
de bovenste plaatsen is een 
heel knap resultaat.
Voor Don van der Kleij bete-
kende dit dus zijn afscheid. 
In de avonduren werd er een 
gezellige afscheidsreceptie 
voor Don gehouden en werd 
Don bedolven onder de ca-
deaus. Don vervangen zal 
moeilijk (zo niet onmogelijk) 
worden, dus de mannen van 
de Dog zijn er nog niet over 
uit of er een (extra) nieuwe 
speler voor het team zal wor-
den gezocht.

Bedrijventoernooi tijdens 
Wereldrecordpoging

Uitgeest - Steun het goe-
de doel en doe op vrijdag 
21 juli mee met het Bedrij-
ventoernooi! Dat is de op-
roep van de organisatie van 
het Media Meadows We-
reldduurrecord voor Stich-
ting Terre Rett Syndroom 
Fonds. Bij Tennisvereniging 
De Dog in Uitgeest gaat 
tennisleraar Ronald Vlie-
land samen met Dennis 
Bakkum, Kees Beentjes en 
Rob Klaver op 21,22 en 23 
juli proberen het Guinness 
World Record dubbelspel-
tennis proberen te verbete-
ren naar maar liefst 62 uur 
achter elkaar tennissen! Tij-
dens deze wereldrecordpo-
ging gaat er zoveel moge-
lijk geld opgehaald worden 
voor het goede doel, Stich-

ting Terre Rett Syndroom 
Fonds, met o.a. een nacht-
tennistoernooi, bootcamps, 
bedrijventoernooi, voetbal-, 
tennis-, korfbal- en hockey-
clinics, wijproeverij, feest-
tent, live-muziek en een 
veiling. 

Het Bedrijventoernooi, op 
vrijdag 21 juli is één van de 
vele activiteiten die georga-
niseerd worden. Een team 
bestaat uit 8 deelnemers. 
Op het programma staat, 
naast tennissen, het hilari-
sche bubble soccer en la-
crosse. Het Bedrijventoer-
nooi begint om 16:00 uur 
en wordt afgesloten met 
een gezellige BBQ. Meer 
informatie en inschrijven via 
www.62uur.nl/inschrijven.

• Vrijdag 21 juli van 16.00 tot 20.00 uur.
• De activiteiten zijn: bubble soccer, tennis en lacrosse.
• Er zijn maar 11 bedrijven beschikbaar.
• €300,- per bedrijf, inclusief BBQ en 2 consumpties per persoon.
• Bij elk bedrijf doen 8 personen mee.
•	 Hiermee	krijg	je	1	kavel	in	de	‘Club	van	100’.

 Schrijf je in en mail naar:  bedrijfstoernooi@62uur.nl

www.62uur.nl

Ook jij kunt het goede doel nu 
steunen door deel te nemen aan het 

bedrijfstoernooi.

Inschrijven kan vanaf 14 april 2017.

Doe ook mee!

steun jij ook ‘stichting terre’?

2017

21 juli 22 juli 23 juli

bedrijfstoernooi

Wordt jij de
Media Meadows 

Bedrijfskampioen?
Doe ook mee!

SUMMITSPORTS



ICGT steeds mooier
Uitgeest - Over de vraag 
waar Uitgeest goed in is, 
hoeft niet lang nagedacht 
te worden. Uitgeest kan or-
ganiseren, wat weer eens is 
gebleken bij het Internatio-
naal Cor Groenewegen toer-
nooi dat jaarlijks met Pinkste-
ren plaatsvindt op het sport-
complex van FC Uitgeest. Het 
goed beveiligde terrein was 
vier dagen lang een aaneen-
schakeling van feestelijkhe-
den. Voetballiefhebbers kwa-
men aan hun trekken met 
een keur aan binnen- en 
buitenlandse teams. Behal-
ve spanning was er een ook 
genoeg entertainment. Spe-
lers van Ajax Capetown ga-
ven kleurrijk blijk van hun 
aanwezigheid door na het 
spel al zingend en klappend 
richting kleedkamer te dan-
sen. Alles stond dit week-
end in het teken van voetbal, 
daarnaast werd ruimschoots 
ingespeeld op de behoefte 
van jongeren door vloggers 
in te zetten die met de nodi-
ge humor hun filmpjes com-
pleet maakten. Met een dro-
ne werden prachtige beel-
den gemaakt van het terrein 
en de festiviteiten. Het mooie 
weer speelde uiteraard een 
grote rol. Op zaterdag telde 
men 4000 bezoekers die hun 
auto op de overigens flinke 
parkeerplaats niet meer kwijt 
konden waardoor de Koog-
laan volstond. Voor degenen 
die niet zo voetbalminded 
waren, was er een randge-
beuren om nog lang over na 
te praten. In de feesttent ver-
schillende optredens van ar-
tiesten en DJ’s. Ook de klein-
tjes vermaakten zich ’s mid-
dags met Lieuwkje die haar 
enthousiasme goed wist over 
te brengen. 
Op zaterdagavond was met 
name de foute party een da-
verend succes. Als je hier 
dan om 24.00 uur je verjaar-
dag mag inluiden dan weet 
je dat dit nooit meer over-
troffen zal worden. Het over-
kwam Lotte Smit die haar 20e 
geboortedag in ging met een 
onverwacht podiumbezoek 
waar zij met veel gevoel voor 
drama Rose van The Titanic 
naspeelde. Maar het draai-
de natuurlijk om het voet-
balevenement dat maandag 
nog een sterk FC Uitgeest liet 
zien dat met 3-0 van Volen-
dam won en het tot de zeven-
de plaats wist te schoppen. 
Onbetwiste finalisten waren 
Benfica en Vitesse. De laatste 
won met 1-0. De organisatie 
kan met veel trots terugkij-
ken op een prachtig week-
end, tot stand gebracht door 
de vele hardwerkende vrijwil-
ligers. (Monique Teeling)
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Specialist in inbraakpreventie breidt uit:

NH Slotenmakers neemt 4-Locks over

Regio - NH Slotenmakers 
heeft onlangs de buitendien-
stactiviteiten van 4-Locks 
uit Haarlem overgenomen. 
Daarmee breidt NH Sloten-
makers de onderneming, die 
inmiddels meer dan tien jaar 
succesvol is, fl ink uit. Het 
is nu de grootste specialist 
op het gebied van inbraak-
preventie in de regio Noord 
Holland. NH Slotenmakers is 
een vertrouwde partner voor 

zowel particulieren als be-
drijven. Als PKVW-gecertifi -
ceerd bedrijf is NH Sloten-
makers gespecialiseerd in 
het beveiligen van woningen 
en bedrijven tegen inbre-
kers. Eigenaar Paul Ruijgrok: 
,,Het zal je verbazen hoe ma-
kelijk inbrekers een woning 
binnenkomen, in de mees-
te gevallen hebben ze aan 
twee á drie minuten genoeg. 
Het leed is voor de getroffen 

bewoners erg groot. Voorko-
men is véél beter dan gene-
zen.” De beveiligingswerk-
zaamheden die uitgevoerd 
worden, vallen onder het 
Politie Keurmerk. Hierdoor 
heeft de huiseigenaar zeker-
heid en vaak ook nog korting 
op zijn inboedelverzekering. 
Ruijgrok: ,,Wij zien het als 
onze belangrijkste taak om 
ervoor te zorgen dat men-
sen zich veilig voelen in hun 
woning, daar doen wij al-
les voor. Natuurlijk blijft het 
belangrijk om, als bewoner, 
ook zelf op te letten. Bijvoor-
beeld ’s avonds een licht-
je te laten branden en het 
huis goed afsluiten wanneer 
je het huis verlaat.” Klanten 
waarderen NH Slotenmakers 
met een 9,1 als rapportcijfer. 
Wie de woning wil laten 
checken op inbraakveilig-
heid kan een afspraak ma-
ken met de inbraakpreven-
tieadviseur op 023 5388000. 
Men ontvangt dan een op-
gave met de verbeterpunten 
voor de woning.

