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Uitgeester Pinksterweekend ademt voetbal
Uitgeest- De 29ste editie van 
het Internationale Cor Groene-
wegen Toernooi gaat de boeken 
in als uitermate zonnig. En dat is 
voor spelers en publiek nog al-

tijd prettiger dan de aanblik van 
velden onder een grijze regen-
achtige sluier. Jong en oud uit de 
wijde omgeving weten dit groots 
opgezette toernooi te vinden en 

het is niet zelden dat men van ‘t 
begin tot het einde van de dag 
blijft hangen vanwege de ge-
zellige sfeer. Aan de poort werd 
dit jaar streng gecontroleerd en 

Foto: Monique Teeling
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wees een ID uit dat je jonger was 
dan 18 jaar, dan kwam je er niet 
in. 
Door de hitte liep de tempera-
tuur in de feesttent snel op en 
vloeide het bier en aanverwant 
vocht, rijkelijk. Net als alle ande-
re jaren viel er geen onvertogen 
woord en genoot men van alles 
wat het toernooi te bieden had.
De fi nale werd maandag ge-
speeld door het Franse Sochaux 
en het Italiaanse Torino. De be-
ker ging dit jaar naar voor de 
eerste keer naar Torino, zij won-
nen door strafschoppen uitein-
delijk met 4-2 tegen Sochaux.

Mede dankzij de vele vrijwilligers 
kan ook deze editie van het ICGT 
een waar succes genoemd wor-
den. Elders in deze krant meer 
over het ICGT 2014. (Monique 
Teeling)

FC Uitgeest mocht de openingswedstrijd spelen tegen Benfi ca (Foto: Vincent Bloothoofd, www.vjphoto.nl)
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De foto is genomen vanuit een hoogwerker. Het geeft een overzicht van de Uitgeester jacht-
haven met de Meerparel woningen. De Meerparel is een prima uitvalsbasis om Noord-Holland te ont-
dekken; prachtige natuurgebieden waar je eindeloos kunt wandelen, fietsen en varen. Leuke steden 
in de directe omgeving zoals Alkmaar en Haarlem en natuurlijk het water - het Uitgeestermeer en de 
Noordzee. Je  kunt tevens recreëren en wonen op de MeerParel. Het is wel zo dat het jachthavencom-
plex alleen toegankelijk is voor de  bewoners en watersporters. Bovendien is op het complex een haven-
meester aanwezig. Deze houdt een oogje in het zeil. Tenslotte hebben de nieuwe woningen het politie-
keurmerk Veilig Wonen. Foto en tekst: Gerrit Bus

Groep 8 De Vrijburg 
wint voetbalclinic bij AZ
Uitgeest - De leerlingen van 
groep 8 van De Vrijburg heb-
ben dit jaar meegedaan aan de 
RABO-AZ Voetbaltoer: een pro-
ject over beweging, voeding, res-
pect en samenwerken. Elk the-
ma is afgesloten met een eind-
opdracht (zie www.raboazvoet-
baltoer.nl/inzendingen). 
Groep 8 van de Vrijburg heeft dit 

zo goed gedaan, dat ze een voet-
balclinic hebben gewonnen bij 
AZ. Dinsdagochtend 3 juni zijn 
ze opgehaald door een touring-
car om vervolgens naar het com-
plex van AFC’34 te worden ge-
bracht. Tijdens de clinic lieten de 
kinderen zien dat ze veel heb-
ben geleerd van het lesprogram-
ma en wanen zich voor een dag-

deel een echte AZ-jeugdspeler. 
Spelenderwijs heeft de klas ken-
nisgemaakt  met vaardigheden 
als dribbelen, samenspel, afron-
den en teamspirit. Na afloop van 
het sportieve gedeelte hebben 
de leerlingen een AZ-sportmaal-
tijd gegeten. 
Ze hebben met zijn allen een ge-
weldige dag gehad!

Uitgeest - Vlakbij Uitgeest ligt 
een bijzonder natuurgebied: De 
eendenkooi Van der Eng. Voor 
de rust van de eenden is het af-
gesloten, maar op woensdag 18, 
dinsdag 24 en donderdag 26 juni 
kunt u er van 19.00 tot 20.30 uur 
met kooiker Gertruud van der 
Eng een kijkje nemen.
In 1588 kregen Dirk en Hessel 
Pietersz Buurman octrooi voor 
een “vogelkooi” op eigen land. 
Er zijn in de loop van de eeuwen 
duizenden eenden gevangen. Ze 
werden verkocht voor de con-
sumptie. Dat is inmiddels verle-
den tijd, maar het is nog steeds 
een bijzondere herinnering aan 
vervlogen tijden. 
U hoort op deze avond van al-
les over het werk in de een-
denkooi. De kooiker werkte met 
tamme eenden die er voor zorg-

den dat wilde soortgenoten naar 
de eendenkooi trokken. Tijdens 
de excursies laat Gertruud van 
der Eng  zien op welke vernuf-
tige manier de eenden werden 
gevangen. Tegenwoordig is een 
enthousiaste groep vrijwilligers 
actief om dit bijzondere plekje te 
behouden.

Zin om mee te gaan? Aanmel-
den is noodzakelijk en kan via 
www.gaatumee.nl Voor nadere 
informatie 088-0064455 (tijdens 
kantooruren). Kosten 7 euro, 
kinderen tot 12 jaar 3 euro. Be-
schermers 4 euro, hun kinderen 
mogen gratis mee.
Verzamelen om 19.00 uur op 
het parkeerterrein bij Uitvaart-
centrum en sportterrein MHCU, 
Niesvenstraat te Uitgeest. (foto: 
Diana Oude Groothuis)

Kooiker Gertruud van der Eng bij de ingang van de eendenkooi (foto: 
Diana Oude Groothuis)

Finaleplek VVU-All 
stars tijdens ABT 2014
Uitgeest - Het All Stars-team 
van VVU heeft een mooie twee-
de plek behaald tijdens het zeer 
geslaagde Arie Bonkenburg 
toernooi. In prachtig weer werd 
respectievelijk gewonnen van 
Odin (Heemskerk), Sint Adel-
bert (Egmond), Sporting Krom-
menie en FC Uitgeest om pas in 

de finale ten onder te gaan tegen 
het net iets sterkere Foresters uit 
Heiloo. In de finale gingen de All 
Stars strijdend met 1-2 ten on-
der, maar dat mocht de pret niet 
drukken. 
Volgend jaar zijn de All Stars ui-
teraard weer van de partij. (Mar-
co Zoeteman)
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Creatieve doemiddag met 
markt voor het goede doel

Akersloot - Zaterdag 21 juni is 
van 14.00 tot 18.00 uur bij hand-
balcomplex Akersloot een fan-
cy fair waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan de Stichting Sa-
men Spelen. Van 14.00 tot 16.00 
uur is Poppendokter de Wit van 
de partij voor knuffels en poppen 
die iets mankeren.  Van 14.30 tot 
15.30 uur  is er een piratenspel 
en van 16.00 tot 16.20 uur pop-
penkasttheater door vrijwilligers 
van Stichting Samen Spelen. 

Daarnaast zijn er de hele mid-
dag activiteiten zoals doelschie-
ten, schminken, vier op een rij, 

springkussen en paardjes van 
Stal Meijer. Van 14.00 tot 18.00 
uur is er een creatieve markt met 
ludieke inzamelingsacties en 
versnaperingen, er is een dieren-
fotograaf , lootjesverkoop, aard-
beien, hamburgers, ijs en mar-
sepeintaart. Op de rommelmarkt 
krijgen oudere kinderen de kans 
om spulletjes te verkopen op een 
kleed. 
Voorstellingen bekijken en mee-
doen aan de spelletjes kost vijf 
euro, dat is inclusief een limo-
nade en snoep. Dit bedrag komt 
geheel ten goede aan de stich-
ting.

Afscheid 250 jaar werk-
ervaring bij Dijk en Duin

Bakkum - Woensdag 4 juni na-
men acht medewerkers van Dijk 
en Duin afscheid. Het ging om 
avond-, weekend- en nachthoof-
den. Een aantal van hen bereik-
te de leeftijd tijd waarop zij met 
pensioen gaan. De jongere ou-
deren onder hen besloten een 
punt te zetten achter hun veel-
al al even lange loopbaan bin-
nen de gezondheidszorg vanwe-
ge een gevoel van onvrede, want 
zorg heeft niet meer de bete-
kenis die het had. Cees Kuijper. 

Froukje van Oudenaarde, Hen-
ri Melis  Marius Dijkhoff, Joska 
Heuveling van Beek, Harry Nij-
enhuis, Jeanet Cochius en Karel 
Kater zijn nu vertrokken. In vroe-
ger tijd was café Borst het toe-
vluchtsoord, de ontmoetings-
plaats voor de verpleegkundigen 
van Duin en Bosch. 
Vanzelfsprekend werd de af-
scheidsbijeenkomst hier geor-
ganiseerd Met het afscheid is 
ruim 250 jaar werkervaring ver-
trokken.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboorte
23-05-2014: July Koster, doch-
ter van Stephan A. Koster en Ti-
na Klemann. 30-05-2014: Lau-
ren Margaretha Maria, dochter 
van Jeronimus G. Krom en Mo-
nique E.M. Beers. 04-06-2014: 
Fien Nackie Dievera, dochter 
van Petrus C.W.  Louwe en Syl-
via W. Kaandorp.

Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap
06-06-2014: Bart J.C. Herijgers 
en Pauline ter Beek.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
28-05-2014: Petronella C. Maas-
dijk en Geertruida J. Clevering. 
28-05-2014: Randolph C.N. 
Schoon en Tonneke R. Boven-
dorp. 31-05-2014: Johannes J. 
Hillen en Germaine Kanon. 02-
06-2014: Ronald A.G. Merkuur 
en Maria M. Duin. 01-06-2014: 
Marcus J. Zijp en Sylvia Link.

