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Sabelwacht voor Korporaal 
Mark Pleijster en zijn bruid

Uitgeest - Een trouwerij kan 
meestal rekenen op een hand-
jevol nieuwsgierigen maar als je 
korporaal bent bij de landmacht 
en er acht collega’s voor een ce-
remonie zorgen dan loopt het 
gemeentehuisplein al snel vol. 
Afgelopen vrijdag om 16.00 uur 
trouwde korporaal Mark Pleijs-
ter met Yeter Dillier. Zij leerden 
elkaar vier jaar geleden kennen 
door wederzijdse vrienden en te-
kenden vorig jaar voor het part-
nerschap.
Nog maar twee maanden ge-
leden kwam de bruidegom te-
rug van een missie naar Afgha-
nistan. 
Mevrouw Pleijster, Marks moe-
der, naaide de trouwjurk van Ye-
ter. Voor de moeder van de brui-
degom niet de eerste keer want 

dit was al de tiende trouwjurk van 
haar hand. Na de voltrekking 
van het huwelijk, liep het bruids-
paar buiten gezamenlijk onder 
een haag van sabels door en be-

zegelden hun huwelijk met een 
kus. De huwelijksreis gaat naar 
Turkije waar Yeter haar Mark het 
land van haar familie kan laten 
zien. (Monique Teeling)

Uitgeest - Uitgeest - De ko-
mende dagen geeft De Nieuwe 
Muziekschool weer een aantal 
concerten. Zaterdag 27 juni tre-
den de leerlingen gitaar op in de 
Binnenmeerschool tijdens de ex-
positie van kunstenares Mirjam 
Putter. Van 11.30 uur tot 12.00 
uur. Adres: Langebuurt 31.
Zondag 28 juni treden de leerlin-
gen piano en cello op in Boek-
handel Schuyt, van 12.30 uur tot 
13.00 uur. Zondag treden ook de 
leerlingen fluit, viool en het pop-

koor Out Loud op. Van 14.00 uur 
tot 14.30 uur in het gemeente-
huis. 
Dinsdag 30 juni treden de leer-
lingen cello, fluit, viool en key-
board op in Cultureel Centrum 
de Kuil van 17.00 uur tot 18.00 
uur. Adres: Hogeweg 8. 
Kijk voor meer informatie over 
De Nieuwe Muziekschool Uit-
geest op: www.muziekschool-
uitgeest.nl, mail naar muziek-
uitgeest@gmail.com of bel 06-
19911026.

Concerten Muziekschool
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Kunstroute en Kuilart-tentoonstelling Uitgeest
Uitgeest - Op zaterdag 27 en 
zondag 28 juni vindt de kuns-
troute van Uitgeest plaats. De 
route voert langs dertien ate-
liers en tentoonstellingsruim-
ten. Bezoekers kunnen genie-
ten van vele vormen van kunst: 
keramiek, sculpturen, schilde-
rijen. beelden et cetera.

De Kunstroute is te bezoeken van 
11.00 uur tot 17.00 uur. Een in-
formatiefolder over de Kunstrou-
te van Uitgeest, met foto¹s van 
voorbeelden van tentoongestelde 
werkstukken, is te zien op www.
denieuwekuil.nl. en op www.kus-
trouteuitgeest.nl. 

ºDe folder is ook gratis verkrijg-
baar bij het gemeentehuis aan de 
Middelweg 28 en de bibliotheek. 
Eveneens zal de folder op zater-
dag 27 en zondag 28 juni, ge-
durende de openingstijd van de 
Kunstroute beschikbaar liggen 
bij de deelnemende exposanten.
Een van de bezoekerslocaties van 

de Kunstroute betreft de Kuilart-
tentoonstelling van stichting de 
Nieuwe Kuil, organisator van cur-
sussen op het gebied van crea-
tiviteit, cultuur en bewegings-
lessen. Deze tentoonstelling van 
werkstukken, die door deelne-
mers aan de creatieve cursussen 
zijn gemaakt, is het gehele week-
end te bezoeken. 

Het publiek krijgt de mogelijkheid 
om de waardering over de ten-
toon gestelde werkstukken ken-
baar te maken. De werkstukken 
zijn hiertoe in twee categorieën 
ingedeeld: schilderijen en overi-
ge kunstzinnige uitingen. Na af-
loop van de tentoonstelling wor-
den, met de toegekende waar-
deringspunten, de publieksprij-
zen voor de exposerende cursis-
ten bepaald. 

De Nieuwe Kuil is te vinden aan 
de Hogeweg 8. De openingstij-
den van de Kuilart-tentoonstel-
ling zijn vrijdag 26 juni van 19.00 

tot 22.00 uur en op zaterdag 27 
juni en zondag 28 juni van 11.00 

tot 17.00 uur. Op de foto een werk 
van Marina Cleiren.

Kunst van Rob de Reus 
te zien bij Gemaal 1879

Akersloot - Aankomend 
weekend, tijdens de Kunst-
route van Uitgeest, exposeert 
kunstschilder Rob de Reus uit 
Uigeest, ook bij het Gemaal 
1879. 

Rob schildert vooral graag stil-
levens. Zijn werk omvat naast 
stillevens ook portretten, land-
schappen en indrukwekkende 
plafond- en wandschilderingen. 

Naast de expositie wordt op het 
Gemaal 1879 steeds uitleg gege-
ven over de polderbemaling. Het 
gemaal wordt voor belangstel-
lenden ook in werking gesteld 

en is geopend zondag van 13.30 
uur tot 16.30 uur op de Fielker-
weg 4 in Akersloot. 

Staat fi ets veilig op station?
Castricum - Op maandag 29, 
dinsdag 30 juni en woensdag 1 
juli komt het preventieteam van 
het Centrum Fietsdiefstal naar 
het station van Castricum. Zij 
geven tussen 12.00 en 18.00 uur 
voorlichting over het voorkomen 
van fi etsendiefstal. Ter plaatse is 
er ook gelegenheid om fi etsen te 
laten graveren. Als er in Castri-
cum één plek valt aan te wijzen 
waar fi etsen gestolen worden 
dan is dat het station. In 2014 is 
er 88 keer aangifte gedaan van 
fi etsendiefstal op het station. 
2015 begon slecht met veel ge-
stolen fi etsen. De gemeente, po-

litie, Prorail en NS pakken sa-
men de fi etsendiefstallen aan. 
Zo wordt er door de politie en de 
gemeentelijke BOA’s vaker toe-
zicht gehouden in het stations-
gebied, Prorail en de NS onder-
zoeken of er camera’s kunnen 
worden geplaatst, de politie zet 
lokfi etsen in én in het stations-
gebied gaat de gemeente ver-
keerd gestalde fi etsen en fi ets-
wrakken verwijderen.

Meer informatie op de Face-
bookpagina Veilig Castricum; ht-
tps://www.facebook.com/veilig-
castricum.

STICHTING
’DE NIEUWE KUIL’

Organisator van cursussen op het 
gebied van Creativiteit, Cultuur en 

Bewegingslessen in Uitgeest, 
houdt komend weekend de: 

•  Kuilart – tentoonstelling
•  Kunstroute Uitgeest 2015

Zie aankondigingen in dit blad 
of kijk op www.denieuwekuil.nl 
en www.kunstrouteuitgeest.nl

Secretariaat: Mw. A. Heijne
Tel: 0251 - 31 17 76
E-mail: anhvrijn@casema.nl

CulTurEEl CEnTruM
HogEwEg 8 uiTgEEST

Yvonne Lootsma
Middelweg 81b, Uitgeest, 0251-750666

www.afpkunstuitleen.nl

KUNSTROUTE UITGEEST
Galerie Lijstenmakerij en 
Kunstuitleen AFP Uitgeest

Zaterdag 27 en zondag 28 juni
van 11.00 uur tot 17.00 uur.

met diverse exposities van Erik Loman, Paul Smidt, 
Ina Mieras, Josette Caelen en Ineke Spork.
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Jeroen, René en Gerard 
live in A9Studios

Uitgeest - Op 10 oktober kan 
iedereen getuige zijn van een 
uniek optreden in A9Studios. Je-
roen, René en Gerard treden op 
compleet met vleugel en band. 
Het trio staat uiteraard voor feest 
en hebben al menig keer de 
complete Arena op z¹n kop ge-
zet. Alsof dat nog niet genoeg is, 
is ook Gents deze avond van de 
partij. Gents is een nieuwe mu-

ziekformatie bestaande uit Dan-
ny Froger, Wesley Klein en Dan-
ny Nicolay.
Vorig jaar verzorgden de drie he-
ren al een optreden tijdens de 
‘Toppers in Concert’. Hier is het 
idee ontstaan om samen het 
land in te gaan. Er is bovendien 
een concertbuffet voorafgaand 
aan de show. Kaarten bestellen 
via www.a9studios.nl.

www. .nl

www. .nl

Modeltekenen
Castricum - Kunstenares Ma-
ria Heideveld leert deelnemers 
aan de workshop modelteke-
nen de fi jne kneepjes van het 
vak. 
Modeltekenen houdt vooral in-
tensief waarnemen in en dat 
is wat gedaan wordt tijdens 
de workshop op woensdag 15 
en donderdag 16 juli van 9.30-
12.30 uur bij Perspectief in Bak-
kum. Voor beide dagen is een 
naaktmodel uitgenodigd. 
Aanmelden bij Joanne Vetter, 
06-16714706 of via de website:  
www.perspectiefcastricum.nl

Castricum - Op zaterdag 27 ju-
ni vindt er weer een Repair Ca-
fé plaats in De Bakkerij. Kapotte 
spullen kunnen dan samen met 
vrijwilligers worden gerepareerd. 
Verschillende reparaties zijn mo-
gelijk; textiel, kleine elektrische 
en huishoudelijke apparaten of 
het inwinnen van advies over het 
repareren van fi etsen. Dit keer is 
er geen hulp voor kleine com-
puterproblemen aanwezig. Het 
  Repair Café, georganiseerd door 
Transition Town Castricum en 
De Groene Bak, is van 13.00 tot 
16.00 uur, entree is gratis. 