Fit4lady Beste Fitness-
keten van het Jaar

Regio - Sporters en sport-
sters bij vele fi tnesscentra 
in Nederland kozen samen 
met een vakjury Fit4lady tot 
Fitnessketen van het Jaar 
2017. De uitslag is op zon-
dag 21 mei bekendgemaakt 
in de Studio¹s van Aalsmeer. 
Fit4lady-eigenaar Arina van 
Damme nam daar dankbaar 
de trofee in ontvangst. Het 
is voor Arina de derde keer, 
want ook in 2013 en 2015 
werd Fit4lady tot Fitnesske-
ten van het Jaar gekroond.
In de verkiezing staat de me-
ning van de sporters cen-
traal. Voor de stemmers is de 
belangrijkste reden om Fit-
4lady te kiezen de persoon-
lijke betrokkenheid van de 
Fit4lady-trainsters. ,,In on-
ze clubs helpen trainsters 
de leden hun doelen te be-
reiken en zo een goed ge-
voel mee te geven over zich-
zelf. Afslanken en fi tter zijn 
is mooi, maar je goed voelen 
over jezelf is belangrijker”, 
aldus Arina van Damme.  
Fit4lady gelooft in persoon-
lijke begeleiding en biedt 
een 30 minuten circuittrai-
ning. De begeleiding bij het 

sporten is persoonlijk en zo 
intensief als de klant wil. 
,,Leden trainen vaak lange 
tijd bij Fit4lady door de re-
sultaten die ze behalen en 
de band die ontstaat met de 
trainsters. Bij Fit4lady blijft 
een lid gemiddeld jarenlang 
sporten en sponsoring, wel 
betalen maar niet sporten, 
komt nauwelijks voor. Dat 
is uitzonderlijk te noemen in 
de fi tness-branche.” Fit4lady 
heeft dertien fi tnessclubs in 
Nederland en hier in de re-
gio in Limmen. En er is ruim-
te voor meer. ,,We hebben 
bewust gekozen voor gecon-
troleerde en gestage groei. 
Kwaliteit is het belangrijkst: 
in locatiekeuze, in keuze van 
de onderneemsters en in de 
keuze van de trainsters. We 
hebben niet voor niets een 
Fit4lady Academy, waarin 
we zowel franchisenemers 
als trainsters opleiden en 
bijscholen. Wij helpen vrou-
wen om sport te integreren 
in hun levensritme. En el-
ke dag met veel plezier”, be-
sluit een tevreden Arina van 
Damme. Foto: Erik Peek Fo-
tografi e.

Expositie bij fysiotherapie
Limmen - Tot en met augus-
tus wordt er een aantal vro-
lijke en kleurrijke schilderij-
en geëxposeerd  van Sandra 
Strijk bij Fysiotherapie Don-
kers, Waal en Hilbers, geves-

tigd aan de Zonnedauw 4. Ie-
dereen kan tijdens de ope-
ningsuren van de praktijk de 
schilderijen  bekijken. Meer 
werk van Sandra is te zien op: 
www.sanstri-art.nl.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur vrijdag & zaterdag 
21.15 uur zondag 19.30 uur maandag & 
dinsdag 20.00 uur woensdag 21.00 uur 

The Wall 
vrijdag 16.00 uur zaterdag 18.45 uur  

zondag 16.00 uur  
dinsdag 14.00 uur woensdag 18.45 uur 

The Sense of An Ending
donderdag 20.00 uur vrijdag &  

zaterdag 21.15 uur maandag 20.00 uur 
woensdag 15.30  & 20.00 uur 

Pirates of the Caribbean 
5 - 3D

vrijdag & zaterdag 16.00 uur zondag 
19.30 uur dinsdag 20.00

Pirates of the Caribbean 
5 - 2D

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 16.00 uur  
Dubbelspel (Double play)

vrijdag 18.45 uur 
Going in Style 

zondag 16.00 uur  
The Dream Symphonic 
Variations Marguerite & 

Armand 
zaterdag 18.45 uur

Lion 
dinsdag 14.00 uur  

Down to Earth
zaterdag & zondag 13.30 uur

The Boss Baby (NL) 3D
woensdag 15.30 uur 

The Boss Baby (NL) 2D
zaterdag & zondag 13.30 uur

De Smurfen en het verloren 
dorp 2D

Programma 8 juni t/m 14 juni 2017

Thriller The Wall
Tijdens de oorlog in Irak wor-
den Sergeant Locke en lui-
tenant Hobbs, in een totaal 
verlaten dorp, onder schot 
gehouden door de beruchte 
Irakese sluipschutter ‘Ghost’. 
Terwijl Hobbs zwaargewond 
op de grond ligt, verschanst 

Locke zich achter een muur 
en probeert hij hulptroepen 
op te roepen. Maar in plaats 
daarvan krijgt hij de sniper 
zelf aan de lijn… The Wall 
is een spannende psycholo-
gische thriller van regisseur 
Doug Liman.

Tony Webster leidt een te-
ruggetrokken en rustig be-
staan. Op een dag komt er 
een weggestopt jeugdge-
heim aan het licht waardoor 
hij de gebrekkige herinnerin-
gen uit zijn jeugd onder ogen 
moet zien. Hij wordt gecon-
fronteerd met de waarheid 
over zijn eerste liefde, Veroni-

The Sense of an Ending
ca Ford, en de verwoestende 
gevolgen van een beslissing 
die hij lang geleden heeft ge-
nomen. The Sense of an En-
ding is het verhaal van een 
man die voorgoed afscheid 
neemt van de beloftes van 
zijn jeugd. Een verhaal over 
liefde, spijt en een vergeten 
jeugd. 
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Regio - Iedereen die graag 
langs het strand loopt heeft 
het inmiddels met eigen kun-
nen zien; de zandsuppletie 
die plaatsvindt op het strand 
van Heemskerk tussen paal 
46 en 51 ten noorden van 
Wijk aan Zee. Woensdag-
middag nam fotograaf Henk 
Hommes er een kijkje en hij 

kwam thuis met een bijzon-
dere serie foto’s. Door nieuw 
zand aan te brengen, blijft de 
kustlijn op natuurlijke wijze 
intact.Het zand komt van de 
Noordzeebodem, zo’n 10 km 
van de kust.Baggerschepen 
spuiten over een lengte van 
5 km 1 mil m3 zand op het 
strand.De werkzaamheden 

gaan dag en nacht, 7 dagen 
per week door. Als er wordt 
gewerkt bij de strandopgan-
gen kunnen bezoekers van-
uit het Noord-Hollands Duin-
reservaat mogelijk niet het 
strand op. Dit wordt met bor-
den bij de ingangen van het 
gebied aangegeven. Foto: 
Henk Hommes.

Castricum - Yoga in de 
Duinen houdt donderdag-
avond 22 juni een workshop 
duinyoga op een open plek 
in het Noordhollands Duin-
reservaat. Het is de dag na 
de zonnewende. De beken-

Yoga en muziek in duinen
de Castricumse chansonnier 
Edouard zingt tijdens en na 
afloop van de workshop mu-
ziek. 
De workshop begint om 
20.00 uur. Inschrijven kan via 
duinyoga@gmail.com.

Steeman lijsttrekker D66
Castricum - In de afdelings-
vergadering van D66 Castri-
cum is Marcel Steeman door 
de aanwezige leden unaniem 
gekozen als lijsttrekker voor 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 21 maart 2018. 