Overleden
24-05-2014: Carlos R. Theisen, 
overleden te Alkmaar. 26-05-
2014: Jan Moes, overleden te 
Alkmaar. 27-05-2014: Hermanus 

J.M. Zomerdijk, gehuwd met 
Margaretha H.M., overleden te 
Limmen. 27-05-2014: Klaas Pe-
ijs, gehuwd met Grietje A. Basti-
aan, overleden te Castricum. 27-
05-2014: Everdina Lemstra, we-
duwe van Daniël Ellens, overle-
den te Beverwijk. 
28-05-2014|: Solange Q. van 
Oostenbrugge, overleden te 
Castricum. 28-05-2014: Ronald 
A. Ketelaars, gehuwd met An-
na L.E. van Beerse, overleden 
te Castricum. 29-05-2014: Jan 
Snijdewind, overleden te Am-
sterdam. 29-05-2014: Cornelis 
P.M. de Wit, gehuwd met Ma-
ria A. Duijn, overlden te Ber-
gen (NH). 9-05-2014: Catharina 
P. Hes, gehuwd met Dirk Guijt, 
overleden te Beverwijk. 02-06-
2014: Renate J. W. Duin, gehuwd 
met Petrus J.G. Hemmer, overle-
den te Alkmaar. 
04-06-2014: Maria A. van Gor-
cum, gehuwd geweest met Cor-
nelis van den Akker, overleden 
te Castricum. 02-06-2014 de 
Geest, Johannes A.M.H.G. ge-
huwd geweest met Alida van 
Splunter, overleden te Akersloot. 
03-06-2014  Krom, Petronella M. 
overleden te Castricum. 

Spelen met fototoestel
Castricum - René Hollenberg 
zat afgelopen vrijdag wat met 
zijn fototoestel te spelen. ,,Ik test 
graag de mogelijkheden uit”, 
zegt hij. ,,Ik wilde een foto van 
de maan maken met de zelfont-
spanner, omdat je dan geen be-

wegingsonscherpte krijgt. Toe-
stel net ingesteld, zie ik ineens 
een vliegtuig komen. Snel ge-
drukt. Hoeveel mazzel kun je 
hebben?” Ook een mooie foto 
gemaakt? Stuur op naar info@
castricummer.nl. 

Comedytrain en meer 
bij Bakkum Vertelt

Bakkum - Na het grote succes 
in de meivakantie, komt het ver-
halenfestival Bakkum Vertelt in 
juni weer terug. Op vrijdag 20 
juni begint Bakkum Vertelt. Zo 
komt op vrijdag 20 juni onder 
andere de Kunstbende optre-
den, die een muzikaal uitstap-
je maakt en een korte voorstel-
ling speelt. Op zaterdag 21 juni 
komt de Comedytrain met on-
dermeer Howard Komproe en 
Tim Fransen, die het Leids Caba-
ret Festival heeft gewonnen. Het 
weekend wordt zondag afge-
sloten met Channah van ’t Riet, 
zij werkte al eerder samen met 
Anouk en Niels Geuzebroek, en 

anderen. Het festival begint vrij-
dag 20 juni om 19.45 uur, op za-
terdag om 15.00 uur en op zon-
dag om 11.00 uur. 
De entree van het festival is gra-
tis. Voor de Comedytrain zijn wel 
kaartjes vereist: bestellen kan via 
www.bakkumvertelt.nl of via de 
receptie van camping Bakkum. 
Het festival is bedoeld voor kam-
peerders die tijdens hun verblijf 
volop van het culturele aanbod 
kunnen genieten, maar ook voor 
bezoekers van buiten de cam-
ping. Verhalen worden verteld 
door theater, tekst en muziek in 
het vernieuwde openluchtthea-
ter De Pan.

www. .nl

www. .nl
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Muzikaal talent Toonbeeld te 
horen in De Oude Keuken

Castricum - Leerlingen en do-
centen van Toonbeeld geven za-
terdag een gevarieerd middag-
concert in De Oude Keuken. 
Het is een programma vol afwis-
seling met  presentaties van het 
ensemble Teens on Tune, diver-
se leerlingen op viool, blokfl uit, 
gitaar en piano, een saxofoon-
kwartet geleid door Tobias Klein 
en leerlingen van Hubert-Jan 
Horrocks op keyboard- en piano. 
Het gelegenheidsduo Daniël en 
Savannah zingt een vertolking 
van All of me van John Legend. 
Jong en oud is van harte wel-
kom Er is muziek van 14.00 tot 
16.00 uur. De Oude Keuken is 
te vinden op het terrein van Dijk 
en Duin. Vanaf de ingang aan 

de Zeeweg is de route duidelijk 
aangegeven.

Sopit verlengt expositie
Castricum - De expositie die 
tijdens de kunstfi etsroute ve-
le honderden belangstellenden 
naar galerie en grafi sch atelier 
Sopit trok, is nogmaals te be-
zichtigen op zondag 15 juni. De 
foto’s van Frieda Verbree, tassen 
van Marieke de Vree, schilderijen 
van Lucia Bezemer, ambachtelij-
ke hoogdrukgrafi ek van Harm 

Noordhoorn, keramiek van José 
van’ t Hof en het live 3D printen 
van Erwin van Crasbeek oogsten 
veel bewondering. Sopit is te vin-
den aan de Anna Paulownastraat 
22 in Castricum. Zondag 15 ju-
ni is de expositie nog te zien van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Op de foto José van’ t Hof bij 
haar keramiek.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zaterdag 21.15 uur   
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur   

Walking on Sunshine
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 16.00 uur   dinsdag 14.00 uur  

woensdag 16.00 uur   
Starred Up

donderdag 20.00 uur   vrijdag 21.15 uur   
zaterdag 19.00 uur   zondag 16.00 uur   

dinsdag 14.00 uur   woensdag 16.00 uur   
Grace of Monaco

vrijdag & zaterdag 19.00 uur   
zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur   

Maleficent 3D
donderdag & vrijdag 15.30 uur   

zaterdag 16.00 uur   
zondag 19.30 uur    woensdag 20.00 uur      

Tracks
donderdag 15.30 uur   

vrijdag 19.00 uur    dinsdag 20.00 uur  
De 100 jarige man die uit 

het raam klom en verdween
vrijdag 15.30 uur   zaterdag 16.00 uur
The Grand Budapest Hotel

zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur 
Heksen bestaan niet
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
Flits & het Magische Huis (NL) 3D

zaterdag 13.30 uur 
Rio 2 (NL) 2D
zondag 11.00 uur 

Muppets Most Wanted Laatste kans
zondag 11.00 uur 

Pim en Pom Laatste kans

Programma 12 juni t/m 18 juni 2014

Walking on Sunshine
Op uitnodiging van haar zus 
vliegt de Britse Taylor naar de 
zonovergoten Italiaanse kust 
waar ze ooit een heerlijke va-
kantie had. Op het strand ont-
moet ze gelijk haar vrienden van 
toen, waaronder Elena die nog 
altijd gelukkig is met haar va-
kantievriendje. Zou Taylor haar 
eigen vakantieliefde Raf nog 

terugzien? Lang hoeft ze niet 
naar hem te zoeken, want zus-
lief Maddie stelt Raf aan haar 
voor als haar verloofde! In blin-
de paniek doet Taylor net of ze 
hem niet kent. Maar als de hele 
vriendenclub een week lang de 
bruiloft moet voorbereiden, ko-
men alle romantische kriebels 
natuurlijk onherroepelijk terug. 

Eric is een jonge delinquent die 
vanwege zijn gewelddadige ge-
drag wordt overgeplaatst naar 
een gevangenis voor volwasse-
nen. Daar wordt hij geconfron-
teerd met zijn eigen vader, die 

Starred Up het grootste deel van zijn leven 
in de gevangenis heeft doorge-
bracht.
Starred Up geeft een hartver-
scheurende en overtuigende blik 
op het leven achter de tralies 
vanuit het perspectief van een 
angstige maar ook kwade tiener. 

Limmen Ludiek onthult ontwerp
Limmen – Anne Frank, Rem-
brandt, Johan Cruijff, Armin 
van Buuren, Vondel, Neelie 
Kroes, van Gogh, Fanny Blan-
kers Koen; ze komen allemaal 
voorbij op het ontwerp kurken-
mozaïek van Limmen Ludiek. 
Als kroon en stralend middel-
punt pronkten Koning Willem 
Alexander en Koningin Maxi-
maop het tafereel. Ook her-
kenbare architectuur uit Am-
sterdam en Rotterdam, tulpen 
en stroopwafels zijn prominent 
aanwezig.