Repair Café

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
Magic Mike XXL - Ladies Night

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur 
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur 

Age of Adeline
vrijdag 18.45 uur 
zondag 11.00 uur 

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
The King’s Gardens

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 19.30 uur 

Jurassic World 3D
zondag 16.00 uur 
dinsdag 20.00 uur

Jurassic World 2D
vrijdag 16.00 uur  
dinsdag 20.00 uur 

Far from the Madding Crowd
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.15 uur

Rendez-Vous
vrijdag 18.45 uur  maandag 20.00 uur

Ventoux
zaterdag & zondag 13.30 & 16.00 uur   

woensdag 14.00 uur
Minions - 3D

zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur   

woensdag 14.00 uur
Spangas in actie

zaterdag 13.30 uur   
zondag 11.00 uur   

Apenstreken - 2D

Programma 25 juni t/m 1 juli 2015

Magic Mike XXL, 
woensdag Ladies Night

Drie jaar nadat Mike op zijn 
hoogtepunt het strippersleven 
vaarwel zei, besluiten de over-
gebleven leden van de Kings of 
Tampa ook de handdoek in de 
ring te gooien. Maar dan wel op 
hun manier: Nog één keer knal-
len in Myrtle Beach, samen met 
de legendarische Magic Mike in 
de spotlights. Onderweg naar 
hun allerlaatste show leren Mike 

en de mannen nieuwe moves en 
schudden ze op verrassende wij-
ze het verleden van zich af. Op 
woensdag 1 juli is het Ladies 
Night. Voor 15 euro een kaart-
je inclusief koffi e of thee met 
iets lekkers voor de voorstelling. 
Wijn, rosé, bier of een non alco-
holisch drankje en hapjes aan-
geboden door Corso uit eten tij-
dens de pauze. Vanaf 19.15 uur. 

Het verhaal van de Minions be-
gint miljoenen jaren geleden, 
toen een Minion niet meer was 
dan een eencellig geel organis-
me. Door de jaren heen zijn ze 
geëvolueerd tot hulpjes van de 
meest verschrikkelijke slechteri-
ken, van T. Rex tot Napoleon. He-
laas waren ze niet zo succesvol 

Minions in 3D in het uitvoeren van hun taak en 
raakten ze werkloos. Eén Minion, 
genaamd Kevin, heeft een idee: 
samen met de rebelse Stuart 
en de schattige Bob gaat hij op 
zoek naar een nieuwe slechterik 
om te assisteren. De drie vrien-
den raken verzeild in een span-
nend avontuur dat hen naar een 
geschikte nieuwe meester leidt: 
‘s werelds eerste vrouwelijke su-
perschurk Scarlet Overkill.

Twee keer sprookjestuin
Castricum - Deze zomer is er 
twee keer een sprookjestuin; 
eerst in de Tuin van Kapitein 
Rommel van 5 tot en met 9 juli, 
daarna in ‘t Dierenduintje van 15 
tot en met 19 juli. 
De sprookjestuin viert hier dit 
jaar haar eerste lustrum en ini-
tiatiefneemster Anja Jonker gaat 
er dit jaar een extra feestelijk 
evenement van maken. Dit be-
gint al meteen op 5 juli om 10.00 
uur met een bijzondere opening 
in circussfeer, waarbij Hein Poel 
de sprookjestuin zal openen. 
Hierna verhuizen alle sprook-
jesfi guren naar het Dierenduin-
tje, waar een benefi et-sprook-
jestuin georganiseerd wordt. 

De opbrengst  komt ten goede 
aan het Dierenduintje en aan de 
stichting Straatkinderen van Ka-
thmandu van Lies Vink. 

Goed nieuws voor huiseigenaren:

6% BTW-regeling 
blijft gehandhaafd

Heemskerk - Er is goed nieuws 
voor huiseigenaren. Het verlaag-
de BTW-tarief voor woningen 
ouder dan twee jaar blijft ook 
na 1 juli 2015 gewoon gehand-
haafd. Iedereen kan dus nog 
steeds profi teren van het lage 
BTW-tarief bij het laten opknap-
pen van de woning. Het laten bij-
werken van het schilderwerk of 
het volledig opnieuw laten schil-
deren van de woning is daarmee 
voor iedereen nog steeds extra 
voordelig. 

Hans van den Berg Schilderwer-
ken is een gediplomeerd schil-
dersbedrijf met meer dan der-
tig jaar ervaring, waarvan zestien 
jaar als zelfstandige. Er wordt 
uitsluitend met professione-

le materialen en volgens de gel-
dende richtlijnen gewerkt. Een 
extra service van het bedrijf is 
het maken van een compleet on-
derhoudsplan op maat. 

Hans van den Berg maakt, in 
overleg met de opdrachtgever, 
geheel vrijblijvend een onder-
houdsplan voor de woning. Zo 
kunnen de kosten voor het on-
derhoud worden geminimali-
seerd. Buiten het arbeidsloon 
en de materialen zijn aan het 
opstellen van een onderhouds-
plan geen kosten verbonden. 
Bel vrijblijvend voor meer infor-
matie of voor het uitbrengen van 
een offerte naar 0251-248030/06 
22228516 of mail naar hvdbschil-
derwerken@outlook.com.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Op recreatieterrein Groot Dorregeest lagen vroeger akkers, die ‘geesten’ werden genoemd. 
Tegenwoordig vind je dit dan ook terug in de plaatsnamen. Nu biedt Recreatieterrein Dorregeest  vol-
op mogelijkheden voor sport- en waterrecreatie. Vorige week maakte de afdeling Sportzaken van de ge-
meente Velsen daar gebruik van. Een teambuildingdag met onder andere kanoën op het Uitgeestermeer. 
Er stond wel veel wind op het water, windkracht 5, maar de heren en dames vonden het prachtig met on-
geveer een temperatuur van 23 graden. (tekst en foto: Ger Bus)

Burgemeester Verkleij 
ambassadeur Beursvloer
Regio - Burgemeester Wendy 
Verkleij van Uitgeest wordt de 
nieuwe ambassadeur van Beurs-
vloer IJmond-Noord. Het jaar-
lijkse evenement, waarbij maat-
schappelijke organisaties en on-
dernemers aan elkaar worden 
gekoppeld op basis van vraag en 
aanbod, vindt plaats op dinsdag 
27 oktober.

Net als haar voorgangers zal 
Verkleij de start van het evene-
ment verzorgen door samen met 
vertegenwoordigers van de ge-
meenten Beverwijk en Heems-
kerk de gong luiden in de A9Stu-
dios in Uitgeest. In 2014 lever-
de de Beursvloer IJmond-Noord 
173 matches op. De afwikkeling 
daarvan wordt op dit moment 
gecoördineerd door de Vrijwilli-
gerscentrale Beverwijk-Heems-
kerk. De centrale houdt scherp 
in de gaten of de gemaakte deals 

daadwerkelijk worden uitge-
voerd of dat partijen hulp nodig 
hebben elkaar alsnog te vinden. 
Op die manier wordt de kwaliteit 
van de matches gedurende het 
hele jaar gemonitord. Donder-
dag 11 juni nog gingen de be-
woners van Huis Ter Wijck (Vi-
va Zorggroep) op uitje naar Artis 
met een lunch die ter beschik-
king was gesteld door de hore-
ca-afdeling van IJmond Werkt in 
ruil voor advertenties in de diver-
se uitingen van Viva Zorggroep. 
Meer dan de helft van de mat-
ches zijn daadwerkelijk afge-
rond, voor het merendeel van 
de overige matches staat afron-
ding gepland voor na de zomer. 
De organisatie roept verenigin-
gen en met name ondernemers 
op om de datum 27 oktober al-
vast met rode stift in de agenda 
te schrijven vor het bijwonen van 
Beursvloer IJmond-Noord.