Steeman (37) werd na zes 
jaar raadslidmaatschap vo-
rig jaar wethouder na de val 
van het college. Steeman: 
,,Ik ben in een politiek enorm 
roerige tijd wethouder ge-
worden om te laten zien dat 
de politiek en het gemeente-
bestuur ook op een normale 
manier kan. Het vertrouwen 
is enorm geschaad door per-
soonlijke aanvallen en ik zet 
me hard in om dat vertrou-
wen weer terug te brengen. 
Op diezelfde manier ga ik nu 
ook de verkiezingen in, met 
een partij die altijd open en 

eerlijk is gebleven. We schrij-
ven nu met de leden aan een 
stevig verkiezingsprogramma 
met grote inzet op een eer-
lijke politiek, duurzaamheid 
en ons sociaal liberale ge-
dachtegoed. Ik heb erg veel 
zin om dat programma, sa-
men met de andere D66ers, 
volgend jaar aan de inwoners 
van de gemeente Castricum 
te laten zien.” Het worden 
de vierde verkiezingen voor 
Steeman. In 2006 stond hij 
al op de lijst voor D66, maar 
toen haalde de partij geen 
zetels. In 2010 was Steeman 
lijsttrekker en kwam de par-
tij met twee zetels terug in 
de raad en in 2014 groeide 
D66 naar drie zetels en kreeg 
Steeman de meeste voor-
keursstemmen van alle kan-
didaten van de Castricumse 
verkiezingen.

Castricum - Muziekvereni-
ging Emergo houdt op zon-
dag 11 juni een open middag. 
De open middag begint om 
14.00 uur met optredens van 
de blokfluitklassen, het ops-
taporkest en het opleidings-
orkest. Om te laten horen 
welke verschillende instru-
menten er allemaal zijn ge-
ven verschillende leden van-
af 14.45 uur optredens. Dit 
zal enorm gevarieerd zijn, zo-
wel qua leeftijd, als muziek-
stijl. De open middag vindt 
plaats in Geesterhage. 

Open middag 
bij Emergo 

Kunst en natuur op 
Westerveld Fair

Regio - Begraafplaats & Crematorium Westerveld houdt op 
zondag 11 juni van 10.30 tot 16.00 uur voor de tweede keer 
de Westerveld Fair. Deze fair, met als thema kunst en na-
tuur, is vrij toegankelijk. Iedereen is welkom.

Behalve het gevarieerde aanbod aan exposanten, met pro-
ducten en diensten op het gebied van kunst, ambacht en 
natuur, worden ook bijzondere toneelstukken opgevoerd. 
Bezoekers kunnen luisteren naar livemuziek en zijn er de-
monstraties van onder andere een valkenier. 

,,Met het organiseren van deze Fair willen we iedereen op 
een laagdrempelige manier met Westerveld laten kennis-
maken’’, aldus Carla Bosua, directeur van Westerveld. ,,Het 
park is namelijk zó mooi en herbergt zoveel natuur en cul-
tuur. Uiteraard is er ook eten en drinken te verkrijgen in ons 
paviljoen, waar bezoekers kunnen genieten van lokale lek-
kernijen.’’ Westerveld is te vinden in Driehuis. 

Castricum - Vanwege het 
slechte weer afgelopen za-
terdag in Frankrijk en Bel-
gië werd besloten om de 
start van de wedvlucht vanuit 
het Franse Royé een dag uit 
te stellen. Een goed besluit, 
zo bleek de volgende och-
tend toen de 1398 duiven van 
kring 1 Noord-Holland on-
der prima omstandigheden 

Uitgestelde lossing duiven
losgingen. De snelste duiven 
van de Gouden Wieken had-
den de klus van zo’n 350 ki-
lometer in vier uur geklaard. 

De winnende duif van Cees 
de Wildt deed het ook gewel-
dig in groot verband, en An-
ton en Gerhard Tromp legden 
beslag op de tweede en der-
de plaats.  

Dementie en CIZ
Castricum - Op dinsdag 13 
juni is het Alzheimer Trefpunt 
in Castricum,  het onderwerp 
is: ‘Dementie en de indicatie-
stelling door het CIZ’.

Zorg bij dementie is essen-
tieel aangezien mensen met 
dementie steeds meer vaar-
digheden verliezen die no-
dig zijn bij het functione-
ren in het dagelijks leven. In 
het begin zal hulp en onder-
steuning vanuit de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 
(Wmo) en Zorgverzekerings-
wet (Zvw) voldoende zijn, 
maar op den duur zal er be-
hoefte zijn aan intensievere, 
langdurige zorg. Deze zorg 
wordt gefinancierd vanuit de 
Wet langdurige zorg (Wlz) 
en wordt georganiseerd op 
grond van een Wlz-indicatie 
door het Centrum Indicatie-

stelling Zorg (CIZ). Maar hoe 
vraagt men deze zorg aan en 
hoe verloopt vervolgens de 
procedure? Gespreksleider 
Essy Ferares gaat hierover in 
gesprek met een deskundige 
op het gebied van indicatie-
stelling.

Het Alzheimer Trefpunt is in 
Serviceflat Sans Souci, Sans 
Souci 113. Het programma 
start om 19.30 uur. Iedereen 
is welkom: mensen met ge-
heugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. 
Aanmelding vooraf is niet 
nodig.
De bezoekers krijgen infor-
matie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen er-
varing spreken. Na dit ge-
sprek is er gelegenheid om 
vragen, ook op andere gebie-
den, te stellen.  
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Superlintje GroenLinks 
voor Nico Brantjes

Uitgeest - Zaterdag werd in 
Museum Kennemerland in 
Beverwijk een super groen 
lintje van GroenLinks uit-
gereikt aan Uitgeester Ni-
co Brantjes. Hij kreeg de on-
derscheiding uit handen van 
2e kamerlid Susanne Kröger 
vanwege zijn voortdurende 
inzet voor duurzaamheid en 
milieu.
In de toelichting werd voor-
al genoemd zijn ijver voor be-
houd van groen en bomen. 
Maar ook al zijn andere acti-
viteiten werden in hoge mate 
gewaardeerd. 
Tijdens zijn werkzame le-
ven bij de Gemeente Heems-
kerk heeft Nico zich inge-

zet voor behoud van divers 
groen en de overgang naar 
onderhoudsarme beplan-
ting zonder gebruik te ma-
ken van chemische midde-
len. Zo vormde hij de basis 
voor ”Heemskerk mooi groen 
in de IJmond”. Ook daar-
na zette hij zich in voor een 
groene omgeving. Getuigen 
hiervan zijn o.a. de kasteel-
tuin, diverse bomenplantac-
ties, lezingen en workshops 
voor diverse instanties. Re-
cent startte hij ook de actie 
Uitgeest wordt Fruitgeest.

Het was voor het eerst dat 
GroenLinks na 10 jaar een 
super groen lintje uitreikte.  