Vrijdagmiddag nam voorzit-
ter Kees de Jong van stichting 
Limmen Ludiek het woord om 
samen met burgemeester Toon 
Mans van Castricum het we-

reldrecordontwerp te onthullen. 
Op een stukje na. Onder luid 
applaus werd langzaam de kur-
ken tijdreis door het heden en 
verleden van Nederland zicht-
baar. Deze parade aan BN’ers 
verschijnt in juni 2015 als een 
gigantisch kurken mozaïek, ge-
maakt van 500.000 kurken. De 
duizelingwekkende afmeting 
van 32 meter breed bij 5 me-
ter hoog moet een nieuw we-
reldrecord in het Guinnessbook 
gaan worden in 2015. Dit spek-
takel vindt plaats tussen dins-
dag 2 en zondag 7 juni 2015.
Het laatste nog bedekte stukje 
van het mozaïek werd onthuld 
door Bouke de Boer en Dorien 
Groot van NTI NLP. Hiermee 
werd ook de hoofdsponsor voor 

Limmen Ludiek 2015 bekend-
gemaakt. Als motto is gekozen 
voor ‘Duurzaam verbinden van-
uit een kern’. Tot slot werd een 
gedicht voorgelezen van Lim-
mer dorpsdichter Klaas Win-
ter. Limmen Ludiek ligt goed op 
koers maar ze zijn er nog niet 
helemaal. Zo hebben ze nog 
steeds heel veel kurken no-
dig om de juiste kleuren voor 
het mozaïek bij elkaar te krij-
gen. In de Kurkenhof op de Jan 
Valkeringlaan 1 worden iedere 
maand sorteermiddagen en/of 
avonden gehouden waar ieder-
een welkom is. Bij Albert Heijn 
in Limmen en Slijterij Nolet in 
Castricum kunnen opgespaar-
de kurken worden ingeleverd. 
Foto: Jeroen Drenth.

Sterren op het Doek
Bakkum – Het leek een beet-
je op het tv-programma Sterren 
op het Doek toen burgemees-
ter Toon Mans een portret van 
zichzelf uit mocht kiezen bij Per-
spectief. Hij was daar aanwezig 
om de Kunstfi etsroute, die afge-
lopen weekend gehouden werd, 
te openen. In de ateliers van Per-
spectief was, naast een grote 
verscheidenheid aan kunstvor-

men, ook een hoek ingericht met 
portretten van  Mans. 
De burgemeester, die twee 
maanden geleden model had 
gezeten, mocht één van de wer-
ken uitkiezen om mee naar huis 
te nemen. Samen met zijn gezin 
werd er gewikt en gewogen en 
viel de keuze op een stilistisch 
portret gemaakt door Sandra van 
het  Hof.
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Heereweg is weer open
Bakkum - Iedereen was blij dat 
het moment daar was; de ope-
ning van de heringerichte Hee-
reweg zondagmiddag in Bak-
kum-Noord. Want de bedrijven 
die aan deze weg gevestigd zijn 

hebben wel wat overlast onder-
vonden toen de weg niet toe-
gankelijk was. Henny Huisman 
woont in de buurt en hem was 
gevraagd de officiële opening 
te verrichten. Dat deed Henny 

graag, Na een woordje en een 
grapje barstte een feest los bij 
‘t Mirakel van Bakkum. Hier was 
binnen en buiten muziek te be-
luisteren en de barbecue werd 
aangestoken. 

Aangehouden met pepperspray
Castricum - De politie heeft 
een 43-jarige vrouw uit Cas-
tricum aangehouden, nadat 
zij vernielingen had gepleegd 
en een plaatsgenote had be-
dreigd. Meerdere mensen 
waren hiervan getuige ge-
weest. 

De politie wilde hierop de vrouw 
aanhouden, maar de vrouw sloot 
zich op in haar huis en deed als-
of zij niet thuis was. Met een 
machtiging tot binnentreden kon 

de politie de woning in en kon 
de vrouw worden aangehouden. 
De 43-jarige Castricumse ver-
zette zich hevig tegen haar aan-
houding, bedreigde hierbij poli-
tiemensen en sloeg hierbij een 
politiemedewerkster in haar ge-
zicht. 
Hierop werd pepperspray inge-
zet en werd de vrouw geboeid 
overgebracht naar het politiebu-
reau, waar zij is ingesloten. Te-
gen haar zijn de nodige proces-
sen-verbaal opgemaakt.

Groot alarm, maar vijfjarige 
drenkeling speelt bij vriendje

Castricum - De brandweer 
moest zaterdag 7 juni om 12.40 
uur uitrukken voor een melding 
van een drenkeling. Bij de vijver 
langs de Hendrik Casimirstraat 
werd een vijfjarige jongetje ver-
mist. 
De brandweer startte een zoek-
actie in het water, meerdere 
spuitgasten hadden waadpak-
ken aan om in het water te zoe-
ken. Ondertussen werd door de 
politie in de buurt gezocht met 
meerdere eenheden en er werd 

een burgernetactie op touw ge-
zet. De traumahelikopter, twee 
ambulances, meerdere politie-
eenheden, de brandweer van 
Castricum en de duikers van 
brandweer Heerhugowaard wer-
den ingezet. 
Het werd zelfs middelwateron-
geval om nog meer duikers ter 
plaatse te krijgen. Toen kwam 
via de portofoon het nieuws bin-
nen dat de jongen terecht was. 
Hij bleek bij een vriendje aan het 
spelen te zijn.

Schoolhandbaltoernooi
Castricum - Op 22 juni strijden 
de scholen uit Castricum en Lim-
men tegen elkaar om de hand-
balbeker op sportpark Wouter-
land. Alle groepen van de basis-
school zijn vertegenwoordigd. 
Om alvast te oefenen, werd door 
CSV op 11 juni een training ge-
organiseerd. 
Vanaf het nieuwe seizoen in sep-

tember kan iedereen gratis twee 
maanden meetrainen en mee-
spelen in de competitie. In sa-
menwerking met de sponsor van 
het toernooi, Lokhorst Bouw en 
Ontwikkeling, is een aanbieding 
mogelijk gemaakt: wie zich tij-
dens het toernooi inschrijft als 
tweemaanden lid, krijgt een gra-
tis handbal. 

Speedy Pliss; dé oplossing 
voor kunststof kozijnen

Heemskerk - Hummel Kozij-
nen heeft dé oplossing in huis 
voor binnenzonwering in com-
binatie met kunststof kozijnen: 
Speedy Pliss. Monteren zonder 
te schroeven of boren en geen 

problemen meer met gordijnrails 
of -cassettes die voor het raam 
hangen. De Speedy Pliss wordt 
direct op de glaslatten geplaatst 
met een fraai aluminium frame, 
dat is voorzien van een mag-

neetstrip en in elke gewenste 
RAL-kleur kan worden geleverd. 
Ook het plissédoek is in diverse 
soorten verkrijgbaar, naar keu-
ze luchtdoorlatend, verduiste-
rend, zonwerend of reflecteren. 
Bij Hummel Kozijnen is ook een 
compleet assortiment voorzet-
rolluiken verkrijgbaar, zowel met 
PVC- als aluminium lamellen 
en zowel elektrisch als handbe-
diend. Liever buitenzonwering? 
Het windvaste screen Zip X ver-
hoogt het levenscomfort doordat 
sotrende lichtinval wordt voorko-
men en het interieur wordt be-
schermd. De screens zijn wind-
vast en verkrijgbaar in verschil-
lende kleuren en patronen. 
Breng een bezoek aan de show-
room of maak een afspraak voor 
een geheel vrijblijvend bezoek 
aan huis. Hummel Kozijnen is 
gevestigd aan de Lijnbaan 44a 
en geopend op vrijdag  van 13.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur. Telefoon: 
0251 234484 / 06 10273172. Uit-
gebreide informatie is op www.
hummel- kozijnen.nl te vinden.

Excursie in Hooge Weide

Bakkum - De stichting De Hoo-
ge Weide, beheerder van inmid-
dels 110 ha natuurgebied om 

Castricum, heeft in februari van 
de provincie Noord-Holland  een 
officiële  erkenning gekregen in 

de vorm van een certificering; 
een begeerde status. Tevens is 
het gebied in de Castricummer 
polder tot weidevogelkernge-
bied van de provincie verklaard 
vanwege het grote broedsucces, 
vooral wat de grutto betreft, een 
bedreigde vogel. Inwoners wor-
den uitgenodigd voor een excur-
sie in het mooie natuurgebied 
in de hoek van de Zeeweg en 
de spoorbaan. De rondleidingen 
zijn gratis, men hoeft zich niet 
aan te melden, en duren ander-
half uur. De excursies zijn op za-
terdag 14 en zondag 15 juni, za-
terdag 21 en zondag 22 juni om 
11.00 uur. Het verzamelpunt is 
het damhek aan het eind van het 
Karhok, dat begint aan het eind 
van de Achterlaan in Bakkum.



Bloemen voor eerste klant van 
100-jarige De Groot Verzekeringen
Uitgeest - Mevrouw M.S. Bra-
kenhoff-Schouten is één van de 
eerste klanten van het 100-jarige 
De Groot Verzekeringen in Uit-
geest. 
Zij heeft nog een verzekerings-
polis, die al in 1909, dus 105 jaar 
geleden, is afgesloten door haar 
schoonouders! 
Na haar huwelijk gingen zij en 
haar man inwonen bij zijn ou-
ders en later hebben zij de polis 
van hen overgenomen. 
De oprichter van De Groot Ver-
zekeringen, de opa van de hui-
dige directeur Peter de Groot, 
heeft de polis in 1914 in beheer 
gekregen. 

Peter de Groot: ‘Wij zijn er trots 
op dat wij zulke trouwe klanten 
hebben en zullen ook in de vol-
gende 100 jaar onze vertrouwde 
dienstverlening voortzetten.’

Uit handen van directeur Peter de Groot ontvangt mevrouw Braken-
hoff een prachtig boeket bloemen

Uitgeest - Motorcoureur Eric 
Ott heeft zich omhoog gewerkt 
in het klassement van de NK su-
percup 600. Hij staat op de eer-
ste plaats! Met in zijn kielzog 
Stephan de Boer, na weer een 2e 
positie in de 3e wedstrijd van het 
kampioenschap.