Van links naar rechts burgemeester Wendy Verkleij van de gemeen-
te Uitgeest, algemeen coördinator van Beursvloer IJmond-Noord Rob 
Endema en voorzitter van het evenement Ineke Edzes-Altena

Oud papier inleveren 
op de Molenhoek

Uitgeest - zaterdag 27 juni 
wordt er weer papier ingezameld 
bij basisschool de Molenhoek. 
Het zal de laatste inzameling van 
dit schooljaar zijn. 
De organisatie hoopt dat fl ink 
wat mensen hun oudpapier zul-
len brengen. De laatste jaren 
ging het bergafwaarts met de 
kilo’s oude kranten die bij de 
school aan de Meidoornstraat 
werden ingeleverd maar de Mo-
lenhoek is vorig jaar met een in-
haalslag begonnen. Waarschijn-
lijk zal de opbrengst van dit jaar 
die van de vorige schooljaren 
overtreffen. 
Dat is maar goed ook want er 

wordt heel veel nuttigs gedaan 
met het verdiende geld. Zo werd 
de bibliotheek aangevuld en is 
er buitenspeelgoed aangeschaft. 
Helaas weten nog niet alle nieu-
we leerlingen en hun ouders hun 
weg naar de container te vinden 
dat is jammer want ook zij heb-
ben baat bij de opbrengst. 
Zaterdag is de ouderraad ook 
aanwezig om alle kinderen die 
5 kilo of meer inleveren te laten 
grabbelen voor een leuke verras-
sing. 

Iedereen kan 27 juni tussen 9.30 
en 11.30  zijn oudpapier inleve-
ren bij de Molenhoek.

De ouderraad hoopt nieuwe papierinzamelaars te verwelkomen

Coureur Eric Ott 
tevreden in Oschersleben
Uitgeest - Nadat de motorcou-
reur Eric Ott twee wedstrijden 
voor het NK SuperCup 600 heeft 
moeten missen heeft hij weer 
twee wedstrijden verreden op 
het Duitse circuit van Oschersle-
ben.
In de eerste wedstrijd kwam Eric 
niet goed van zijn zevende start-
positie en kwam al snel in het 
gedrang. Op het krappe circuit 
van Oschersleben had Eric veel 
moeite met inhalen waardoor hij 
de aansluiting met de kopgroep 
miste. Richting het einde van de 
race wist Eric zich nog wel te-
rug te vechten naar de zeven-
de positie en fi nishte daar ook. 
Voor Eric was dit een zeer te-
leurstellend resultaat want het is 
de eerste keer in tien races dat 
hij naast het podium belandde 
en zijn slechtste resultaat sinds 
eind 2013.
De tweede race startte om 14:35 
waarbij de omstandigheden 

warmer en zonniger waren. Eric 
moest wederom van de zevende 
positie starten en was dit keer 
beter van zijn plaats. Hij kwam 
direct in een mooi gevecht in 
de kopgroep van zeven man. Na 
een gevecht met Thijs Peeters en 
Henry Compagner wist Eric nog 
naar voren te komen maar Thijs 
wist snel terug te komen en het 
tempo op te voeren. Eric hield de 
aansluiting met de kopgroep nog 
een aantal ronden maar moest 
daarna toegeven op de vier snel-
ste coureurs. Hij kwam als vijf-
de over de streep met een snel-
ste rondetijd van 1:31.7 en was 
uiteindelijk toch tevreden met dit 
resultaat.

De volgende wedstrijd voor Eric 
is tijdens de TT van Assen op za-
terdag 27 juni waarbij Eric een 
wedstrijd mee zal rijden in de 
Dutch Supersport. (Karin Ott, fo-
to:  Kees Siroo)

Regio - Een bijzonder concert 
op zondag 28 juni in het histori-
sche kerkje van Krommeniedijk. 
In het programma van ‘horen en 
zien..’ komen beeldende kunst 
en muziek samen, met daarin 
een verwijzing naar dans en een 
element van theater. Het is een 
samenwerking tussen beeldend 
kunstenares Hilly Withaar en duo 
NaSa, bestaande uit blokfl uitis-
te Sarah Jeffery en panfl uitiste 
Nadja Spooren. Het concert be-
gint om 15.00 uur en duurt onge-
veer een uur. De toegang is gra-
tis, er is wel een collecte om dit 
mooie kerkje voor o.a. concerten 
te behouden.

Bijzonder concert:
Horen en zien
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Uitgeester Ad Corten zet zich in voor onderwijs in Mauritanië

Verbetering onderwijs in Afrika harder 
nodig dan opvang bootvluchtelingen

Kinderen van een door de stichting Scholen voor Mauretanië gesteunde kleuterschool

Uitgeest - De laatste maan-
den zien we dagelijks op TV de 
beelden van Afrikaanse vluch-
telingen die in afgeladen boot-
jes naar Europa proberen te ko-
men in de hoop op een bete-
re toekomst. De enige werkelij-
ke oplossing voor het vluchtelin-
genprobleem is het verbeteren 
van de levensomstandigheden 
in Afrika zelf. We moeten Afrika-
nen helpen in hun eigen omge-
ving, waar ze hun eigen cultuur 
en waardigheid kunnen behou-
den, in plaats van te wachten tot 
ze belanden als zielig geval op 
een Europees strand. Verbeteren 
van de levensomstandigheden in 
Afrika begint met goed onder-
wijs. Het is dus belangrijk dat we 
beginnen met Afrikaanse kinde-
ren de kans geven om onderwijs 
te volgen. 
Met dit doel hebben twee 
Noord-Hollanders, Aliou Tan-
dia en Ad Corten (Uitgeest), een 
paar jaar geleden de stichting 
Scholen voor Mauritanië (SVM) 
opgericht. Mauritanië is een 
van de armste landen in noord-
west Afrika, gelegen aan de At-
lantische Oceaan ten zuiden van 
Marokko. Nederlandse vissers 
hebben in het verleden voor de 
Mauritaanse kust gevist, en in 
die tijd hielp Ad Corten als visse-
rijbioloog zijn Mauritaanse col-
lega’s bij het berekenen van de 
quota. Maar zijn interesse ging 
al snel uit naar de plaatselijke 
bevolking, en speciaal de lagere 
scholen. Ad was geschokt door  
de aanblik van kleine klaslokalen 
volgepropt met 60 – 70 kinde-
ren die soms bij elkaar op schoot 
moesten zitten. En dat waren 
dan nog de gelukkigen waar-
van de ouders rijk genoeg waren 
om de paar Euro per maand aan 
lesgeld te betalen. Ad vond dat 
de Nederlanders toch iets terug 
moesten doen voor alle vis die ze 

uit Mauritanië weg haalden, en 
hij besloot samen met zijn Mau-
ritaanse vriend Aliou Tandia een 
stichting op te richten voor ver-
betering van het lager onderwijs 
in Mauritanië.  
De fi losofi e van stichting SVM is 
dat een directe samenwerking 
tussen Nederlanders en Afrika-
nen voor beide partijen belang-
rijk is. Wij helpen Afrikaanse kin-
deren aan beter onderwijs, maar 
tegelijk beseffen wij hoe ongelo-
felijk bevoorrecht wij zijn in ons 
eigen land. Door ons te verdie-
pen in de problemen van de ge-
wone Afrikanen, realiseren we 
ons dat alle dingen waarover we 
gewoonlijk lopen te piekeren, ei-
genlijk luxeproblemen zijn. Het is 
ook boeiend om samen te wer-
ken met  mensen die er hele an-
dere waarden en normen op na 
houden dan wij zelf. Afrikanen 
besteden veel meer tijd aan so-
ciale contacten en hun familie 
dan wij in Nederland. Zij begrij-
pen niet waarom wij in Neder-
land zo langs elkaar heen leven, 
en niet wat meer interesse in el-
kaar tonen.
Dankzij de bestaande contacten 
van Aliou en Ad in Mauritanië 
kunnen er rechtstreekse banden 
gelegd worden tussen scholen of 
bedrijven in Nederland, en lage-
re scholen in Mauritanië. Neder-

landse instellingen kunnen een 
Mauritaanse school voor een be-
paalde periode adopteren, waar-
bij een bepaald onderdeel van 
de school  gesponsord wordt. 
Dat kan variëren van boeken, 
schoolborden, kopieermachines, 
tot aan de bouw van complete 
klaslokalen. Met behulp van in-
ternet en e-mail kunnen spon-
sors in Nederland dagelijks vol-
gen wat er met “hun” school in 
Mauritanië bijdrage gebeurt. De 
stichting SVM probeert vooral 
Nederlandse scholen te betrek-
ken bij haar projecten in Afrika. 
Voor Nederlandse kinderen is 
het belangrijk om te leren dat 
hun leeftijdsgenoten in moslim-
landen niet allemaal jonge terro-
risten zijn, maar gewone kinde-
ren net als zij zelf. En het recht-
streeks contact met de Mauri-
taanse scholen doet Nederland-
se kinderen (en hun ouders) 
weer beseffen hoe bevoorrecht 
zij zelf zijn, en dat wij Nederlan-
ders onze arme buren in Afrika 
best wat meer mogen helpen.