Duizenden IJmonders 
fietsen voor de clubkas
Uitgeest - Op zondag 11 juni 
stappen ruim 4.000 leden van 
187 verenigingen en stichtin-
gen uit de IJmond weer op 
de fiets om geld in te zame-
len voor de clubkas. De totale 
donatie kan oplopen tot 500 
euro per club.
,,In onze regio is het vereni-
gingsleven enorm actief’’, al-
dus directievoorzitter Ja-
kob Klompien van Rabobank 
IJmond. ,,Om dit te onder-
steunen en onze maatschap-
pelijke betrokkenheid te to-
nen zet de Rabobank zich 

graag in. Door het organise-
ren van de Rabobank Fiets-
dag leveren we met elkaar 
een bijdrage aan het loka-
le verenigingsleven en dat 
is iets waar wij heel trots op 
zijn.’’
Starten en finishen kan tus-
sen 09.30 en 12.00 uur het 
Rabobank IJmond Stadion 
in Velsen-Zuid, Korenmolen 
De Zandhaas in Santpoort-
Noord, Restaurant Onder de 
Platanen in Velsen-Zuid, De 
Smaeckkamer in Beverwijk, 
De Patatoloog in Heems-

kerk, IJsclub Kees Jongert in 
Heemskerk en de Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid.
Iedere deelnemer die de 
fietsroute uitrijdt ontvangt 
een donatie voor de clubkas. 
Route Noord is 25 kilome-
ter lang en levert 10 euro per 
volle stempelkaart op. Dat 
geldt ook voor Route Zuid. 
Route IJmond is 55 kilome-
ter lang en levert 15 euro op. 
Inleveren van volle stempel-
kaarten kan tot 16.00 uur op 
de plek waar de deelnemers 
zijn gestart.
Bij alle start- en finishloca-
ties zorgen lokale verenigin-
gen voor een muzikale noot. 
Zij verdienen hiermee ook 
een donatie voor de clubkas. 
Het thema van de Rabobank 
Fietsdag is vitaliteit. Daarom 
krijgen alle fietsers een ap-
peltje aangeboden. Onder-
weg kunnen alle deelnemers 
een kopje koffie, thee of een 
ijsje halen met de coupon die 
aan de stempelkaart zit. Om 
de fietsdag in goede banen 
te leiden worden verkeers-
regelaars ingezet en is op de 
route EHBO aanwezig.
Deelname aan de Rabobank 
Fietsdag is voorbehouden 
aan verenigingen en stichtin-
gen die bij Rabobank IJmond 
bankieren. Voor de deelne-
mers uit Uitgeest zie www.ra-
bobank.nl/ijmond.

De column van Monique.....

Ik heb iets met bos en dat zit waarschijnlijk in de genen. Het strand en ook de polder vind ik 
prima te doen maar bij het boeken van een vakantie moet ik bijvoorbeeld op het plaatje in de 
brochure bomen zien anders doe’k ’t niet. Mijn ouders komen allebei van de Veluwe en hoe-
wel zij in Noord-Holland wonen, bezitten zij ook een huisje in het Speulderbos. Zo’n twin-
tig jaar geleden kochten zij dit onderkomen van een Leids echtpaar en wij kinderen mogen 
daar gebruik van maken wanneer we maar willen. In de afgelopen jaren hebben ze, nadat 
ze de spuuglelijke wijshedentegeltjes van de vorige bewoners verwijderd hadden, een nieu-
we keuken geplaatst en andere meubels gekocht. Wat het geheel direct een frissere aanblik 
gaf. Voor de kleinkinderen kochten zij een prachtige houten schommel annex klimpaal waar 
gretig gebruik van werd gemaakt. Succesvol waren ook de stepjes waarop ze eerst heel vei-
lig rondjes om het huis reden en later wat verder door het park crossten.  Maar dat was pas 
toen ík er aan toe was want als beginnend moeder tel je de minuten tot ze weer voorbij step-
pen. Als kleuter kom je onderweg namelijk beesten tegen die op de hurken geïnspecteerd 
dan wel ontleed dienen te worden en dat kan zomaar een paar minuten extra duren. Eenmaal 
iets ouder was het leuk om van grintheuveltjes af te suizen maar dan moest de echtgenoot 
van de eigenaresse van het park niet in de buurt zijn. Als een soort boze meneer Aart, aller-
gisch voor kinderen, snauwde hij hen grofweg toe wat het alleen maar spannender maakte 
om het verbodene toch te doen. Deze meneer De Wal werd al snel omgedoopt tot meneer 
De Kwal en dat vond de eigenaresse uiteindelijk ook want zij scheidde abrupt van hem. De 
kinderen zijn inmiddels volwassen en gaan niet meer mee met ons maar bezoeken het huisje 
af en toe een weekend met hun verkering. Toen het laatst prachtig weer beloofde te worden, 
vertrokken wij zelf met twee racefietsen achterop de auto richting Veluwer huisje. We fiets-
ten kilometers, hingen vervolgens voldaan op ons terras en luisterden naar het vogelconcert. 
We zeiden dingen tegen elkaar als: “Wat is het hier heerlijk stil, geen vliegtuig om de minuut, 
geen verkeer of telefoon.” Nou ja af en toe een paar straaljagers of een Chinouk maar niet zo 
frequent als in Uitgeest. We aten heel laat buiten want we hoefden verder niets. “Ik zou hier 
voor ’t echie kunnen wonen”  zeiden we, of: “meer heb je toch niet nodig en weet je nog dat 
de kinderen hier speelden lang geleden?” Plotseling wilden we hen bellen, gewoon om te ho-
ren hoe hun afgelopen dagen waren geweest. Maar dat mislukte want bereik heb je daar dus 
ook niet.

Monique Teeling

Bos

Uitgeest - Dames 2 zaterdagavond van T.V. de Dog is kam-
pioen is geworden. De speelsters in dit team zijn Linda 
Kwak, Ilona Vissers, Linda Engel, Anneke Vaas, Anna Huis-
man en Marieke Bleeker. ‘Het was een fantastisch seizoen!’, 
aldus de dames.

Tennissters kampioen



Open boerderijdag druk bezocht

Uitgeest - De familie van Burgsteden deed maandag voor de vijfde keer mee aan 
de Campina Open Boerderijdagen. Harrie en Annie hebben vier kinderen: Irene, 
Sonja, Anja en William. Ook twee schoonzoons en kleinkinderen zijn vaak op de 
boerderij te vinden. Op het bedrijf verzorgt Harry samen met Annie en William 120 
melkkoeien, 100 stuks jongvee, 100 schapen, 250 kippen en pony’s. Het meeste 
landwerk wordt in eigen beheer gedaan met behulp van een flink aantal trekkers 
en machines. Kortom: een gevarieerd bedrijf waar veel te zien en te beleven valt!

Van je hobby je beroep kun-
nen maken is volgens de fa-
milie het mooist aan hun 
werk als Campina veehou-
der. De familie van Burgste-
den ontving de bezoekers 
van 10:00 tot 16:00 uur.
Op deze dag kon iedereen 
een kijkje nemen op de boer-
derij, de dieren aaien, machi-
nes bekijken of op het wei-
land tussen de koeien pick-
nicken. De kinderen konden 
aan vele activiteiten deel-
nemen zoals op de boeren-
stormbaan, ritje op de ro-
deostier, een koemelkdiplo-
ma halen, touw vlechten, 
op het springkussen sprin-
gen, melkbus heffen, je la-
ten schminken of een rond-
je ponyrijden. Er waren Skip-
py’s voor de allerkleinsten 
en voor de wat ouderen een 
‘kart’baan met ‘tractoren’ en 
een boerenmeerkamp. Ook 
was er een zuivelproeverij en 
boerenterras. Voor de kinde-
ren lag er na de leuke acti-
viteiten een mooie Campi-
na medaille gereed om mee 
naar huis te nemen. ‘s mor-
gens werd er een veulenmer-
rie geboren om half vijf, een 
primeur voor de bezoekers. 
Ook was een kalver tweeling 
te bewonderen die afgelopen 
zondag geboren was.
Het aantal bezoekers kwam 
uit op iets meer dan 4600. 
Bij elke attractie stonden de 
mensen in de rij. Er waren bij-
voorbeeld 6 tractoren en bij 
elke tractor stond een rij, bij 
het pony’s rijden stond een 
rij van 40 mensen te wachten 
voor een rondje.