Zaterdag 7 juni was de derde 
wedstrijd van de Supercup 600. 
Eric kon na de trainingen zijn 
wedstrijd starten vanaf P5, hier 
was hij niet echt blij mee. Hij 
staat liever aan de linkerkant op-
gesteld. Maar hij was van plan 
om goed van start te gaan.
Eric maakte zijn belofte waar en 
was goed van start. Hij kwam als 
zesde de eerste bocht uit In de 
vierde ronde vond hij aanslui-

ting met de kopgroep. Hij pas-
seerde William Tolhoek en zat 
toen achter Jerrey Duits (P1) en 
Stephan de Boer (P2). Er volg-
de een mooie strijd tussen deze 
drie coureurs. Uiteindelijk ein-
digde de Uitgeester op de twee-
de plaats.
Een podium met Stephan de 
Boer op P1, Eric Ott op P2 en 
Jerrey Duits op P3. Eric had wéér 
de snelste rondetijd van de wed-
strijd: 1:43.0. Dit is de derde keer 
op rij dat hij dit presteert. De toe-
schouwers langs de kant hebben 
genoten van het schouwspel in 
deze strijd, de derde wedstrijd 
van de NK supercup 600. De vol-
gende twee wedstrijden zijn op 
zondag 15 juni in Oschersleben 
in Duitsland. (Karin Ott)

Coureur Eric Ott leider 
in NK Supercup 600

Midzomerfestival 21 
juni in Uitgeest-Zuid

Uitgeest - Zaterdag 21 ju-
ni wordt voor de vijfde keer het 
Midzomerfestival in Uitgeest-
Zuid georganiseerd door Wijk-
vereniging De Kleis en initiatief-
nemer Jan Ros. Op het veld aan 
De Darse zullen verschillende 
koren en bands zorgen voor een 
sfeervolle en gezellige muzikale 
ambiance. 

Wat kunnen de bezoekers dit 
jaar verwachten op het Midzo-
merfestival?
• een swingende burgemeester
• steunpilaren van het eerste uur 
Kornak en De Wissel
• voor de kinderen een speeldorp 
en een workshop streetdance
• dansstudio Just Dance met de 

Uitgeester dansgroepen 
• popkoor Surprising met lekkere 
popnummers
• de wederopstanding van de 
Uitgeester rock- en coverband 
Larock
• en natuurlijk weer swingen met 
Amber Roots
De organisatie kan nog sponsors 
gebruiken! Zonder sponsoring 
kan het Midzomerfestival niet 
georganiseerd worden. Voor 100 
euro kun je het leukste festival 
van Uitgeest ondersteunen. Inte-
resse? Stuur dan een mail naar: 
info@dekleis.nl. 
Houd voor meer informatie over 
het Midzomerfestival de Face-
book-pagina (Facebook.com/
DeKleis) in de gaten.
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ICGT 2014: het waren 
vier prachtige dagen

Uitgeest - Onder een stralen-
de hemel is vrijdagmiddag rond 
15.00 uur het ICGT van start ge-
gaan. Zoals gebruikelijk de laat-
ste jaren gebeurde dat met het 
Bedrijventoernooi. Dit jaar had-
den zich ruim derig  teams in-
geschreven van grote en klei-
ne bedrijven uit de gehele re-
gio. Zo kon het zomaar gebeu-
ren dat een team van het gro-
te Tata Steel het moest opne-
men tegen een team van  Bad 
en Keuken Plaza.  De teams op 
dat bedrijventoernooi voetballen 
niet alleen tegen elkaar maar be-
kampten elkaar ook op  een heu-
se Stormbaan.
Natuurlijk is er door een deskun-
dige, integere en onafhankelijke 
jury (die daarvoor speciaal op 
cursus is geweest bij het FIFA-
hoofdkantoor in Geneve)  een 
puntentelling bijgehouden zodat 
er uiteindelijk wel een winnaar 
kon worden aangewezen.  Uiter-
aard spraken de andere deelne-
mers daar schande van maar de 
jury ontving geen hoger bod dus 
waren zij de terechte winnaars.
Na afloop werd de onvrede al 
snel bijgelegd tijdens de geza-
menlijke barbecue alwaar bazen 
en werknemers gebroederlijk de 
rijk gevulde dis aanvielen en de 
contacten over en weer regel-
matig werden besloten met het 
uitwisselen van de naamkaart-
jes. Zo zie je maar je maar weer; 
het ICGT helpt de crisis te be-
strijden.

Om 19.00 uur werd er afgetrapt 
voor de “Passie Clubavond”. 
Teams van ADO,20 uit Heems-
kerk nemen het daarin op tegen 
teams van FC Uitgeest. Hooge-
punt is echter al jaren  de con-
frontatie tussen de veteranen 

van Viesse’22 uit Castricum en 
FC Uitgeest. In een spannende 
wedstrijd waren het uiteindelijk 
de krasse knarren van Vitesse’22 
die met 2-0 wonnen.

Zaterdag was dan de aftrap voor 
het grote internationale voetbal-
toernooi . Aan FC Uitgeest en het 
grote Benfica was het de eer om 
de openingswedstrijd te spelen. 
De aftrap daarvan werd verricht 
door Paul Klijn. Dit als eerbetoon 
voor de vele jaren dat hij mede-
organisator was van het evene-
ment. Paul bedankt daarvoor.
Zeer verassend was in deze 
wedstrijd dat het kleine FC Uit-
geest tegen het grote Benfica op 
voorsprong kwam. Een jongens-
droom leek uit te komen. Al snel 
draaide de rollen echter om en 
stelde Benfica orde op zaken. 
Met 4-1 werd uiteindelijk ge-
wonnen.  Toch stuntte de ploeg 
aan het einde van de dag toch 
nog door de latere finalist Torino 
een beentje te lichten.  Samen 
met Colo Colo gingen de Italia-
nen dus naar de winnaarsronde. 
In de andere poule begon de 
verliezend finalist  van vorig jaar 
AZ met een nederlaag tegen 
Bonner SC. Het zou daarna niet 
meer goedkomen met de ploeg 
uit Alkmaar.  Er moest ditmaal 
genoegen worden genomen met 
een plaats in de verliezersronde. 
Santos Laguna en FC Sochaux 
waren hier de teams die zich 
plaatsten voor de halve finale.
Zondag is altijd de dag van het 
ABT-toernooi. Ruim dertig ama-
teurteams strijden dan om de 
spreekwoordelijke eer om daar-
na linea recta door te gaan naar 
de gezellige feesttent waar ge-
noten kon worden van live-mu-
ziek, dj’s  en een lekker koud 

biertje.
Speciaal voor de Stichting MS-
research , die gedurende dit eve-
nement speciale aandacht heeft 
gekregen van de organisatie, 
werd in de grote feesttent een 
heuse veiling gehouden voor het 
goede doel. 
De beide halve finales op maan-
dag leverde spektakel op. Bij zo-
wel Torino tegen Santos  Laguna 
als Benfica tegen Sochaux lie-
pen de gemoederen soms flink 
op. Benfica verzuimde in zijn 
halve finale de wedstrijd bij een 
1-0 voorsprong op slot te gooien 
en moest zelfs toezien hoe door 
een enorme blunder van de kee-
per Sochaux op gelijke hoogte 
kwam. Na het beter nemen van 
strafschoppen werd dat ook de 
verassende finalist. In de ande-
re halve wist Torino professio-
neel een 1-0 voorsprong over de 
streep te trekken.  
In de finale van de verliezersron-
de wist  AZ  zijn slechte zater-
dag toch nog een beetje goed te 
maken door de Koog-Bokaal te 
winnen. 

De echte finale tussen Torino 
en Sochaux was een gelijk op-
gaande strijd die uiteindelijk 
met strafschoppen beslist moest 
worden. De club uit Turijn deed 
dat net iets beter dan de Fran-
sen waardoor Torino uiteindelijk 
de winnaar werd van de 29e edi-
tie van het ICGT.

De organisatie dankt alle vrijwil-
ligers en sponsoren want zon-
der hen is het ICGT niet moge-
lijk.  Op naar de 30e en jubileu-
meditie van het ICGT. (tekst: Re-
né Vermeer, foto winnaars Ruud 
Lauritsen. Overige foto’s: Moni-
que Teeling)



mariz

       Zo vlogen 
       de duiven 

Uitgeest - Zaterdag 7 juni moest 
de beslissing vallen wie de Vites-
se-kampioen van 2013 zou wor-
den in duivensportvereniging 
“de Vliegende Vleugels”. Met 
onderling een klein puntenver-
schil was er nog van alles moge-
lijk. De zevende en laatste Vites-
se-vlucht werd vervlogen vanuit 
Quievrain met 7 deelnemers te-
gen slechts 64 duiven en over 
een afstand van 245 kilometer.  
Met ogenschijnlijk  mooi weer op 
de vlieglijn konden de duiven al 
om 8.00 uur worden gelost. Om 
10.56.52 uur werd de eerste en 
snelste duif gemeld bij Frank Ro-
denburg in Uitgeest. De snelheid 
van zijn duif bedroeg 1390.818 

m.p.m. ,goed voor ruim 83 kilo-
meter per uur.
De uitslag van de eerste vijf 
deelnemers van zaterdag 7 juni: 
1-6-7e Frank Rodenburg, 2-8-9-
14 Combinatie Kerssens-Krom 
uit Akersloot, 3-4-5-11-16e Gert 
Twaalfhoven, 10-13-15e Dirk De 
Bruin en 12e Peter Schellevis. De 
taart van de vlucht ging dit keer 
naar Gert Twaalfhoven en de at-
tractieprijs voor de 8e duif in de 
uitslag,  geschonken door Frank 
Rodenburg gaat naar de Comb. 
Kerssens-Krom in Akersloot. 
Eindstand Vitesse; Onaangewe-
zen en Aangewezen: 1e Comb. 
Kerssens-Krom, 2e Peter Schel-
levis en 3e Frank Rodenburg. 