Mensen die meer willen weten 
over het werk van SVM kunnen 
contact opnemen met Ad Cor-
ten, 06-25539238. Meer informa-
tie over de stichting is ook te vin-
den op www.scholenvoormauri-
tanie.nl. 

Ad Corten in Mauretanië

Uitgeest - Het biljarten voor he-
ren is een groot succes bij de 
Soos. Vandaar dat het bestuur 
heeft besloten biljartles voor da-
mes te introduceren.
De lessen worden wekelijks ge-
geven op de maandagochtend 
van 10.00 - 12.00 uur in Dorps-
huis De Zwaan. De lessen begin-
nen op maandag 7 september en 
gaan door tot en met april 2016. 
Jan Paulisse, de enige heer die 
deze ochtend in de biljartzaal 
mag komen, zal de lessen bege-
leiden.
Om de lessen te kunnen volgen 
is het noodzakelijk lid te zijn van 
de Soos. Het lidmaatschap van 
de Soos kost 17,50 per jaar. Voor 

dit bedrag kunt u ook aan ande-
re activiteiten van de Soos deel-
nemen.
Wilt u meer informatie over de 
biljartles voor dames of wilt u 
zich opgeven dan kunt u contact 
opnemen met de heer Dick Zon-
neveld, tel.: 0251-312953.
De Soos, S.U.S. en Anbo hou-
den een open dag op woensdag 
26 augustus van 10.00 tot 12.00 
uur, waarbij u van harte welkom 
bent in Dorpshuis De Zwaan. Op 
de tweede etage kunt u dan de 
biljartzaal en de biljarts bekij-
ken. Ook kunt u dan kennisma-
ken met alle andere activiteiten 
die de Soos, S.U.S. en Anbo or-
ganiseren.

Nieuw bij de Soos:
Biljartles voor dames

Smartlappenkoor 
op Fort aan den Ham

Uitgeest - Op Fort aan Den Ham 
is zondag 28 juni open dag en is 
zangvereniging ‘Efkes Aârs’ uit 
Enkhuizen te gast.  Meezingen 
mag. Het optreden bestaat uit 
twee blokken van een half uur 
en begint om 13:00 uur. Het fort 
is om 11:00 uur open. Hun vo-
rig optreden op het fort, alweer 
7 jaar geleden, was in de smaak 
van vele fortbezoekers gevallen. 
“Efkes Aârs” is, in de periode 
tussen de oprichting in 2004 en 
nu, veranderd van een smartlap-
penkoor naar een Nederlandsta-
lig meezingkoor en nu een offi ci-
ele zangvereniging. Het koor be-
staat uit zo’n 45 leden die elke 
week met veel plezier zingen. 

Als onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam staat het fort 
sinds 1996 op de UNESCO We-
relderfgoedlijst en had als taak 
de spoorlijn te beschermen. Het 
ligt direct langs het spoor en de 

N203 tussen Uitgeest en Krom-
menie ter hoogte van De Kroko-
dil. Tussen 11.00 en 16.00 uur is 
het fortmuseum te bezoeken en 
zijn er ieder uur rondleidingen. 
Er zijn exposities over de Bezet-
tingstijd 40-45, Scoutingmuse-
um, Politionele Acties in Neder-
lands-Indië, Linie van Beverwijk 
uit 1800, Slag bij Castricum 1799, 
Militaire communicatie, Koude 
Oorlog, etc. Soldaten slaapruim-
tes en Offi ciersverblijven zijn ge-
heel ingericht zoals in 1914.
Margriet Groos-Swagerman 
heeft schilderijen in de expo-
sitieruimte (het oude wachtlo-
kaal) en op het buitenterrein is 
de foto-expositie Spuien, Schui-
len, Spuwen van de fotografen 
Nicole Segers en Luuk Kramer 
te zien.
Het fort is ook op de woensda-
gen geopend. Meer informatie 
op www.fortaandenham.nl. (foto: 
F. Braaksma)
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Open dag en 
computerinloop

Misschien weet u nog niet 
precies wat u wilt leren en 
voor welke cursus u zich wilt 
opgeven. Of heeft u nog vra-
gen en wilt u eerst meer in-
formatie, dan bent u van har-
te welkom op de Open dag 
van de SUS, Soos en ANBO 
en op de Computerinloop op 
woensdag 26 augustus van 
10.00 – 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan, Middelweg 5 
te Uitgeest.

Programma 
seizoen 2015 – 2016 

Het programma met (nieuw) 
activiteiten van de Stichting 
Uitgeester Senioren, de Soos 
en de ANBO kunt u bekijken 
op de website (www.uitgees-
tersenioren) en ophalen op 
het kantoor van de S.U.S., op 
de eerste etage van Dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 5 
te Uitgeest.

In het nieuwe seizoen zijn 
er nog plaatsen vrij bij:

Pilates 
Wekelijks op maandag van 
09.00 – 10.00 uur. Startdatum 
17 september. Kosten 40 euro 
voor 15 lessen.

Yoga 
Wekelijks op dinsdag van 
09.00 tot 10.00 uur. Startda-
tum 1 september. Kosten 40 
euro voor 15 lessen.

Fifty fit 
Wekelijks op donderdag van 
13.30 – 15.00 uur. Startdatum 
3 september 2015. Kosten 40 
euro voor 15 lessen.

Muziek maken 
Tijdens deze bijeenkomsten 
leert u akkoorden, een in-
strument bespelen en gaat 
u (mee)zingen. Het repertoi-
re bestaat uit Nederlandsta-
lige eenvoudige volksmuziek, 
pop en klassiek. Dit valt on-
der de noemer ‘kampvuur-
muziek’. Er zijn muziekinstru-
menten te gebruiken tijdens 
de bijeenkomsten: zoals een 
akoestisch gitaar, een key-
board, ukelele, mandoline en 
een trekzak. Indien u zelf een 
instrument heeft, kunt u dit 
meenemen. Ervaring is niet 
nodig. Enthousiasme en ei-
gen inbreng is wel belang-
rijk.Eens in de twee weken op 
woensdag van 10.00 tot 12.00 
uur. Startdatum 9 september. 
Kosten 16 euro voor 16 bij-
eenkomsten.

Handwerken 
Creatief en leerzaam bezig 
zijn, onder begeleiding van 

twee enthousiaste en des-
kundige vrijwilligsters. 
Eens in de twee weken op 
woensdag van 10.00 tot 12.00 
uur. Startdatum 2 september. 
Kosten 16 euro voor 16 les-
sen.

Tekenen en schilderen 
Tekenen en schilderen kan 
een zeer leuke hobby zijn die 
veel voldoening en waarde-
ring kan geven. Veel mensen 
denken dat er speciale aan-
leg voor deze hobby nodig is, 
maar iedereen kan het leren. 
Eens in de twee weken op 
woensdag van 14.00 tot 16.30 
uur. Startdatum 2 september 
2015. Kosten 16 euro voor 16 
lessen.

Levensverhalen vertellen 
tijdens de Vertelkring Uit-
geest 
In de regio bestaan al vele 
verhalengroepen en vertel-
kringen, nu wordt dit ook in 
Uitgeest opgestart. Levenser-
varingen en waardevolle her-
inneringen niet verloren la-
ten gaan, maar ze aan elkaar 
vertellen, in een vertrouwde 
en veilige omgeving, met een 
ervaren en deskundige ge-
spreksleider: dat is de bedoe-
ling van deze bijeenkomsten.
We hebben allemaal beleve-
nissen waarover we willen 
vertellen en die we met ande-
ren willen delen.
Wanneer er in groepsverband 
levensverhalen verteld wor-
den, wordt je jezelf ervan be-
wust dat je leven ertoe doet 
en dat jouw verhaal belang-
rijk en zinvol is. De rijkdom 
van levenservaring wordt pas 
echt gewaardeerd wanneer je 
tot vertellen komt.
Er is voldoende tijd en aan-
dacht voor ieders verhaal, zo-
wel om dit te vertellen, als er-
naar te luisteren.
Eens in de twee weken op 
donderdag van 09.30 tot 
11.30 uur. Startdatum 17 sep-
tember. Kosten 13,50 voor 12 
bijeenkomsten.