Het was een echte familie-
dag bij de familie van Burg-
steden.Zo’n 50 vrijwilligers 
hielpen mee aan dit succes. 
(Ger Bus)
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Uitgeest - Zaterdag 3 juni 
stond de 2e Midfond vlucht 
vanuit  het Franse Pont Mor-
lincourt met een afstand van 
350 km op het programma 
van Duivensportvereniging 
De Vliegende Vleugels. De 
weersvoorspellingen waren 
voor zaterdag van dienaard 
in Frankrijk dat er op de lijn 
naar Noord-Holland die dag 
uiteindelijk  géén duiven 
konden worden gelost. Hier-
door kregen de duiven ‘n ex-
tra nachtje mand en moesten 

ze worden verplaatst naar ‘n 
losplaats op ‘n ietwat kortere 
afstand nl. Roye op 344 km. 
Dit ivm. met ‘n overbezetting 
op de Zondag door de Bel-
gen in Morlincourt. Naar de 
Zondag was ‘n prima scena-
rio om de duiven een goede 
vlucht onder betere omstan-
digheden te kunnen geven. 
Zondag in de vroege mor-
gen prachtig weer op de los-
plaats, dus konden de duiven 
al om 7.00 uur de terugreis 
naar huis aanvaarden. Er wa-

       Zo vlogen 
       de duiven 

Peter Schellevis pakte de eerste plaats op de 2e Midfondvlucht. 
Hier op de foto met z’n neefje Lex

ren voor deze vlucht 10 deel-
nemers met 123 duiven aan 
de start verschenen. De eer-
ste melding kwam van Wim 
Rodenburg uit Uitgeest maar 
die moest toch zijn meerde-
re herkenen in  Peter Schel-
levis die met 26 seconden la-
ter toch ‘n hogere snelheid 
wist te maken over zijn iet-
wat langere vliegafstand. Pe-
ter Schellevis zijn eerste duif 
had een gemiddelde snelheid 
van 1410,946 m/per minuut. 
(ruim 85 km p.uur) De uitslag 
van eerste vijf liefhebbers van 
zondag 4 juni luidt als volgt: 
1-3-7-28e Peter Schellevis 
(Uitgeest), 2-4-8-13-15e Wim 
Rodenburg (Uitgeest), 5-11-
20-21-24e Frank Rodenburg 
(Uitgeest), 6e Henk Brond-
ijk (Uitgeest) en 9-12-14-31e 
Hein Berkhout (Uitgeest). De 
taartbon van deze week gaat 
naar Wim Rodenburg met 
een van zijn duiven op de 
laatste plaats in de uitslag. 
De attractieprijs deze week 
geschonken door Jaap Kers-
sens uit Akersloot voor een 
duif op de 12e plaats in de 
uitslag gaat naar Hein Berk-
hout. Deze overwinning van 
Peter Schellevis was tevens 
goed voor een 10e plaats in 
het CC 3/A tegen 56 deel-
nemers met 831 duiven en 
een 22e plaats in de gehe-
le Kring 3, tegen 105 deelne-
mers met 1491 duiven. Don-
derdag gaan de duiven we-
derom naar Frankrijk voor de 
tweede dagfond vlucht vanuit 
Vierzon met een afstand van 
± 620 km. (Hein Berkhout)

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze foto is genomen vanaf de volkstuin aan de Dije, links zie je de bebossing 
van de eendenkooi van Van der Eng. Deze oude eendenkooi werd al in 1588 door Dirk en 
Hessel Pietersz Buurman aangelegd. Eenden vangen was hun brood, ze werden verkocht 
voor de consumptie. Dat is inmiddels verleden tijd, maar de eendenkooi is nog steeds in 
beheer van Van der Eng en is een bijzondere herinnering aan een bijzonder beroep. Elk 
jaar in mei worden er drie excursies gehouden, het is dus nu wachten op het voorjaar van 
2018. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Zaterdag 24 juni 
is alweer het laatste akoes-
tische Open Podium van dit 
seizoen in de Zwaan. Ook 
dit jaar geen klagen over 
enthousiaste deelnemers, 
het programma is meest-
al minstens een maand van 
tevoren volgeboekt.  Ook de 
belangstelling van bezoe-
kers is groot, tussen de 80 
en 100 mensen is niet on-
gewoon. 
Op 24 juni treden op (in wil-
lekeurige volgorde):
• Ad de Haan (No Excuse) 
zingt met begeleiding op 
piano een ‘Tribute To Mi-
chael McDonald’ (o.a. be-
kend als leadzanger/toet-
senist van The Doobie Bro-
thers en veelgevraagd ses-
sie muzikant).  Befaamd om 
zijn hoge noten dus Ad gaat 
flink uitpakken!
• Ton Hemmen (ook No Ex-
cuse) en Cora Blekemolen 
(ex No Excuse) doen een 
set met liedjes van de Ame-

rikaanse Blues zangeres en 
enige bekende vrouwelijke 
slide-gitariste Bonnie Riatt.
• Bart en/of Cornelis brengt 
of brengen, (je weet nooit 
van tevoren wie er komt) dit 
keer samen met Henk Smit 
zijn/hun eigen Nederlands-
talige liedjes en gedichten.
• Ditiswattutis: Een jaarlijks 
terugkomend trio, met nog 
meer Nederlandstalige tek-
sten op muziek gezet door 
het trio met zang van Johan 
Dekker en begeleiding met 
gitaar en bas.
• Johan Kruizinga, veel ge-
ziene artiest op het Open 
Podium.
• Lee Razo (foto): Een nieu-
we muzikant op het podi-
um van Amerikaans/Mexi-
caanse oorsprong, speelt 
dit keer gitaar en zingt o.a 
eigen werk en covers.
Het eerste optreden staat 
gepland om 20.30 uur. De 
toegang is natuurlijk als al-
tijd gratis!

ANWB Streetwise bij 
basisschool Binnenmeer 
Uitgeest - Op dinsdag 13 ju-
ni is ANWB Streetwise, een 
spannend verkeersprogram-
ma bij basisschool Binnen-
meer. ANWB Streetwise leert 
alle kinderen van de basis-
school beter om te gaan met 
het huidige verkeer. 
In verschillende praktijkles-
sen leren de kinderen over 
het gebruik van gordels, kin-
derzitjes, remweg en reactie-
snelheid. ANWB Streetwise 
bestaat uit 4 onderdelen:
- In Toet toet leren de kinde-
ren van groep 1 en 2 in de 
speelzaal verkeersgeluiden 
herkennen en oefenen het 
veilig oversteken. Daarnaast 
wordt geoefend met de auto-
gordel in combinatie met het 
kinderzitje. 
- Tijdens Blik en klik leren de 
kinderen van groep 3 en 4 in 
de gymzaal over veilig over-
steken. Het belang van het 
dragen van de gordel en ge-
bruik van een kinderzitje in 
de auto wordt geoefend met 
een spannende elektroauto. 

- Hallo auto leert de kinde-
ren van groep 5 en 6 over 
de remweg van een auto en 
de invloed van reactietijd op 
die remweg. Kinderen nemen 
zelf plaats op de bijrijders-
stoel van een ANWB lesauto 
en mogen zelf remmen. Ook 
het belang van het dragen 
van een veiligheidsgordel en 
een stoelverhoger komt in 
deze les aan bod..
- Trapvaardig tenslotte traint 
de kinderen van groep 7 en 
8 op het schoolplein in prak-
tische fietsvaardigheid. Ook 
rijden ze met een zware rug-
zak op. .
Daarnaast is er de iCheck, 
waarmee een simpele maar 
doelmatige indicatieve oog-
meting uitgevoerd wordt. De 
iCheck is speciaal ontwikkeld 
voor ANWB Streetwise en is 
een vast onderdeel van Blik 
en klik. Daarnaast wordt er 
een iCheck uitgedeeld voor 
de groepen 5 t/m 8, waarmee 
de leerkracht zelf in de klas 
de oogmeting kan uitvoeren

Mooie afsluiting 
Open Podium-seizoen
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Uitgeest - Vrijdagavond 
9 juni is er voor de eerste 
keer dit seizoen Nights-
wimming bij Zwembad De 
Zien. 
Van 21.00 tot 23.00 uur 
gaat de poort open en kun 
je, als het weer een beet-
je meewerkt, in het licht 
van de volle maan komen 
zwemmen!
Een kaartje voor deze 
avondopenstelling kost 3 
euro. 
Vrienden van de Zien en 
abonnement-houders 
hebben vrije toegang.