De duifkampioen, duif met het 
hoogst aantal gescoorde pun-
ten op de Vitesse-vluchten ging 
naar Comb. Kerssen-Krom met 
hun 2011-1617313 M. 
Ook werd er later op deze dag 
nog een Dagfond vlucht vanuit 
het Franse Salbris (598 km) ver-
vlogen. Om  13.39.48 uur werd 
de snelste duif gemeld bij Eric 
Keijsper uit Assendelft.  De ge-
middelde snelheid van de duif 
bedroeg ruim 85 km per uur. 
De uitslag van de eerste vijf deel-
nemers: 1-11-31-32-35e Eric Ke-
ijsper uit Assendelft, 2-16-24-27-
36e Jaap Teeling, 3-8-10-13-22e 
Wim van Hoolwerff uit Heems-
kerk, 4-7-21-33e Hein Berkhout 
en 5-6-12-19e Piet Groentjes.
De taartprijs ging naar Dutch 
Day Flyers (Tim de Goede) uit 
Uitgeest. De attractieprijs ge-
schonken door Comb. J. Hom-
mes en Zonen voor de 10e duif 
in de uitslag gaat naar Wim van 
Hoolwerff uit Heemskerk.

Hond in warme auto achtergelaten
Uitgeest - De dierenambulance 
kreeg vrijdag een melding dat er 
een hondje al een uur opgeslo-
ten zat in een auto aan de Bur-
gemeester van Roosmalenstraat 
in Uitgeest. De buitentempera-
tuur was 22 graden en in de au-
to was de temperatuur inmiddels 
opgelopen tot 32 graden.
De dierenambulance is ter plaat-
se gegaan maar aangezien de 

eigenaar niet in de buurt was 
heeft de dierenambulance de 
politie ingeschakeld. De politie 
stond op het punt om een raam-
pje in te tikken om de hond te 
bevrijden toen de eigenaresse 
arriveerde. Volgens haar was het 
een éénmalige actie, normaal 
deed ze dit nooit.
De politie eiste dat de eigenares-
se eerst een stuk met de hond 

zou lopen en de viervoeter zou 
voorzien van water. Volgens de 
eigenaresse zou dit thuis wel ge-
beuren. Vervolgens wilde de ei-
genaresse de hond weer in de 
auto stoppen. Dit liet de poli-
tie niet gebeuren, ze kreeg een 
waarschuwing. De bekeuring 
voor het achterlaten van een dier 
in een auto kan oplopen tot 500 
euro. (bron: 112-uitgeest.nl)
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Regina Albrink geeft 
midzomeravondconcert
Regio - Vrijdagavond 20 juni 
geeft pianiste Regina Albrink, uit 
Uitgeest een Midzomeravond-
concert in de Remonstrantse 
kerk, Fnidsen 37 in Alkmaar.
Aanvang 20.15 uur.

Regina speelt werken van Scar-
latti, Beethoven, Chopin o.a. de 
Regendruppelprelude en de 
Oceaanetude en sluit af met de 
bekende Rhapsody in Blue van 
Gershwin.
De Remonstrantse kerk heeft 
een prachtige akoestiek voor pi-
ano. Regina heeft hier afgelopen 
zomer haar nieuwste cd The Ma-
ny Colors of Chopin opgenomen.
Regina Albrink, vooral be-
kend van haar kerstrecitals in 
Het Concertgebouw Amster-
dam, speelde afgelopen februa-
ri  een serie concerten in Thai-
land, waar ze werd omschreven 
als “een groot kunstenares met 
een adembenemend en hypnoti-
serend spel”.
De toegangsprijs bedraagt 15 
euro.  Er is een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar. Voor 
reserveringen: mail: regina.al-
brink@gmail.com. (foto: M. Mul-
der) TC Uitgeest selectie 

doet goede zaken
Uitgeest - De voorjaarscompeti-
tie is feestelijk afgesloten op het 
tennispark van TC Uitgeest aan 
de Waldijk. De traditionele BBQ 
met live muziek sloot naadloos 
aan op de successen van de TCU 
competitieteams met 6 kampioe-
nen.
Eén van de kampioensteams is 
het tweede team in de KNLTB 

Landelijke Competitie Zondag 
5e Klasse Gemengd. Het selec-
tieteam met jeugdtalenten Bart 
Groen en Rens Brouwer was 
dit jaar versterkt met de dames 
Maaike Groen en Eline de Boer 
en speler/coach Timo Huisman. 
De spelers hebben zich allemaal 
goed ontwikkeld, wat ook geldt 
voor de sterke invallers Sophie 

Van links naar rechts Rens Brouwer, Bart Groen, Maaike Groen, Eli-
ne de Boer en Timo Huisman

Groen en Romy Horeman.
Ook het eerste team dat uit-
komt in de Zondag 4e Klas-
se Gemengd, heeft goed ge-
presteerd. Mariëlle Stam, Aruna 
Brouwer en Catlin Lubbers wis-
ten opnieuw de derde plaats te 
pakken. Dit jaar zagen deze ster-
ke dames zich geflankeerd door 
trainers Perry Meijer, David Stal-
ker en Emiel Hoogeboom.
 
De TCU selectie kan terugkijken 
op een geslaagd seizoen. De ei-
gen doelstellingen van de in-
dividuele spelers en die van de 
teams zijn ruimschoots behaald. 
En belangrijker: met veel inzet én 
plezier.
TCU heeft ingezet op een stap 
richting recreatief-prestatief ten-
nis. Zo hebben de selectieteams 
extra training en hebben zij mee-
gedaan aan de wintercompetitie, 
met meer begeleiding van ou-
dere, ervaren spelers. Het beleid 
van de Technische Commissie 
en de trainers werpt zijn vruch-
ten af en kan de basis zijn voor 
uitbreiding van de selectie en de 
zondag teams gemengd senio-
ren. Dat is ook noodzaak volgens 
hoofdtrainer Perry Meyer: TCU 
ziet een grote groep jeugdtalen-
ten die staan te trappelen om de 
stap naar de senioren te maken.
 
Nu maakt TCU zich op voor het 
jaarlijkse Langemeer Dubbel-
toernooi, dat zaterdag 21 ju-
ni van start gaat. Publiek is van 
harte welkom bij dit gezellige 
toernooi. En voor niet-leden, die 
enthousiast over tennis en TCU 
zijn: meldt u zich aan bij leden-
administratie@tcuitgeest.nl.

Regionale vogelopvang 
luidt de noodklok

Regio - Vogelopvang Kromme-
nie luidt de noodklok. Sinds fe-
bruari is Kirsten Visser beheer-
der en namens de Stichting Vo-
gelopvangcentrum Zaanstreek 
wordt de vogelopvang in Krom-
menie door haar gerund. Maar 
dat doet zij niet alleen. Samen 
met vrijwilligers en stagiaires 
worden wekelijks tientallen vo-
gels opgevangen. Van alle vo-
gels die worden opgevangen 
komt bijna de helft uit de regio 
Kennemerland.
Een van de belangrijkste en 
moeilijkste periodes voor vogels 
is aangebroken, het broedsei-
zoen. In de periode april tot en 
met augustus doen alle vogels 
hun uiterste best om een part-
ner te vinden, een nest te bou-
wen, eieren te leggen en hun 
kroost op te voeden. En dat laat-
ste is een zware taak. Voedsel-
aanbod, koude nachten en har-
de wind zorgen er vaak voor dat 
jonge vogels verzwakt raken of 
uit het nest vallen. En dan komt 
de Vogelopvang in actie. 
Door voorlichting over het al dan 
niet oppakken van jonge vogels, 

het voeren en verzorgen van 
aangeleverde vogels en het weer 
uitzetten van herstelde jongen 
draagt de vogelopvang bij aan 
een gezonde en gevarieerde vo-
gelstand. Maar uw hulp is hard 
nodig. De vogelopvang zoekt al-
lereerst babysitters voor de jon-
ge vogels. 
De vogels worden elke dag 
meerdere keer per uur gevoerd 
en daar zijn heel veel handen 
voor nodig. Daarnaast zijn er 
ook extra vrijwilligers nodig voor 
de verzorging van het reguliere 
aanbod aan vogels. Met name 
op dinsdag, donderdag en in de 
weekenden is alle hulp van har-
te welkom. 
Kunt u niet fysiek helpen maar 
draagt u het Vogelopvangcen-
trum Zaanstreek wel een warm 
hart toe? Maakt u dan geld over 
op rekeningnummer NL44 RA-
BO 0124 9955 00. Elk bedrag is 
meer dan welkom!

Voor meer informatie over Vogel-
opvangcentrum Krommenie kijkt 
u op www.vocz.nl of belt u met 
Kirsten Visser op 06-13782868.

Uitgeest - Er mag weer wor-
den snelgevaren in het snelvaar-
gebied De Deilings op het Alk-
maardermeer. Vele waterspor-
ters maken hier jaarlijks gebruik 
van. Om dit gebruik veilig te hou-
den wordt er ook dit jaar weer 
regelmatig gecontroleerd op het 
juiste gebruik van het gebied en 
het bezit van geldige ontheffin-
gen.