Theezakjes vouwen 
Kaarten, decoraties en man-
dala’s maken van theezakjes. 
Eens in de maand op donder-
dag van 09.30 tot11.30 uur. 
Startdatum 17 september. 
Kosten 8 euro voor 8 lessen.

Bridgen voor beginners 
Wekelijks op vrijdag van 
13.30 tot 16.00 uur. Startda-
tum 2 oktober. Kosten 30 eu-
ro voor 16 lessen.

Comutercursussen en 
workshops

Computercursus Windows 
10 beginners 
Windows komt eind juli met 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

een gratis update naar Win-
dows 10. Hier worden de les-
sen op aangepast.
Eens in de twee weken op 
dinsdag van 09.00 tot 10.30 
uur en van 10.30 tot 12.00 
uur. Startdatum 6 oktober. 
Kosten 40 eurovoor 16 lessen.

Computercursus Windows 
10 gevorderden 
Eens in de twee weken op 
maandag van 10.30 tot 12.00 
uur, op dinsdag van 13.30 tot 
15.00 uur en van 15.00 tot 
16.30 uur en op woensdag 
van 09.00 tot 10.30 uur en van 
10.30 tot 12.00 uur.
Startdata 7, 8, 9 en 16 sep-
tember. Kosten 40 euro voor 
16 lessen of 20 euro voor 8 
lessen.

Cursus fotoalbums maken
Er wordt gewerkt met de pro-
gramma’s van de Hema, Al-
belli en het Kruidvat (HAK). 
Eens in de twee weken op 
donderdag van 10.30 tot 
12.00 uur. Startdatum 10 sep-
tember. Kosten 40 euro voor 
16 lessen.

Workshop e-mailen
Deze workshop gaat over 
mailen via KPN, Ziggo, Tel-
fort, XS4all (kortgezegd mai-
len via SMTP en POP3 of 
IMAP). Zorg dat u uw laptop, 
gebruikersnaam en wacht-
woord meeneemt. 
Donderdag 24 september van 
09.30 tot 11.30 uur. Kosten 4 
euro.

Workshop Tablet gevorder-
den
Deze workshop kunt u alleen 
volgen als u Tablet 1 en 2 ge-
volgd heeft. Donderdag 10 en 
17 september van 09.30 tot 
11.30 uur. Kosten 4 euro. 

Workshop iPad beginners
Donderdag 22 en 29 oktober 
van 09.30 – 11.30 uur. Kosten 
€ 8 euro voor 2 workshops.

Workshop iPad gevorder-
den
Deze workshop kunt u alleen 
volgen als u iPad 1 en 2 ge-
volgd heeft. Woensdag 14 ok-
tober van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 4 euro.

Informatie en opgeven

Op het kantoor van de 
Stichting Uitgeester Seni-
oren, op de eerste etage 
van dorpshuis De Zwaan, 
Middelweg 5, 1911 EA Uit-
geest, telefonisch: 0251 
– 31 90 20 of via e-mail: 
s.u.s@inter.nl.net. 

Zie ook de website: www.
uitgeestersenioren.nl.

Excursies naar 
Eendenkooi Van der Eng

Uitgeest - Vlakbij Uitgeest ligt 
een geheimzinnig bosje tussen 
de weilanden. Als u van Castri-
cum naar Uitgeest rijdt, ziet u het 
links voor Uitgeest liggen. Nu 
kunt u daar op bezoek. De kooi-
ker neemt u mee voor een wan-
deling rond de kooiplas. Er zijn 
drie excursies: op 30 juni, 1 en 
2 juli.
Deze oude eendenkooi werd al 
in 1588 door Dirk en Hessel Pie-
tersz Buurman aangelegd. De 
kooi is dus al 427 jaar oud! Een-
den vangen was hun brood, ze 
werden verkocht voor de con-
sumptie. Dat is inmiddels verle-
den tijd, maar de eendenkooi is 
nog steeds in beheer en een bij-
zondere herinnering aan een bij-
zonder beroep.

De kooiker vertelt u alles over 
het werk in de eendenkooi. Er 
wordt gewerkt met tamme een-
den die er voor zorgen dat wilde 
soortgenoten naar de eenden-
kooi trekken. Tijdens de excur-
sies laat Gertruud van Duin zien 
op welke vernuftige manier de 
eenden worden gevangen. Niet 
alleen de cultuurhistorie, ook de 
rijke natuur van deze Eenden-
kooi van der Eng zal u verbazen.
 
Tijd: 19.00-21.00 uur.
Vertrekpunt: het parkeerterrein 
bij Uitvaartcentrum en sport-
terrein MHCU, Niesvenstraat te 
Uitgeest. Kosten: 7 euro, kinde-
ren tot 12 jaar 3 euro. Bescher-
mers betalen 4 euro en hun kin-
deren betalen 2 euro.

De Kooiplas (foto: Diane Oude Groothuis)

Gertruud van der Eng legt de werking van het vanghok uit (foto: Jo-
han Stuart)
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Limmen - 15-05-2015: Pepijn 
Pancratius Reijnders, zoon van 
Jeroen Reijnders en Johan-
na C. Hollander. 10-06-2015: 
Sepp Henri Winder, zoon van 
Menno A. Winder en Sophia 
S.J.Admiraal. 14-06-2015: Asil 
Azakir, dochter van Mohammed 
Azakir en Rula Kreij.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
Castricum - 13-06-2015: Gijs van 
der Meer en Lindsay R. Tai-Tin-
Woei. Akersloot - 05-06-2015: 
Arjan T.B. Gottmer en Myrna C.L. 
Starreveld. Elders woonachtig: 
12-06-2015: Hugo van der Sluis 
en Erica Marcus.

Overleden
Castricum - 04-05-2015: Pieter 

van Ekeren, gehuwd met Hetty 
Meeus. 01-06-2015: Hans Ploeg, 
weduwnaar van Hiltje Sijbrandi. 
06-06-2015: Johanna M.L. Oos-
tewaal, weduwe van Gregorius 
J.F. van der Linde. 10-06-2015: 
Jacob de Vries, gehuwd met Ali-
da M. Brinkkemper. 11-06-2015: 
Hendricus A. Serné, gehuwd met 
Johanna M. Reichwein. 12-06-
2015: Willem Meurs, gehuwd 
met Adriana A. Liefting. 12-06-
2015: Nicolaas J.T. Mooij, ge-
huwd met Heintje van Zonde-
ren. 14-06-2015: Jan R. Dora-
ma, gehuwd met Elsbeth Wes-
selius. 15-06-2015: Dirk C. West, 
gehuwd met Jacoba H. Copier. 
Limmen - 13-05-2015: Petrus W. 
Krom, gehuwd met Maria P. Ol-
gers. 14-06-2015: Albertus E.H. 
Laurenssen, gehuwd met Anna 
A. C. Janssen.

Van alles wat in Bakkerij
Castricum - Donderdag 25 ju-
ni Open Podium in De Bakkerij. 
Gitaren, bassen, zangers, zan-
geressen, drummers, toetsenis-
ten, kom langs en maak er een 
feestje van. Als er genoeg arties-
ten zijn, wordt er begonnen met 
spelen. Entree is gratis. 
Vrijdag psycho progrock met 
Schizoid Lloyd en Sky Architect. 
Schizoid Lloyd is een art rock/
metal band. Onlangs is hun al-
bum ‘The Last Note In God’s 
Magnum Opus’ (foto) uitge-

bracht in de V.S en Europa. De 
progressieve rockband Sky Ar-
chitect is geïnspireerd door sci-
ence fiction klassiekers. Aan-
vang 22.30 uur. Entree vijf euro.