Zwemmen 
bij maanlicht 
in zwembad 

De Zien

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan 
de Langebuurt zijn de vol-
gende vieringen de ko-
mende dagen gepland:
Woensdag 7 juni: 19.00 
uur H. Eucharistieviering 
in de kapel.
Vrijdag 9 juni: 19.00 uur 
Woord en Communievie-
ring in Geesterheem.  
Zaterdag 10 juni: geen 
viering.
Zondag 11 juni: 10.00 uur 
Eerste Communieviering 
m.m.v. Sound of Life.
In de maanden juli en au-
gustus zal het kerkhof 
weer open zijn op woens-
dagavond tot 20.00 uur.

Vieringen in 
Onze Lieve 

Vrouwe 
Geboorte

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 
11 juni plaats in de kerk 
op de Castricummerweg 
in Uitgeest, aanvang 10.00 
uur. Voorganger is de heer 
B. Appers. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Weer succes voor Arends 
All Stars op clubavond

Uitgeest - De Arends All 
Stars hebben het afgelo-
pen Pinksterweekend ge-
opend met een klinkende 
3-1 overwinning. Het elftal, 
dat grotendeels bestaat uit 
jongens die niet meer voet-
ballen, maar die vroeger al-
lemaal hun sporen op de 
Uitgeester velden verdiend 
hebben, versloegen FC Uit-
geest 9.
Linksbuiten Jeffrey Bommel 
opende de score met een 
klassieke ‘Arjen Robben-
actie’. Komend vanaf rechts 
krulde hij de bal van buiten 
het strafschopgebied ach-
ter doelman Sytze Boersma 
in de verre hoek. Nog voor 
de rust verdubbelde rechts-
buiten Marc Jak de score, 
met een knallende kopbal 
op aangeven van Bommel.
Na de hervatting werd het 

even spannend door de 2-1 
en kreeg FC Uitgeest 9 een 
aantal prima kansen die on-
der meer aan Kees Been-
tjes niet besteed waren. Het 
slotakkoord was opnieuw 
voor Bommel, die na een 
prima individuele actie van-
af rechts met een tegen-
draads schot scoorde. Een 
applauswissel was er daar-
na nog voor Erwin Laan van 
het 9e, die na een lange 
carrière zijn schoenen aan 
de wilgen hangt.
Op de foto staand van-
af links: Johan Krom, Guus 
Boersma, Ton Metselaar, 
Iwan de Wit, Bouke van 
den Berg, Lester Lawala-
ta en Ferdinand Admiraal. 
Gehurkt: Jeffrey Bommel, 
Raymond Rijnsburger, Ga-
be van Wijk, Ronald Arends, 
Paul Vosse en Marc Jak.

Derde races goed verlopen 
voor Uitgeester coureurs
Uitgeest - Zaterdag 3 ju-
ni werden de derde OWCup 
races gereden op het TT cir-
cuit van Assen. Voorafgaand 
aan de racedag werden er 
ook twee dagen getest met 
de nieuwe Yamaha YZF R6 
racemotor.
SuperCup 600 coureur Nick 
Vlaar van racingteam Edwin 
Ott motoren had veel vertrou-
wen voorafgaand aan de race 
om de SuperCup 600 met zijn 
nieuwe Yamaha YZF R6 maar 
doordat hij iets te enthousi-
ast was tijdens de start reed 
hij iets te vroeg weg voordat 
de lichten uit gingen. Helaas 
kreeg Nick hierdoor een tijd-
straf van 20 seconden maar 
gelukkig liet hij zich niet ken-
nen en reed hij een gewel-
dige race! Hij kwam als zes-
de over de eindstreep maar 
door de tijdstraf van 20 se-
conde staat hij als 18de in de 
uitslag. Alsnog een geweldi-
ge prestatie!

Rob Juwett begon de race in 
de Super Cup 1000 met een 
slechte start, voor zijn ge-
voel werkte de ‘Launch Con-
trol’ van zijn motor niet naar 
behoren en steigerde deze 
hevig. Hierdoor verloor Rob 
veel posities maar geduren-
de de race kon hij nog veel 
plekken terug winnen. Als-
nog kon Rob niet in het snel-
le ritme van zijn kwalificaties 
komen, de motor voelde een 
stuk onrustiger aan, wat te 
danken kan zijn aan de frus-
traties vanwege zijn slechte 
start. Uiteindelijk kwam Rob 
als achttiende over de finish 
maar hij had zeker op meer 
gehoopt.

De volgende race voor Ra-
cingteam Edwin Ott motoren 
is tijdens het weekend van 10 
en 11 juni in het Duitste Os-
chersleben. Daarbij zal alleen 
SuperCup 600 coureur Nick 
Vlaar in actie komen.

Het racingteam Edwin Ott Motoren (foto: Erik de Ruijter)

IJmonders presteren 
goed met frisbeeteams
Delft - Onlangs vond in Delft 
het evenement Rising High 
plaats, een internationaal 
frisbeekampioenschap. Mi-
chael Stenvers uit Heems-
kerk speelt in het Nederlands 
jeugdteam U20 voor jongens, 
de uit Beverwijk afkomstige 
Emma Schoorl speelt in het 
Nederlands jeugdteam U20 
voor meisjes. Vorig jaar wis-
ten deze twee teams bij het-

zelfde evenement respectie-
velijk een derde en een eer-
ste plaats te behalen, dit jaar 
eindigden beide teams als 
eerste. 

Van 2 tot 11 augustus vindt 
in Veenendaal het EK plaats, 
daar zullen de jongens en 
meisjes wederom gaan pro-
beren hoog in het klassement 
te eindigen.

Heemskerk - De Heems-
kerkse Golfclub heeft een 
film gemaakt waarin stelling 
wordt genomen tegen de zo-
genoemde golfbaanvariant 
voor de aanleg van de ver-
binding tussen de A8 en A9. 
De film is op YouTube gezet 
en ook via www.heemskerks-
egolfclub.nl te zien.
Hoewel het toenmalige be-
stuur van de Heemskerkse 
Golfclub wist van de plannen 
voor de aanleg van een ver-
bindingsweg, heeft men toch 
in de jaren ’90 besloten de 
golfbaan op deze locatie aan 
te leggen. Uit allerlei contac-
ten met de gemeente en de 
provincie bleek namelijk dat 
men niet van plan was om 
de weg op dit terrein aan te 
leggen. ,,De overheden wa-
ren naar ons toe duidelijk. En 
op die informatie moet je als 
vereniging toch kunnen ver-

trouwen?’’, zo schrijft het be-
stuur van de Heemskerk-
se Golfclub. Men wijst er-
op dat niet alleen een fraai 
natuurgebied zou verdwij-
nen als voor de golfbaanvari-
ant wordt gekozen, ook stuit 
deze variant op veel bezwa-
ren van bewoners in de wijk 
Broekpolder. Afgelopen dins-
dag vond in bioscoop Cine-
world de perspresentatie van 
de film plaats. Het is een kor-
te documentaire (bijna 9 mi-
nuten) waarin kritisch wordt 
gekeken naar de optie voor 
het aanleggen van de ver-
bindingsweg op het terrein 
van de golfbaan. Er is ook 
een aparte website (www.
golfbaanvariant.nl) gemaakt, 
waarop de film automatisch 
start. Binnenkort neemt de 
provincie Noord-Holland een 
besluit over het tracé voor de 
verbindingsweg.