Snelvaargebied De Deilings
Op het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer geldt een maxima-
le vaarsnelheid van 16 kilometer 
per uur.  Voor het snelvaargebied 
De Deilings, is echter een uitzon-
dering gemaakt op deze beper-
king van de vaarsnelheid. Hier 
kan de watersporter mits voor-
zien van een ontheffing tussen 1 
mei en 31 oktober snelvaren en 
waterskiën. De soorten onthef-
fingen en de aanvraagformulie-
ren hiervoor staan op de website 
www.alkmaarder-enuitgeester-
meer.nl. In het Beleid Snelvaren 
Alkmaardermeer staan de voor-
waarden genoemd waaraan de 
aanvraag van een snelvaaront-
heffing aan moet voldoen. Ook 
kan hier worden gelezen hoe de 
handhaving plaatsvindt en waar 

klachten gemeld kunnen wor-
den.

Veiligheid
Om de veiligheid te bevorderen 
houden toezichthouders regel-
matig en op verschillende mo-
menten toezicht op het meer. 
Net als voorgaande jaren wordt 
dit seizoen ook doordeweeks 
weer regelmatig gecontroleerd. 
Let dus goed op de maxima-
le vaarsnelheid en zorg ervoor 
naast de juiste ontheffing ook 
een geldig vaar- en registratie-
bewijs aan boord te hebben. Het 
snelvaargebied is met gele boei-
en als een bijzonder vaarwater 
gemarkeerd. Dit betekent dat al-
leen vaartuigen met een onthef-
fing hier mogen varen. 

Snelvaren
Om op doordeweekse dagen 
tussen 08.00 uur en zonsonder-
gang in het gebied te mogen va-
ren kan een beperkte onthef-
fing aangevraagd worden. Deze 
ontheffing bestaat uit twee de-
len. Deel A kan kosteloos aange-
vraagd worden via een speciaal 
aanvraagformulier. Deel B kan 
gekocht worden via de kaart-
automaat op recreatieterrein De 

Snelvaren en waterskiën 
op het Alkmaardermeer

Woudhaven. Deel A en B vor-
men gezamenlijk de geldige ont-
heffing voor de duur die op deel 
B staat aangegeven. Het tarief is 
5 euro per 2 uur. Een volledige 
ontheffing is om de hele week 
tussen 08.00 uur en zononder-
gang te varen. 

Wachtlijst 1 jaar
Ook dit jaar zijn er weer 85 vol-
ledige ontheffingen afgegeven. 
Onder meer hierdoor is er bij-
na geen wachtlijst en is de ver-
wachte wachttijd een jaar.
Voor diegene die op de wachtlijst 
komen te staan voor een volledi-
ge ontheffing is het wel mogelijk 
toestemming aan te vragen om 
in overleg met ervaren leden van 
de Waterskiclub ‘Akersloot’ te 
snelvaren in de weekenden. De 
waterskiclub vaart met geschikt 
weer op zaterdag en zondag tus-
sen 11.30 en 16.00 uur onder een 
zogenaamde vlaggendienstrege-
ling. 
Kijk voor meer informatie op 
www.alkmaarder-enuitgeester-
meer.nl.
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Bekende Nederlanders blikken vooruit

“Brazilië zal ten onder gaan aan het 
enorme verwachtingspatroon”
Nederland kleurt deze zomer weer oranje. Maar zijn onze leeuwen van Oranje eigenlijk wel in staat om de gehaaide Spanjaarden en Chilenen een lesje te leren? 
Of is het toch weer Louis die met een meesterzet onze nationale trots zal laten groeien? We vroegen het drie bekende Nederlanders; voetbalkenners van statuur. 
Trainer en oud-international Peter Bosz (Vitesse), analist en commentator Arno Vermeulen (NOS) en journalist en auteur Thijs Slegers (Voetbal International). 

PETER BOSZ:
Spanje - Nederland  2-0
Australië - Nederland  0-2
Nederland - Chili  1-2

“Spanje en Chili zijn mijns inziens gewoon beter dan 
Nederland. Andersom denk ik dat Nederland sterker 
is dan Australië. Als het loopt zoals ik verwacht 
eindigt Nederland helaas op de derde plaats in de 
poule, en eindigt het WK in een teleurstelling. We 
hebben helaas te zwaar geloot.”

THIJS SLEGERS:
Spanje - Nederland  2-2
Australië - Nederland  0-1
Nederland - Chili  0-0

“Oranje plaatst zich met vijf punten als nummer twee 
voor de tweede ronde van het WK. Chili verliest namelijk 
van Spanje en wint van Australië en eindigt daarom 
met vier punten als derde in de poule. Spanje pakt 
de eerste plaats dankzij twee overwinningen op Chili 
en Australië. Ik geef eerlijk toe dat deze voorspelling 
voornamelijk gebaseerd is op hoop. Spanje en Chili zijn 
topploegen. Geluk is onontbeerlijk, dat besef ik zeer 
goed. Helaas komt Oranje niet verder dan de tweede 
ronde omdat Nederland niet goed genoeg blijkt te zijn 
om Brazilië te verslaan.”

ARNO VERMEULEN:
Spanje - Nederland  0-1
Australië - Nederland  1-2
Nederland - Chili  2-2

“Nederland gaat verrassend goed spelen in de 
poulefase van het WK. Zo winnen de mannen van 
Van Gaal de eerste wedstrijd verrassend van favoriet 
Spanje. Maar na een gelijkspel tegen Chili raakt 
de klad er een beetje in. We worden dan ook in de 
kwartfi nale uitgeschakeld door een topfavoriet als 
Argentinië of Duitsland. Die keuze laat ik nu nog 
even in het midden.”

VOORSPELLING POULEFASE NEDERLAND

VOORSPELLING VAN DE STER EN DE VERRASSING VAN HET WK

VOORSPELLING WERELDKAMPIOEN

Foto: Peter Bosz: Vitesse

“Lionel Messi wordt de ster van het toernooi. De 
verrassing gaat Patrick van Aanholt worden.”

“De ster wordt Neymar en de Belg Hazard breekt 
defi nitief door.”

“Het WK 2014 zal de geschiedenis ingaan als het 
WK van Lionel Messi. Daarnaast verwacht ik dat 
onze Memphis Depay de wereld gaat verrassen en 
defi nitief doorbreekt op dit toernooi.” 

“Brazilië. Zij hebben het thuisvoordeel en hebben het 
grootste potentieel aan goede spelers. Over heel de 
wereld lopen er fantastische Braziliaanse voetballers 
rond. Wanneer dat gaat samenspelen, zijn ze niet 
meer te houden.”

“Brazilië. Inderdaad wegen het thuisvoordeel en de 
prima selectie zwaar. Bovendien beschikken ze in 
Scolari over een slimme, ervaren coach. Hij weet hoe 
Brazilië moet spelen op een wereldkampioenschap: 
mooi als het kan, en hard als het moet. Bovendien 
hebben ze met Neymar een absolute wereldspeler 
in hun midden.”

“Argentinië. Ik denk dat Lionel Messi defi nitief uit de 
schaduw van Diego Armando Maradona zal treden. 
Als groot fan van de voetballer (!) Maradona doet 
het me pijn om dit te voorspellen. Maar Messi gaat 
Argentinië in zijn eentje naar een historische WK-
zege leiden. Mijn vermoeden is dat Spanje net over 
de top heen is en dat Duitsland nog net wat tekort 
komt om in Zuid-Amerika te overleven. Het is toch 
anders voetballen daar. Brazilië zal uiteindelijk ten 
onder gaan aan het enorme verwachtingspatroon.”

Door Willem Kieviet





1. Suárez
Inderdaad, hij is niet ’s werelds beste 
voetballer. Toch zou Luis Alberto 
Suárez wel eens dé vedette in Brazilië 
kunnen worden. De hoofdreden? Hij 
is in absolute wereldvorm, en spelers 
die aan het eind van een seizoen in 
topvorm zijn, spelen doorgaans ook 
een goed EK- of WK-toernooi. Bij 
de Engelse kampioen Liverpool liep 
Suárez afgelopen seizoen bijna 1-op-
1 (waarmee hij alltime recordhouder 
werd van de Reds) en aan het einde 
van de competitie werd hij bovendien 
verkozen tot Speler van het Jaar in 
Engeland. En dan ben je iemand. Voeg 
daarbij het gegeven dat het WK zich 
vlak bij Uruguay afspeelt, en het is 
verklaarbaar dat de man die zich zo 
uitstekend in zijn tegenstanders kan 
vastbijten onze verwachte speler van 
het toernooi is. 

2. Pirlo
20 maart, Florence, achtste fi nales 
Europa League. Fiorentina-Juventus. 
De heenwedstrijd in Turijn was in 1-1 
geëindigd, waardoor Juventus moest 
scoren in Florence. Dat gebeurde 
echter 71 minuten lang niet, zodat 
Fiorentina hoop bleef koesteren op 
een kwartfi naleplaats. Toen kreeg Juve 
een vrije trap, op een plek recht voor 
de goal, even buiten de zestien. Wie 
anders dan Andrea Pirlo, de Leonardo 
Da Vinci onder de voetballers, 
schaarde zich achter de bal. Hij moest 
en deed. Pirlo krabde eens aan zijn 
hipsterbaard, nam een aanloopje en 
trapte de bal vervolgens vol, goed en 
hard in de bovenhoek. Business as 
usual. De 35-jarige middenvelder van 
Juventus en Italië lijkt geen uiterste 
houdbaarheidsdatum te hebben, 
sterker nog, lijkt elk seizoen béter te 
worden. Loopt weinig, staat altijd op 
de juiste plek, zorgt steevast voor de 
beste voortzetting en zijn trap, ach 

zijn trap... Fluweel, loepzuiver, briljant, 
geniaal: verzin de clichés maar, ze 
doen geen van alle echt recht aan wat 
er gebeurt als Pirlo schiet. Gaat nog 
eenmaal schitteren, dit WK.