Zaterdag 27 juni is er weer een 
FrunsJazzClub; een avond met 
vinyl, lindyhop en oude filmbeel-
den. ‘s Morgens is er een cur-
sus voor beginners en lichtge-
vorderden bij Fruns Dansstudio 
tussen 10.00 en 13.00 uur, inclu-
sief lunch. Aanmelden via fruns-

Hummel kozijnen een 
beslissing voor kwaliteit

Heemskerk - De eigen woning 
is een waardevolle investering 
en het liefst wil iedereen deze in 
een topconditie houden. Met de 
Kunststof HBI kozijnen krijgt een 
woning een blijvend mooie afwer-
king, geen afbladderende verfla-
gen, kleur- en glansverlies, maar 
een woning die er altijd verzorgd 
uitziet. Ook wat onderhoud be-
treft zijn kunststof kozijnen een 
verantwoorde keuze: schilde-
ren is overbodig en dat spaart 
tijd en geld en, zeker niet onbe-
langrijk, er hoeven geen bomen 
voor gekapt te worden, een pret-
tig idee voor wie hecht aan een 
groene wereld voor mens en dier. 
Zo nu en dan een sopje en eni-
ge aandacht voor het scharnier-
beslag, meer onderhoud komt 
er niet bij kijken. De marktwaar-
de van de woning is hiermee ge-
garandeerd en dit met liefst tien 
jaar leveranciersgarantie. Daar 
komt nog bij dat kunststof kozij-
nen zeer inbraakbestendig zijn en 
indien men dit wenst voldoen aan 
het politiekeurmerk SKG. 
Door een dakkapel te laten plaat-
sen aan de voor- of achterzijde 
van een woning wordt veel ex-
tra ruimte gecreëerd en men ver-
groot daardoor het huis aanzien-
lijk. Het plaatsen van een dak-
kapel duurt bij Hummel Kozij-
nen maar één dag. Naast het le-
veren van een dakkapel kan men 
natuurlijk ook bij Hummel te-
recht voor het nodige timmer-
werk, zoals de binnenbetimme-
ring van een dakkapel, het even-
tueel plaatsen van tussenwanden 
en indien gewenst schuifpanelen 
onder het dakkapel. 
Wie overweegt het dakraam te 
vervangen of hinder ondervindt 
van het bestaande dakraam zo-
als lekkage, tocht, problemen 
met de scharnieren of zit er vocht 
tussen het isolatieglas, dan is er 
goed nieuws. De nieuwe genera-
tie dakramen van Velux zijn nu bij 

Hummel Kozijnen te verkrijgen, 
dit naast het toch al grote aanbod 
wat Hummel kan bieden. 

Wie rolluiken wil laten installeren 
heeft bij Hummel een uitgebreid 
assortiment dat aansluit op leef-
stijl of budget; er is keuze tussen 
PVC of aluminium lamellen. Rol-
luiken zijn verduisterend, geluid-
dempend en zijn inbraakvertra-
gend en in de winter houden ze de 
warmte binnen en de kou buiten, 
zo bespaart men aanzienlijk op de 
energierekening
Ook kan Hummel hoogwaardige 
elektrische rolluiken aanbieden 
tegen zeer scherpe prijzen.
Hummel Kozijnen voor een goed 
en eerlijk advies, een eerlijke prijs 
en zeer hoogwaardige producten. 
Al achttien jaar een betrouwbaar 
adres en bekend om de goede 
service. Montage door eigen vak-
bekwame monteurs. Een afspraak 
maken kan via 0251-234484 of 
06-10273172. De showroom is ge-
vestigd aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk en geopend op vrijdag 
van 13.00 tot 16.30 uur en op za-
terdag van 12.00 tot 15.00 uur. 

Castricum - In oktober wordt 
vanuit Welzijn Castricum een ge-
spreksgroep rouwondersteuning 
gestart voor mannen en vrou-
wen die hun partner verloren 
hebben.  Nel Groen en Margreet 
de Jongh gaan de groep bege-
leiden. Beiden hebben opleidin-
gen gevolgd op het terrein van 
maatschappelijk werk en rouw-
begeleiding. Margreet: ,,Als je 
je partner verloren hebt kom je 
in een nieuwe wereld terecht; je 
komt los te staan van het norma-
le leven. Soms is dat moeilijk uit 
te leggen aan familie en vrien-
den. Als je met lotgenoten praat 
is een half woord daarentegen 
vaak al genoeg. Het is dan fijn 
dat je begrepen wordt en niets 
hoeft uit te leggen.” Nel vervolgt: 
,,Rouwenden voelen zich inder-
daad vaak onbegrepen en be-
grijpen zichzelf soms ook niet in 
een tijd waarin het snelle leven 
overheerst. Rouwen is het her-
vinden van jezelf en ontdekken 

hoe je weer kunt zorgen voor het 
leven, voor jezelf en ook weer zin 
in het leven kunt vinden. Het is 
hard werken, mensen zijn vaak 
moe in een rouwperiode. Een 
belangrijke functie van de ge-
spreksgroep rouwondersteuning 
is dat je er minder alleen voor 
staat, terwijl je tegelijkertijd in de 
groep ervaart dat ieder zijn eigen 
rouwproces doormaakt.” Mar-
greet voegt toe: ’Het gaat er ze-
ker niet alleen treurig en zwaar 
aan toe in de gespreksgroepen. 
Alleen al de erkenning en her-
kenning maken vaak al dat je je 
lichter voelt en er zijn zeker ook 
momenten waarop er gelachen 
kan worden.”
Tijdens elke bijeenkomst van de 
gespreksgroep, in totaal tien bij-
eenkomsten, wordt een thema 
besproken dat betrekking heeft 
op aspecten van het rouwpro-
ces. De gespreksgroep rouwon-
dersteuning gaat op donderdag 
29 oktober van 10.00 tot 12.00 

uur van start in Castricum. Circa 
tien mensen zullen deelnemen 
en de groep komt om de veer-
tien dagen bij elkaar. Volwasse-
nen van alle leeftijden die hun 
partner hebben verloren kun-
nen zich voor de gespreksgroep 
aanmelden. Het advies is echter 
om niet eerder dan minimaal zes 
maanden na het overlijden van 
de partner aan de groep deel te 
gaan nemen. Uiteraard mag het 
ook langer zijn dan zes maanden 
geleden. De kosten voor deelna-
me bedragen veertig euro. .
Voor aanmelden of meer in-
formatie kan contact opgeno-
men worden met Nel, tel.: 06- 
23205300, phm.coumans@zig-
go.nl of met Margreet, tel.: 06-
22973186, margreetdejongh@
gmail.com. Voor algemene infor-
matie of aanmelden tel.: 0251-
656562, info@welzijncastricum.
nl. Op de foto links: Margreet de 
Jongh en rechts: Nel Groen. Fo-
to: Nico Lute.

dansstudio@gmail.com of bellen 
naar 06-51046044. Zaal open 
21.00 uur. Entree is gratis.

Leesgroepen Duits en Frans
Castricum - Er zijn plannen 
om in de regio Alkmaar/Castri-
cum/Heiloo leesgroepen Duits 
en Frans te starten. Het initia-

tief komt van Stichting Senia, zie 
www.senia.nl. De leesgroepen 
maken een keuze uit de boeken-
lijst van Senia. De bespreking is 

in de betreffende taal. Als er vol-
doende belangstelling blijkt te 
zijn, wordt er een vrijblijvende in-
formatiebijeenkomst gehouden. 
Wie belangstelling heeft, kan 
contact opnemen via tel. 0570-
562656 of info@senia.nl. 
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Geslaagde Wielerronde
Uitgeest - Zondag vond in Uit-
geest de 33ste wielerronde 
plaats. Om 12.00 uur gaf Ronde-
miss Anne Rumphorst (19) het 
startschot voor de Sportklasse 
waar Brian Burggraaf uit Velsen 
Noord de winnaar werd.
Bij de Junioren waren er 30 star-
ters en Jesper Rasch uit Zand-
voort mocht de felicitaties van de 
Rondemiss in ontvangst nemen. 
De veelbelovende Max Berk-
hout uit Uitgeest wist hierbij een 
mooie vijfde plaats te behalen.
De DikkeBandenrace blijkt toch 
ieder jaar weer een leuke hap-
pening. Deze jongens en meisjes 
die op hun eigen fiets het par-
cours rijden, kunnen op veel en-
thousiasme van het publiek re-
kenen. Bij de jongens won Leon 
Schot en bij de meisjes Pip Kers-
sens.
Het zal weinigen verbazen dat 
Ruud van Egmond bij de recre-
anten als eerste over de finish 
reed. Het was jammer dat de re-
gen af en toe een beetje spelbre-
ker was maar gelukkig bleef het 
beperkt tot een enkel buitje.
Terwijl de bezoekers genoten 
van muziek, drank en speeltoe-
stellen, won bij de Elite Hartthijs 
de Vries uit Kollum, deze beker 
staat nu op een Friese schoor-
steen. (Tekst en foto’s: Monique 
Teeling)

Ruud van Egmond, winnaar van de Uitgeester recreanten, komt over de finish

Gezelligheid op het Gemeentehuislein
Spontane terrasjes langs het parcours

Klaar voor de start
Rondemiss Anne Rumphorst

Topsnelheden in ‘t dorp

De DikkeBandenrace blijkt toch ieder jaar weer een leuke happening
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Boekhandel Schuyt volop 
actief in Kunstrouteweekend
Uitgeest - Ook dit jaar doet de 
boekhandel weer mee aan het 
weekend van de Kunstroute in 
Uitgeest. Ditmaal met een expo-
sitie van Joop Vermeij. Deze in 
Santpoort Noord wonende beel-
dend kunstenaar was jarenlang 
tekendocent aan het Mendelcol-
lege in Haarlem. Joop werkt met 
de technieken aquarel en olie-
verf, tekenen en grafiek (voorna-
melijk houtsneden).
Vanaf de Kunstroute komend 
weekend tot en met eind augus-
tus zijn een aantal werken van 
hem bij de boekhandel te be-
wonderen.