Film tegen tracé A8/A9:
‘Weg met golfbaanvariant’
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Het open tuinen weekend van Groei en Bloei is dit jaar op 17 en 18 juni. In aanloop 
naar dit weekend brengt Monique Teeling wekelijks een tuin van een van de deel-
nemers in beeld.

Uitgeest - Als ik Jolande 
Piersma bel om een afspraak 
te maken, is ze net bezig met 
beeldhouwen maar plant ze 
vlot een ontmoeting in voor 
de volgende dag. Aan Wes-
tergeest 12 in Uitgeest staat 
het Gemeente Monument 
(1906) met tuin waar zij en 
haar vriend Willem wonen. 
Met een kleinere tuin wil Jo-
lande graag laten zien dat je 
zelfs van een kleine tuin iets 
moois kunt maken.

Een vrolijke verschijning met 
belangstelling voor veel, heel 
veel, zo zou je Jolande kun-
nen omschrijven. Ooit werk-
te ze bij Hoogovens/Corus 
als directie assistent, be-
sloot hierna voor zichzelf te 
werken en kwam in de Off-
shore windindustrie terecht 
zowel binnen als buiten Ne-
derland. Jolande: “Ik ben 
een bruggenbouwer, verbind 
graag en ben een doener.” Dit 
blijkt onder andere uit de tuin 
die zij van niets tot iets heeft 
weten te maken. Van wie ze 
het heeft, weet ze niet. Haar 
moeder was ook met plantjes 
in de weer maar toch minder 
creatief. Terwijl ze praat, le-
pelt ze enthousiast de namen 
op van bloemen die kleur ge-
ven aan de gezellige binnen-
plaats. “Weet je welke bloem 
ik het mooist vind?” Afwach-
tend nieuwsgierig kijkt ze 
omhoog : “De Meconop-
sis, dat is een blauwe papa-
ver met geel hart, wacht ik 
laat je een foto zien want de-
ze is tweejarig en komt dit 
jaar dus niet meer op. Grin-
nikend: “Ooit hoopte ik dat 
mijn dochters eerste woord-
je ‘Meconopsis’ zou zijn maar 

nee dat was toch papa of 
mama geloof ik. Zij is ook al-
tijd met bloemen in de weer, 
bij haar herken ik diezelfde 
drive. Ik ben steeds op zoek 
naar iets bijzonders. Pioenro-
zen vind ik prachtig maar de 
pioenboom is nog mooier, die 
vond ik in Heemstede via in-
ternet en ja dan ga ik ‘m ha-
len. Ik rijd rustig naar Bra-
bant om een speciaal plant-
je te kopen hoor, ben ido-
laat van plantjes en bloe-
men.” De kennis die Jolande 
heeft, houdt ze niet voor zich-
zelf, met Kerst maakt zij sa-
men met vriendinnen kerst-
kransen en voor wie interes-
se heeft geeft zij workshops. 
Jolande: “Daar verdien ik 
niets aan, ik haal de spullen 
en vind het leuk om samen 
iets te maken, ik denk altijd 
dat iedereen creatief is. Weet 
je wat ik ook graag wil, een 
duurzaam moestuintje maar 
dat is iets voor volgend jaar 
dan ga ik daar op hoogte mee 

aan de slag.
Haar creatieve kant is ook te 
bewonderen in haar beeld-
houwwerk waarvan enige 
stukken door de tuin ver-
spreid opgesteld zullen staan 
en later ook weer tijdens de 
kunstroute in de Protestantse 
Kerk. Bijzonder is dat zij hier-
mee pas 2,5 jaar geleden be-
gon en beelden maakt die de 
term hobby ver voorbij lijken 
te zijn. Of het nou om een 
vrouwenlichaam of een vlin-
der gaat, anatomisch klopt 
het allemaal griezelig goed. 
Jolande: “Ik wil niet stil staan 
maar steeds verder leren en 
er is zoveel wat ik leuk vind.” 
Met passie vertellend loopt 
ze naar de voorkant van het 
huis en laat zien hoe zij de 
verschillende kleuren blad-
groen combineert  zodat er 
gedurende het seizoen altijd 
iets bloeit en hierdoor diver-
siteit creëert. Jolande is net 
zo kleurrijk als haar bloemen. 
(Monique Teeling)   

Stein Woestenburg 
kampioen jeugdvissen
Uitgeest - Ook dit voorjaar 
organiseerde de AHB Uit-
geest weer jeugdwedstrijden 
in de Ziendervaart. De jon-
ge deelnemers haalden al-
les uit de kast om de felbe-
geerde eerste prijs te winnen. 
Kampioen en trotse nummer 
1 is geworden Stein Woes-
tenburg. Met een totale leng-
te van 255 centimeter vis had 
hij de eer om de grootste be-
ker mee naar huis te mogen 
nemen. Op een knappe twee-

de plaats eindigde Nikki Se-
verijnse met 226 centimeter 
vis. Eliza de Vink stond op de 
derde trede van het podium 
met een knappe vangst van 
175 centimeter aan vis.
Na afloop van de prijsuitrei-
king werd er een groepsfo-
to van de winnaars gemaakt. 
De AHB Uitgeest wil al deze 
prachtige winnaars van harte 
feliciteren. Ook volgend jaar 
worden de jeugdwedstrijden 
weer georganiseerd. 

Jeugdbegeleider Pico Pilkes met de winnaars

Groot jeugdtoernooi bij FC Uitgeest
Uitgeest - In aansluiting 
op het ICGT vindt zater-
dag 10 juni het grote FC Uit-
geest Jeugdtoernooi plaats. 
Het grootste jeugd voetbal-
toernooi voor de mini pupil-
len tot en met de jeugd on-
der 15 jaar.
Zoals de voorgaande edities 
zijn de organisatoren, samen 
met vele vrijwilligers, druk in 
de weer een grandioos spek-
takel te organiseren.
Het begint zaterdag 10 juni 
om 09:00 uur.

Dit jaar heeft men gekozen 
om het toernooi op één dag 
te laten plaatsvinden, met als 
afsluiting een groots feest 
voor alle deelnemers en be-
geleiders.
De wedstrijden worden ge-
leid door jeugdscheidsrech-
ters van onder andere FC 
Uitgeest. Dankzij de bijdrage 
van veel Uitgeester onderne-
mers zijn er voor de jeugd di-
verse gratis attracties.
De hoofdsponsor Jumbo 
zorgt voor de verzorging van 

de innerlijke mens. Alle deel-
nemers ontvangen na hun 
gespeelde wedstrijden een 
aandenken.
Het voorlopige speelschema 
ziet er als volgt uit:
Ochtend van 9:00 uur tot 
12:25 uur: JO7, JO8, JO9 en 
JO12.
Middag van 13:15 uur tot 
16:40 uur: JO10, JO11, JO13-
1, JO13-2 en JO13-3.
Avond van 18:00 uur tot 21:25 
uur: JO-13-3, JO13-4, JO13-
5, JO14 en JO15.