3. Messi
Hij is misschien wel de beste aller 
tijden. Hij schiet bij Barcelona werkelijk 
elk denkbaar record volledig aan 
fl arden. De Argentijnse wervelwind 
wordt in Brazilië omringd door 
stormram Higuaín, tornado Lavezzi, 
en de verkoelend lichte briesjes Di 
María en Agüero. Allemaal toppers. 
Daardoor is het té makkelijk om Lionel 
Messi dan ook maar als speler van 
het toernooi te voorspellen. Eigenlijk 
kan het alleen maar tegenvallen. En in 
het verleden viel het spel van Messi 
in het Argentijnse elftal ook nogal 
eens tegen. Maar goed, we denken de 
grootmeester stiekem wel op nummer 
1, we vinden hem dat ook, maar we 
zetten hem op 3. Geen idee waarom.

Foto: Lionel Messi: VI Images

4. Ronaldo
Voorheen bekend als de irritant-
androgyne buitenspeler van 
twaalf scharen, dertien schwalbes. 
Tegenwoordig ultra-effectief. Nam 
Portugal in de kwalifi catiefase bij de 
hand en leidde de Zuid-Europeanen 
naar het WK dankzij een hattrick in 
de play-offs tegen Zlatans Zweden. 
Scoort er sowieso lustig op los. In 
elk van de afgelopen vier seizoenen 
maakte Christiano Ronaldo niet minder 
dan 50 offi ciële doelpunten. De immer 
goedgeknipte meester van de korte 
kapbewegingen is in een continue 
strijd verwikkeld met Messi om de 
titel Beste ter Wereld. Mooi voer voor 
kroegdiscussies…

5. Robben
De recentste seizoenen zijn 
hoogstwaarschijnlijk de beste in 
het rijke voetballeven van Oranjes 
aanvaller Arjen Robben. In 2013 
was hij – eindelijk – beslissend in de 
Champions League-fi nale voor Bayern 
München tegen Borussia Dortmund. 
Dankzij Robbens assist en een treffer 
van hem in de slotfase wonnen de 
Zuid-Duitsers met 2-1 en was Robben 
defi nitief verlost van zijn net-niet-

De verwachte sterren
In 2010 werd de Uruguayaan Forlán de ster van het WK, in 2012 werd de 
Spanjaard Iniesta dat van het EK. In 2014 ontbreken wereldsterren als Zlatan 
en Berbatov en is het meespelen van Falcao uiterst onzeker. Dit wil echter 
niet zeggen dat het voorspellen van de speler van het toernooi daarmee 
makkelijker wordt. Toch doen we hieronder een lekker vrijblijvende gooi...

Foto: Luis Suarez: VI Images

Foto: Robin van Persie: VI Images

imago. Want dat kleefde wel aan hem. 
Hij was een leuke dribbelaar, maar hij 
maakte toch wel erg veel schwalbes en 
gaf op de beslissende momenten niet 
thuis (denk aan het 2010-trauma, toen 
Robben in de WK-fi nale oog in oog met 
Casillas stond en de wereldbeker naar 
Nederland kon schieten). Inmiddels 
speelt hij volwassen en scherp, is hij 
een doorgaande bedreiging voor elke 
vijandelijke defensie en kan hij dodelijk 
zijn. Plus: steekt in grote vorm.

6. Vidal
Eigenzinnige verdedigende 
middenvelder van Chili en Juventus. 
Moderne krachtpatser. Staat op 23 juni 
oog in oog met Sneijder of wie Van Gaal 
ook maar aanvallend op het middenveld 
posteert. Geen fi jn vooruitzicht voor 
onze nummer 10. Arturo Vidal kan 
namelijk alles wat een middenvelder 
anno 2014 moet kunnen: verdedigen, 
aanvallen, passen, tackelen, lopen en 
scoren. Speelt menigeen dronken. 
Nadeel is wel dat Vidal dit seizoen enige 
tijd met knieklachten heeft gekampt. Als 
die voor 100 procent opgelost zijn, kan 
hij tot grote hoogten stijgen in Brazilië.

7. Van Persie
Marco van Basten was in de aanloop 
naar het EK’88 lang geblesseerd. Robin 
van Persie was dat in de maanden 
voor het WK’14. En nu maar hopen dat 
de parallel zich doortrekt. Want een 
uitgeruste maar fi tte Van Persie kan 
van doorslaggevende waarde zijn voor 
het Nederlands Elftal. Sterker nog, de 
hoop van heel de natie is eigenlijk op 
hem en Robben gevestigd, als de enige 
echte wereldtoppers die we in onze 
selectie hebben. Dat Robin maar snel 
de vorm mag hervinden waarmee hij 
vorig seizoen eigenvoetig Manchester 
United tot landskampioen kroonde 
en zichzelf topscorer maakte van de 
Premier League. 

8. Modri�
Voor de fi jnproever, Luka Modri�. De 
29-jarige Kroaat wordt regelmatig 
met Cruijff vergeleken en dat is 
niet alleen vanwege hun fragiele 
fysieke verschijning. Beide zijn vooral 
ongekroond koning van het balletje 
buitenkant voet. De passes die Modri� 
op die manier verstuurt, zijn niet 
alleen om de vingers bij af te likken, 
maar ook dodelijk effectief. Hele 

verdedigingen worden opengereten 
door de maatwerksteekpasses van de 
middenvelder van Real Madrid. Jammer 
dat Kroatië een belabberd elftal heeft, 
maar desondanks zal in de poulefase 
genoeg te bewonderen zijn van de 
beste nummer 10 van de Balkan.

9. Iniesta
Over the hill, uitgerangeerd, einde 
oefening. De Spaanse middenvelder 
Andrés Iniesta heeft dit seizoen 
van alles naar zijn hoofd geslingerd 
gekregen. De (tijdelijke?) neergang 
van zijn club Barcelona lijkt inderdaad 
vat te hebben op het spel van Iniesta. 
Hij is minder dwingend en swingend 
dan de voorgaande seizoenen. In de 
verfrissende omgeving van het Spaanse 
elftal wordt echter weer veel verwacht 
van de man die Spanje in 2010 naar de 
wereldtitel leidde en in 2012 naar de 
Europese titel. In 2012 werd hij zelfs 
gekroond tot speler van het toernooi. 
Adel verplicht, dus zal Iniesta er staan. 
Als hij daarmee maar wacht tot ná 13 
juni.

Foto: Andres Iniesta: VI Images

10. Neymar
Een beetje gehypet issie wel, de 
Braziliaan Neymar. Hij zou bij Barcelona 
een droomkoppel gaan vormen met 
Lionel Messi. Neymars kapsels baren 
voorlopig echter meer opzien dan ’s 
mans kunsten. Neemt niet weg dat 
Neymar natuurlijk geen koekenbakker 
is, en hij maakt prominent onderdeel 
uit van de Braziliaanse Seleção, 
topfavoriet voor het winnen van de 
wereldtitel in eigen land. Neymar was 
ronduit imponerend in het toernooi 
om de Confederations Cup in 2013, 
het opwarmertje voor het WK 2014. 
Hij scoorde toen viermaal in vijf 
wedstrijden, waaronder in de gewonnen 
fi nale tegen Spanje. Daar schuilt toch 
een belofte in voor komende zomer.

De verwachte sterren
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Uitgeest - Je zou het niet den-
ken, maar Fietsshop Uitgeest le-
vert zelfs aan klanten uit Iran en 
Equador. Door internet, ‘endu-
ro-mountainbikes’ en een eigen 
bike-team met Belgische en Ne-
derlandse rijders zet Hans Haver 
zijn fietsenwinkel op de interna-
tionale kaart.
Hans heeft een passie voor fiet-
sen en wil zijn enthousiasme 
overbrengen op klanten. “Mijn 
doel was om professioneel wiel-
renner te worden, maar door een 
heftige valpartij heb ik die droom 
moeten laten varen. Nu rijd ik 
nog steeds zo’n twintig wedstrij-
den per jaar, meestal op een en-
duro-mountainbike. En ‘just for 
the fun’.”
 
Eigen baas
Sinds 2003 runnen Hans en zijn 
vrouw Anneke Fietsshop Uit-
geest. “Na jaren werken in een 
fietsenwinkel, was het tijd voor 
een eigen zaak. Op onze zoek-
tocht naar een geschikt pand 
kwamen we terecht in Uitgeest. 
In deze winkel aan de Pr. Beatrix-
laan hebben al meer fietsenwin-
kels gezeten. De eerste verbou-
wing hebben we al achter de 
rug. De oorspronkelijke ruimte is 
nu ruim twee keer zo groot door-

Zelfstandig in Uitgeest
Blijft Uitgeest wel of niet zelfstandig? Deze discussie inspireerde de Uitgeestse 
fotografe Yvonne Mul voor haar serie ‘Zelfstandig in Uitgeest’. Zij portretteerde 

én interviewde zo’n vijftien winkeliers die soms al generaties lang werken 
en wonen in het mooie dorp aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In de 
Uitgeester Courant met regelmaat één winkelier uit de bijzondere serie.

dat we het naastgelegen pand 
erbij hebben kunnen huren. Nu 
hebben we genoeg ruimte. Ook 
voor onze Tervuerense Herders 
die altijd in de winkel zijn.”
 
Trek-logo
Dat Hans gek van mountainbi-
ken is wordt duidelijk als je zijn 
tatoeages ziet. Om zijn pols een 
fietsketting en op zijn been een 
mountainbike-routepijltje. “Het 
Trek-logo aan de binnenkant van 
mijn arm is een cadeautje van 
de directeur van het fietsenmerk 
Trek. Onze medewerker Nigel 
heeft er ook één gekregen. We 
hebben er zelfs de Amerikaan-
se Trek Facebook mee gehaald.”
 