Op zaterdag 27 juni zit schrijfster 
Marja West achter een stapel 
van haar spannende boek Uit-
geteld. U kunt tussen  14.00 en 
15.00 een praatje met haar ma-
ken en een gesigneerd exem-
plaar verkrijgen.
Ze schreef met Uitgeteld haar 
thrillerdebuut. Ze is geboren in 
Bakkum, maar heeft over de he-
le wereld gewoond. Tegenwoor-
dig trekt ze met man en caravan 
door Nederland.
In het spannende Uitgeteld  vol-
gen we Esther, getrouwd met 
Maarten en wonend in een vil-
la in Aerdenhout. Haar huwe-
lijk komt onder druk te staan als 
Maartens ex naast hen komt wo-
nen. In haar pogingen om haar 
huwelijk te redden verliest Es-
ther langzaam de controle over 
haar leven, haar daaropvolgen-
de wanhoopsdaden hebben ca-
tastrofale gevolgen. 
En het is ook nog steeds de 
Maand van het Spannende 

Boek. Dus u krijgt bij aanschaf 
van een boek ook nog het span-
nende geschenkboekje Grijs ge-
bied, geschreven door Marion 
Pauw.

Tijdens dit weekend leveren leer-
lingen van de Nieuwe Muziek-
school van Uitgeest ook een mu-
zikale bijdrage. 
Op zaterdag 27 juni vanaf 15.00 
uur zullen enkele pianoleerlin-
gen een aantal stukken laten 
horen. En op zondag 28 juni zal 
vanaf 12.30 uur zowel de cello 
als de piano gaan klinken in de 
boekhandel.

Kortom, reden genoeg om tij-
dens het weekend bij Boekhan-
del Schuyt langs te gaan en van 
een breed cultureel aanbod te 
genieten. 

S.U.S. naar musical 
groep 8 De Vrijburg
Uitgeest - De Stichting Uitgees-
ter Senioren organiseert, in sa-
menwerking met basisschool de 
Vrijburg, een musical voorstel-
ling opgevoerd door leerlingen 
van groep 8. Het optreden vindt 

plaats op dinsdag 30 juni om 11 
uur in de Vrijburg, Niesvenstraat 
2 te Uitgeest. U kunt zich opge-
ven bij de Stichting Uitgeester 
Senioren, telefoon 319020. Toe-
gang 1 euro.

Uitgeest - Zaterdag 27 juni 
is er weer een oude kran-
tenactie bij de Binnen-
meerschool aan de Lange-
buurt in Uitgeest. Men kan 
kranten, liefst gewogen en 
goed gebundeld, inleveren 
tussen 9.00 en 11.00 uur. 
Voor iedere 10 kilo krijgt 
men weer een stempel op 
de stempelkaart.

Krantenactie 
Binnenmeer

Opwaaiende zomerjurken 
bij Joop Koopman Keramiek
Uitgeest - Ook dit jaar zijn er 
weer veel nieuwe keramische 
werken te bewonderen tijdens 
de Kunstroute in de beeldentuin 
van Joop Koopman aan de Kuil 3. 
Thema voor dit jaar is: opwaaien-
de zomerjurken.   Al werkt de zo-
mer niet echt mee.
Als kunstroute-aanbieding is er 
deze keer een tegel met het wa-
pen van Uitgeest. Naast de beel-

dentuin is er tevens een foto-ex-
positie van de in Uitgeest op-
gegroeide Thomas Jansen. Hij 
toont zijn afstudeerprojekt van 
de Haagse foto academie en 
presenteert tegelijkertijd zijn 
nieuwe kinderboek over het ver-
dwaalde olifantje dat niet zeker 
weet of hij verdwaald is. Zeker 
een bezoek waard op locatie nr. 
6 tijdens de kunstroute.Middelweg 139 Uitgeest 

www.boekhandelschuyt.nl
 0251-312469 

Uw favoriete boek 
vindt u gewoon 
om de hoek

RINGSTEKEN 
IN BAKKUM

ZONDAG 28 JUNI 2015 
Aanvang 13.00 uur 

Opgeven stuur een mail naar:  ringstekenbakkum@hotmail.com of haal een  

inschrijfformulier bij Hotel Borst.

Programma; 
13.00 Losse- en Aangespannen paarden. 
15.00 Oldtimer Trekkers. 
16.00 Live muziek van Ô The Garlicks!Õ ! 

FOTO:  @JF
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PARADE IS 25 JAAR!

Emmerich Am Rhein
is om te snoepen
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€ 1799,-Ter waarde van
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LITE 
POWER

NNN

TWIST TWIST TWIST TWIST TWIST TWIST TWIST TWIST TWIST TWIST 

WIN!!!

Lees de in deze krant
opgenomen
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Feestavond ter afsluiting 
van zwem4daagse

Uitgeest - De feestweek tij-
dens de zwem4daagse is in volle 
gang. Na het officiële startschot 
door burgemeester Verkleij, do-
ken maandag de sportieve ba-
nentrekkers het water in voor de 
250 of 500 meter. Op de ligwei-
des van het zwembad is deze he-
le week ook een gevarieerd pro-
gramma voor groot en klein. En 
in de kantine wordt een zwem-
vierdaagse menu geserveerd. Ie-
dereen is van harte welkom in 
De Zien, ook als je niet mee-
zwemt! 
De afgelopen dagen kon al wor-
den meegedaan met een proef-
les bootcamp. De scouting Uit-
geest was van de partij met spel-
letjes en een spannende wed-
strijd spijkerbroek hangen, de 
Aeroclub Heemskerk gaf de-
monstraties met electrovliegtui-
gen en drones en er was een cli-
nic van de zwem- en waterpo-

lovereniging Aquafit. 
De rest van de week staan er 
nog veel meer leuke activitei-
ten op het programma, zoals 
de spel- en knutselmiddag, een 
springkussen, demonstraties van 
de modelbotenvereniging, de 
kanovereniging en de duikver-
eniging La Spiro.
Vrijdagavond 26 juni is er een 
ouderwets gezellig zwembad-
feestje voor alle Uitgeesters, dat 
tot 220.00 uur duurt. Met muziek 
door DJ Iwan de Wit, een lucht-
beddenrace en de grote loterij. 
Hiervoor zijn geweldige prijzen 
beschikbaar gesteld door de on-
dernemers in Uitgeest, die we-
derom laten zien hoe belang-
rijk zij het zwembad vinden voor 
het dorp. Voor het programma 
en de prijzen voor de loterij zie 
zwembad-dezien.nl/activiteiten/
zwem4daagse en de facebook-
pagina.

Uitgeest - Zaterdag moest de 
beslissing vallen wie de Vitesse-
kampioen van 2015 zou worden 
bij De Vliegende Vleugels. Met 
onderling een klein puntenver-
schil was er nog van alles mo-
gelijk. De zevende en laatste Vi-
tesse vlucht werd vervlogen van-
uit Quievrain  met 9 deelnemers 
tegen 71 duiven en over een af-
stand van 245 km. Met redelijk 
goed weer op de vlieglijn kon-
den de duiven om 9.15 uur wor-
den gelost. Om 12.26,12 uur 
werd de eerste en snelste duif 
gemeld bij Frank Rodenburg in 
Uitgeest. De snelheid van zijn 
duif bedroeg 1286,759 m.p.m. 
goed voor ruim 77km.p.uur.  De 
uitslag van de eerste vijf deelne-
mers van zaterdag 20 juni: 1-4-
11e Frank Rodenburg uit Uit-
geest, 2-8-10-17e Piet Groentjes 
uit Uitgeest, 3-5-13e Combina-
tie Kerssens-Krom uit Akersloot, 
6-7-9-14-15e Gert Twaalfhoven 
uit Uitgeest en 12e Peter Schel-
levis uit Uitgeest. De taart van 
deze vlucht gaat dit keer naar 
Henk Brondijk en de attractie-
prijs voor de 5e duif in de uitslag,  
geschonken door Dirk de Bruin 
gaat naar de Comb. Kerssens-
Krom te Akersloot. 
Eindstand Vitesse; Onaange-
wezen. 1e Gert Twaalfhoven, 2e 
Frank Rodenburg en 3e Comb. 
Kerssens-Krom. Aangewezen. 
1e Frank Rodenburg, 2e Peter 
Schellevis en 3e Gert Twaalfho-
ven.  De duifkampioen, duif met 
het hoogst aantal geschoorde 
punten op de Vitesse-vluchten 
ging naar Frank Rodenburg met 
zijn NL2010-1558478 M. 