Fort aan den Ham open
Uitgeest - Komende zon-
dag 11 juni is Fort aan Den 
Ham aan de Busch en Dam 
13, Uitgeest voor publiek ge-
opend. Van 11.00 tot 16.00 
uur bent u welkom. Er is ruim 
parkeergelegenheid.
Ook deze zondag is de kun-
stexpositie “Art’n’Toys” nog 
in het fort. Een expositie van 
kleine objecten door en rond 
het gehele fort en in de hou-
ten genieloods van het Zaans 
kunstenaarscollectief “Ten-
gel”. De expositie loopt tot 
zondag 25 juni en is ook op 
de open woensdagen te be-
zoeken.
De vrijwilligers hebben van 
het fort een militair muse-
um gemaakt met behoud van 
de oude sfeer. Zoveel moge-
lijk wordt het fort in de oude 
staat gehouden of terugge-
bracht met ziekenzaal, keu-

ken, officierskantine en de 
manschappen privaten.
Er is radioverbinding met an-
dere forten. Er zijn diverse ex-
posities te zien over de Stel-
ling, WO-2, militaire commu-
nicatie, de Linie van Bever-
wijk, Slag bij Castricum en de 
Politionele acties gedurende 
1945-1950 in voormalig Ne-
derlands-Indië. 
Het fort ligt net over het spoor 
tussen Krommenie en Uit-
geest aan de provinciale weg 
N203. Nu een rustige plek in 
het Noord-Hollandse land-
schap maar in de mobilisa-
tietijden 1914-1918 en 1940 
vol met soldaten en zware 
kanonnen. Ieder uur rondlei-
dingen met gids. Vrij rondlo-
pen mag ook. Het fort is rol-
stoelvriendelijk en honden 
zijn, mits aangelijnd, toege-
staan. (foto: Fred Braaksma)
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Ophalen restafval
In week 24 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 12 juni; wijk 2, dinsdag 13 juni; wijk 3, woensdag 14 ju-
ni; wijk 4, donderdag 15 juni; wijk 5, vrijdag 16 juni.

Uitgeest in 2016 veiliger dan in 2015
Onlangs zijn de cijfers van de AD misdaadmeter weer naar buiten gebracht. 
Uitgeest is van plek 100 gedaald naar positie 231. Dit goede resultaat is on-
der andere bereikt door een grote daling in het aantal woninginbraken en in-
braken in schuren. Daarnaast is ook het aantal incidenten van zakkenrollen en 
autodiefstallen afgenomen. 
De gemeente Uitgeest doet er alles aan om, in samenwerking met de politie en 
overige partners, in 2017 weer zo’n resultaat te behalen. 

Basisschool Kornak mag 
beste idee uitvoeren
Groep 7B van basisschool Kornak is woensdagmiddag 31 mei 2017 
door de gemeenteraad van Uitgeest tijdens de eindronde van het 
project ‘Jongeren en politiek’ beloond met een cheque van € 1.000.  
Dat geld moet worden besteed aan uitvoering van het idee ‘Oprui-
men onder schooltijd’. De raad koos het winnende idee na een pre-
sentatie door vijf groepen 7 van drie Uitgeester basisscholen. Dat 
gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering in de raadzaal. 
Het project ‘Jongeren en politiek’ is een initiatief van de gemeente-
raad en de Jeugd- en jongerenraad.

De groepen 7 van de Uitgeester basisscholen presenteerden om beur-
ten mondeling hun voorstellen ter verbetering of verfraaiing van Uit-
geest aan burgemeester Wendy Verkleij en de leden van de raad. Hun 
presentaties ondersteunden ze met zelfgemaakte posters, kostenbe-
grotingen en soms zelfs videofilmpjes. De gemeenteraad wees na on-
derling beraad het plan van groep 7B van Kornak aan als het beste. 

De winnende school en ook de niet-winnaars van deze eindronde kregen 
als aandenken een prijsbekertje met het wapen van de gemeente. De mid-
dag werd afgesloten met een gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd voor 
de deelnemende scholieren en de raadsleden.

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
Mw. T.M. van Tunen, 87 jaar

Burgemeester Wendy Verkleij omringd door (vanaf links) Daan Braakman, Tijl Stuif-
bergen, Jens Zuyderduin, Maud Sminia en Marit Mulder (foto: gemeente Uitgeest).

Regionale Veteranendag 
in aantocht: 17 juni
Op zaterdag 17 juni is het weer zover. Dan eren de gemeenten Uit-
geest en Castricum hun lokale veteranen met een feestelijke ont-
vangst. Deze regionale Veteranendag is bedoeld om kennis te ma-
ken en bij te praten met mensen die dezelfde ervaringen delen. 
Naast de onderlinge kennismaking staat de dag natuurlijk in het 
teken van waardering voor het bijzondere werk van de veteraan.

Het Veteranencomité bestaande uit Marcel Jansen en Hans Walrave heeft 
samen met de gemeenten een interessant en aantrekkelijk programma 
klaarstaan. Een stoet historische legervoertuigen trekt op zaterdagoch-
tend door de twee gemeenten. De colonne eindigt zijn rit bij het gemeen-
tehuis van Castricum. Daar worden de veteranen ontvangen door burge-
meester Mans en collega-burgemeester Verkleij van Uitgeest. Dan is het 
woord aan Ton de Groot voor zijn lezing ‘Het verhaal achter het monu-
ment’. De ochtend wordt afgesloten met de traditionele rijstmaaltijd, de 
‘blauwe hap’. 

De vlag mag uit
De gemeenten Uitgeest en Castricum zouden het zeer waarderen indien 
de inwoners op 17 juni de Nederlandse vlag uithangen. De tentoonstel-
ling van oude legervoertuigen is voor iedereen te bezichtigen (in Uitgeest 
bij het gemeentehuis van 08.50 tot 09.00 uur; in Castricum bij hotel Het 
Oude Raadhuis van 10.00 tot 10.40 uur en bij het gemeentehuis van 
11.30 tot 14.30 uur). De bijeenkomst zelf is uitsluitend bedoeld voor ve-
teranen. De veteranen die staan ingeschreven bij het Veteraneninstituut 
hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Vierde werksessie 
beeldkwaliteitsplan
Woensdag 7 juni 2017 komen de deelnemers aan de werksessies voor 
het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor het Centrumgebied voor 
de vierde keer bijeen. Het doel is om hiermee de werksessies af te ron-
den en een eindrapportage te kunnen opstellen van de gewenste beeld-
kwaliteit.

De verslagen van de vorige drie werksessies zijn – evenals het overige 
nieuws over de herinrichting van het centrum en het participatietraject – 
te vinden op de website van de gemeente Uitgeest (www.uitgeest.nl) on-
der het tabblad Wijk & Wonen en dan: Centrum.

Lekker buiten geweest? 
Controleer op teken
Het is steeds vaker lekker weer om naar buiten te gaan. Ben je buiten ge-
weest? In het bos, park, de tuin of de duinen? Controleer dan even of je te-
ken hebt. Heb je kinderen of honden? Vergeet die dan ook niet te controle-
ren. Controleer het hele lichaam als je in het groen bent geweest. Kijk goed, 
want teken zijn bijna niet te zien. Maar je kunt er wel ziek van worden. 
 
Teken komen voor op veel plaatsen in Nederland. Ze leven in hoog gras en 
struikgewas en lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn be-
smet met de Lyme-bacterie. Teken kunnen deze bacterie overbrengen en zo 
de ziekte van Lyme veroorzaken. De ziekte van Lyme is meestal goed te be-
handelen met antibiotica.
 
Haal de teek weg
Heb je een tekenbeet? Haal de teek dan zo snel mogelijk weg met een teken-
verwijderaar of een puntig pincet. En noteer even wanneer je bent gebeten.
 
Naar de huisarts
Ga naar de huisarts:
•	 Als	er	een	rode	ring	rond	de	beet	ontstaat
•	 Als	je	binnen	drie	maanden	griepachtige	klachten,	zenuwpijn	of	ge-
 wrichtsklachten krijgt. Geef aan dat je gebeten bent door een teek.
•	 Heeft	de	teek	meer	dan	24	uur	op	jouw	huid	gezeten?	Bespreek	dan	met
 de huisarts of behandeling gewenst is. 
 
De app: Tekenbeet
Het RIVM heeft de app ‘Tekenbeet’ gemaakt.  De app is gratis te downloaden 
in de Google Play Store (Android) of de App store. Met deze app kun je (ook 
buiten, zonder internetverbinding) opzoeken hoe teken eruitzien en wat je 
moet doen om teken correct en snel te verwijderen. 
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