Taken verdeeld
Hans en Anneke hebben de ta-
ken verdeeld. “De meeste uren 
draai ik in de werkplaats. We 
bieden onze klanten op dat vlak 
veel service. Daarnaast adviseer 
ik de mountainbike- en race-
fietsklanten. Anneke doet de 
overige verkoop, inkoop, admi-
nistratie en maakt indien no-
dig nieuwe fietsen rijklaar. Sa-
men met Nigel is zij verantwoor-
delijk voor de elektrische fietsen. 
De verkoop hiervan neemt een 
enorme vlucht.”
 

Podium rijden
2014 is het derde jaar dat Fiets-
shop Uitgeest hoofdsponsor is 
van een bike-team met Belgi-
sche en Nederlandse rijders. 
Vier mannen en vier vrouwen rij-
den wedstrijden door heel Eu-
ropa. Veel trainingsritten wor-
den gefilmd en op You Tube ge-
zet en op www.teamfietsshop-
uitgeest.nl staan de foto’s. “Hier-
door word je bekend in het we-
reldje en krijgen we uit heel Eu-
ropa bestellingen van onderde-
len, fietsen, banden, kleding en 
bescherming.’’ Hans is er terecht 
trots op, dat de dames van zijn 
team bijna altijd ‘podium rijden’, 
oftewel winnen!
 
Equador
Mooie verhalen genoeg. Vorig 
jaar verkocht Hans drie (!) gravi-
ty-moutainbikes aan een jongen 
uit Iran die op bezoek was bij zijn 
broer die in Groningen studeer-
de. “Hij had ons gevonden op in-
ternet. En vorige week kwam een 
jongen uit Equador zijn op inter-
net bestelde fiets ophalen. We 
zijn door hem uitgenodigd om 
in dat land te komen fietsen. Dat 
zou wel helemaal top zijn’’, lacht 
Hans. (Tekst en foto: Yvonne 
Mul Fotografie)

Fietsshop Uitgeest: internationaal

De Zwaan Cultureel 
presenteert programma
Uitgeest - Gevarieerd en aan-
trekkelijk! Dat is het nieuwe pro-
gramma 2014 – 2015 van De 
Zwaan Cultureel. Men is er weer 
in geslaagd om een afwisselend 
en boeiend programma samen 
te stellen op het gebied van ca-
baret, theater, toneel en muziek. 
Gepassioneerde nummers door 
Margriet Eshuijs en Maarten Pe-
ters, Dorien Wiersma over de op-
voedkunsten van haar geschif-
te tante, Marijn Brouwers in de 
huid van Charles Aznavour, de 
warme klanken van zang, ac-
cordeon, slidegitar en contra-
bas van Dark Rosie (foto boven), 
het knettergekke viertal van Los  
Muziektheater (foto onder), de 
drie vrouwen rond koning Willem 
I en de Comedy Express op loca-
tie…en dat is slechts een greep 
uit het zeer gevarieerde aanbod.
En zoals elk jaar natuurlijk ook 
weer maandelijkse het Open Po-
dium waar muzikanten en ar-
tiesten in een sfeervolle ambi-
ance kunnen optreden, en het 
Filmhuis waar met grote regel-
maat de meest ontroerende, in-
drukwekkende of confronteren-

de films worden vertoond.
En nieuw komend seizoen zijn de 
klassieke zondagochtend con-
certen, verzorgd door studenten 
van het Koninklijk Conservatori-
um in Den Haag.
Op de website van De Zwaan 
Cultureel (www.dezwaancultu-
reel.nl) kunt u alle voorstellingen 
bekijken. De kaartverkoop is in-
middels van start gegaan. Voor 
slechts 20 euro wordt u ‘Vriend 
van De Zwaan Cultureel’. U krijgt 
dan 2,50 korting op één toe-
gangskaart per voorstelling!

Om de herkenbaarheid te ver-
groten heeft De Zwaan Cultureel 
een nieuw, herkenbaar en eigen-
tijds logo



G  E M E E N T E  U I T G E E S T
I n f o b u l l e t i n

11 juni 2014

Ophaaldata gft-afval
In week 25 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 16 juni.
De Kleis en Waldijk:  woensdag 18 juni.
De Koog:  donderdag 19 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 20 juni.

Snoeiafval taxus: 
inzamelen tegen kanker
De gemeentewerf  in Uitgeest is van 15 juni tot 31 augustus een inza-
melpunt voor snoeiafval van de taxusplant. De taxus staat in veel tuinen 
als erfafscheiding of haag. Jonge scheuten en uitlopers vormen een be-
langrijke grondstof voor geneesmiddelen tegen kanker. De Beverwijkse 
stichting ‘De Hoop Vergroten’ zet zich door heel Nederland in voor de in-
zameling van taxussnoeisel, deze zomer ook in Uitgeest.
Geschikt voor verwerking zijn alleen de jonge, eenjarige scheuten van 
de ‘taxus baccata’. Het snoeisel mag een lengte hebben van maximaal 
30 centimeter en de takken mogen niet dikker zijn dan 0,5 centimeter. 
Uit de twijgen wordt baccatine gewonnen, dat wordt toegepast in ge-
neesmiddelen ter bestrijding van bepaalde vormen van kanker. In ons 
land worden met baccatine jaarlijks tienduizenden behandelingen uit-
gevoerd. De stichting spoort tuiniers en tuinbezitters daarom aan het 
snoeisel van de taxushaag niet verloren te laten gaan. (Snoeisel dat ver-
vuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel is helaas 
niet bruikbaar). Voor meer informatie: www.vergrootdehoop.nl.
.

Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op donderdag 19 
juni in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorstel tot benoeming plaatsvervangend lid RAUM.
- Voorstel tot het vaststellen van de Programmajaarrekening 2013.
- Voorjaarsnota en 1e begrotingswijziging 2014.
- Voorstel tot het vaststellen van een wijziging in de APV.
- Voorstel tot het vaststellen van de wijziging tarieven legeskosten 
 gehandicaptenparkeerkaarten.
- Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2015.
- Voorstel tot instemming met de jaarstukken 2013 IJmond Werkt!
- Jaarrekening 2013, jaarverslag 2013, begroting 2015, 1e herziening 

begroting 2014 Milieudienst IJmond.
- Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet voor baggerwerk-

zaamheden watergangen.
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het plaatsen 

van nieuwe speeltoestellen Kerkbuurt en De Waterdief.
- Verklaring van geen bedenkingen Assum 13 en 16a.
- Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan 

Meerpad.
- Realiseren van een woning bij Hoorne 3.
- Wet Markt en Overheid.
- Voorstel tot het vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan 
 Alcohol 2014.

Duurzame informatiemarkt 
in gemeentehuis
Op donderdag 19 juni vindt van 16.30 tot 19.30 uur in het gemeentehuis 
van Uitgeest een informatiemarkt plaats. Op de markt krijgt u informa-
tie over diverse duurzame initiatieven binnen uw gemeente. Zoals over 
de woningisolatiesubsidie ‘Wij wonen wijzer’, de subsidie op de aanschaf 
van een e-scooter en informatie over de aanschaf van zonnepanelen. De 
markt is vrij toegankelijk voor iedereen en u kunt binnenlopen op elk ge-
wenst tijdstip.
Inwoners van de gemeente Uitgeest kunnen subsidie aanvragen voor het 
laten isoleren van de eigen woning. De subsidie kan worden ingezet voor 
vloer-, dak- en gevelisolatie en op HR++ glas. Het subsidiebedrag is gelijk 
aan 15% van uw investering. Tijdens de markt is installatieadviesbureau 
Comfort Wonen Castricum aanwezig om u te informeren over het treffen 
van isolatiemaatregelen en de subsidieregeling. Meer informatie over de 
subsidie is te lezen op www.wijwonenwijzer.nl. 

E-scooter
Naast isolatiesubsidie is er ook een subsidie beschikbaar voor inwoners 
voor de aanschaf van een e-scooter. Door een oude tweetaktscooter in te 
leveren, ontvangt u 750 euro subsidie. Tijdens de markt is bedrijf Greeny 
Bros uit Uitgeest aanwezig. Dat biedt de mogelijkheid aan een proefrit 
te maken op een e-scooter. Meer informatie over de regeling en de voor-
waarden vindt u op www.milieudienst-ijmond.nl.

Zonnepanelen
Hoewel u de aanschaf van zonnepanelen uiteindelijk terugverdient, blijft 
het een forse investering. Daarom staan de adviseurs van Route du Soleil 
voor u klaar. Route du Soleil heeft een stappenplan ontwikkeld. Een in-
stallateur van zonnepanelen is tijdens de markt aanwezig om u te infor-
meren. Kijk voor meer informatie over de aanschaf van zonnepanelen op 
www.routedusoleil.nl.  

Een struik van de taxus in volle bloei. Gaat u snoeien? Laat het snoeisel 
dan niet verloren gaan.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Mick de Jong, zoon van F.P. de Jong en L. Res
Tahnee Vader, dochter van H.P. Vader en L.C.M. Twaalfhoven

ONDERTROUW
M.A.M. Knaap en L.M.A. Hof

Gemeentegids 2014
De nieuwe gemeentegids van Uitgeest wordt deze week huis aan huis 
verspreid. Wie in de loop van volgende week geen gids heeft ontvangen 
kan er eentje komen afhalen op het gemeentehuis. Dit geldt in elk geval 
voor adressen met een Nee/Ja- of Nee/Nee-sticker. De gids wordt daar 
niet bezorgd.

Het handige naslagwerkje is ook door te bladeren op de website van de 
gemeente Uitgeest onder het tabblad ‘Producten en Diensten’, trefwoord 
‘Gemeentegids’.   

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
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