Ook werd er later op deze dag 
nog een Dagfond vlucht van-
uit het Franse Vierzon vervlogen. 
Na een tijdje afwezig te zijn ge-
weest in de top van de uitslagen, 

heeft Hein Berkhout op zijn spe-
cialiteit “de dagfond” de draad 
weer opgepakt. Dit door afgelo-
pen zaterdag  een mooie zege te 
behalen op een zware dagfond-
vlucht van uit het Franse Vierzon. 
Met 73 duiven in concours van 
9 deelnemers werden de duiven 
om ‘smorgens om 7.45 uur ge-
lost met een zwakke tot matige 
N.N.Westenwind vanuit Vierzon 
op een afstand van 620 km. Na 
ruim acht en een half uur vlie-
gen meldde de eerste en snel-
ste duif zich om 16.17.11 uur bij 
Hein Berkhout in Uitgeest. De 
duif maakte een snelheid van 
1210,336 mtr. per minuut  wat 
neerkomt op ruim 72 km per uur. 
Uitslag van de eerste vijf liefheb-
bers luidt als volgt;  1-4-10-12-
16e Hein Berkhout uit Uitgeest, 
2-5-19e Comb. Kerssens-Krom 
uit Akersloot, 3-6-7-14-15e Ron 
van Rijn uit Uitgeest, 8e Comb. J. 
Hommes & Zonen uit Akersloot 
en 9e Gert Twaalfhoven uit Uit-
geest.  De taartprijs  gaat deze 
vlucht naar de Comb. Kerssens-
Krom met een van hun duiven 
op de laatste plaats in de uit-
slag. De attractieprijs van de-
ze week geschonken door Piet 
Groentjes gaat naar Ron van Rijn 
met een duif van hem op de 3e 
plaats. Twee deelnemers aan de-
ze vlucht vielen buiten de ver-
eniging prijzen. De duif van Hein 
Berkhout was tevens goed voor 
een 6e plaats in het Rayon B, te-
gen 89 deelnemers met 903 dui-
ven. In de afdeling Noord-Hol-
land (Zuid) was de duif goed 
voor een 31e plaats tegen 336 
deelnemers met 4144 duiven. 

Volgende week de voorlaat-
ste midfond  vanuit Meaux (366 
km) en de 1e jonge duiven op-
leervlucht vanuit Bergambacht. 
(Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Hein Berkhout wint de derde Dagfond vanuit Vierzon

Uitgeest - De Stichting Uitgees-
ter Senioren organiseert, van 
9 juli t/m 13 augustus,  tijdens 
het Open Atelier ook kralen rij-
gen. Onder leiding van mevr. Bep 
Nelis kunt u een mooie ketting 
of armband maken. U hoeft al-
leen uw eigen kralen mee te ne-
men, de andere benodigdheden 
zijn aanwezig. Ook voor andere 
creatieve activiteiten bent u wel-
kom. Het Open atelier is in de 
zomermaanden elke donderdag-
morgen van 09.30 – 11.30 uur 
en vindt plaats in Dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest. 
Voor informatie: 0251 – 319020. 
Opgeven is niet nodig en deel-
name is gratis.

Open Atelier en 
kralen rijgen

Regio - Een 51-jarige man uit 
Heemskerk is woensdagavond 
rond 19.20 uur aangehouden in 
verband met een verkeerscon-
flict op de Rijksstraatweg.
Een inhaalmanoeuvre op de 
Rijksstraatweg van een scoo-
terrijder door een personenau-
to liep uit op een verkeerscon-
flict. Hierbij werd een 24-jarige 
scooterrijder uit IJmuiden in zijn 
gezicht geslagen . Hoe het con-
flict is ontstaan, is nog niet be-
kend. De politie heeft de zaak in 
onderzoek. De bestuurder van 
de auto is aangehouden en voor 
verhoor overgebracht naar het 
politiebureau.

Aanhouding na 
verkeersconflict

Regio - Op zondag 28 juni is 
er in Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis een lezing over de 
luchtoorlog 1914-1918. Hans 
Walrecht schetst de ontwikke-
ling van vliegtuigen en het lucht-
gevecht gedurende de Eerste 
Wereldoorlog. In het begin van 
die oorlog waren er primitieve 
onbewapende vliegtuigen, maar 
de ontwikkeling van het vliegtuig 
en zijn bewapening ging heel 
snel vooruit. 
In een boeiende lezing met Po-
werpointpresentatie worden alle 
ins- en outs van de luchtoorlog 
1914-1918 belicht.
De lezing begint om 14.00 uur.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis 
en houders van een veteranen-
pas gratis. 
Openingstijden: 10.00 – 17.00 
uur. 
Zie ook de website www.
arg1940-1945.nl.

Lezing in 
Fort Veldhuis

VERSPREIDNET

Ook vakantiebezorgers
gevraagd

Ook 50-plussers zijn welkom!

VASTE - EN 
VAKANTIEBEZORGERS 

GEVRAAGD
VOOR UITGEEST

Voor info:
Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin
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Ophaaldata gft-afval
In week 27 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 29 juni. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 1 juli.
De Koog: donderdag 2 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 3 juli.

Burgemeester opent 
feestweek Kornak

Veteranen van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo kregen zaterdag 
20 juni een warm onthaal van hun burgemeesters in het gemeentehuis van 
Castricum. Vooruitlopend op de landelijke Veteranendag op 27 juni werd 
hun door de drie gemeenten een gevarieerd programma voorgeschoteld. 
Dat bestond onder meer uit een parade van historische legervoertuigen, een 
lezing door John Heidema over geheime installaties in de duinen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en een gezamenlijke maaltijd. Drumband De Zwervers 
zorgde voor de passende muzikale omlijsting.
Aan de Veteranendag werd deelgenomen door circa 85 oud-strijders. Som-
migen verdienden hun sporen in de Tweede Wereldoorlog, maar er waren 
ook tal van deelnemers aan meer recente acties en vredesoperaties. Alle ve-
teranen die staan ingeschreven bij het Nationale Instituut voor Veteranen 
kregen een uitnodiging voor de dag, die in het teken stond van respect en 
waardering voor de bijzondere inzet van de veteraan.
Het was de eerste keer dat de drie gemeenten dit evenement samen orga-
niseerden. Voor de veteranen uit Uitgeest was het een première die smaak-
te naar meer. 

Burgemeester Wendy Verkleij spreekt op het podium van het schoolplein de 
leerlingen van Kornak toe. Naast haar schooldirecteur Nel de Vries (foto: 
gemeente Uitgeest).  

Hekwerk pannaveld Waldijk in onderhoud
Het hekwerk van het pannaveld naast de Kornak in Waldijk wordt tijdelijk weg-
gehaald. Dat is nodig omdat de leverancier in de fabriek herstelwerk moet uit-
voeren aan de coating. De verwachting is dat het een paar weken duurt voor-
dat het hekwerk kan worden teruggeplaatst.

Van A8 naar A9! 
Wat moeten we dan afwegen?
Het project Verbinding A8-A9 is erop gericht om de bereikbaarheids- en leef-
baarheidsproblemen op te lossen, die ontstaan door het gebrek aan een goe-
de verbinding tussen deze twee snelwegen. In de planstudie worden zeven 
alternatieven onderzocht voor het verbeteren van de verbinding. Maar wat de 
één een prima oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wenselijk. In 
deze artikelenserie vertellen voor- en tegenstanders per alternatief waarom 
dit wel/niet een goed idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt welke verschillen-
de, en soms tegengestelde, belangen er spelen.
Alternatief 4: Om de golfbaan heen 
Dit alternatief verbindt de A8 met de A9 via een provinciale weg, maar gaat 
om de golfbaan heen. De Heemskerkse Golfclub is hier blij mee, maar de be-
woners van Broekpolder vrezen een aansluiting vlakbij hun woonwijk. Op de 
website www.verbindinga8-a9.nl kunt u hun argumenten lezen en bekijken 
via een korte animatie.

Vermissing identiteitsbewijs 
voortaan melden bij gemeente
Inwoners van de gemeente Uitgeest hoeven voor een verloren of gestolen 
identiteitsbewijs voortaan geen aangifte meer te doen bij de politie. Zij kun-
nen daarvoor bij de gemeente een zogeheten verklaring van verlies of diefstal 
tekenen. Daarna kan direct een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart 
worden aangevraagd.
De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van een 
misdrijf -   in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere mis-
drijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen con-
troleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij ver-
moeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de poli-
tie voor nader onderzoek.

Warm onthaal voor veteranen 
drie gemeenten

Van rechts naar links de collega-burgemeesters Wendy Verkleij van Uit-
geest, Toon Mans van Castricum en Hans Romeijn van Heiloo bij het zingen 
van het Wilhelmus tijdens de lokale Veteranendag. Naast hen leden van het 
Veteranen Comité Castricum (foto: gemeente Uitgeest). 

Burgerlijke stand
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 
C. Schimmelpennink en N.A.M. 
van Egmond

GEHUWD
F.P. Kuil en S.G.T. Heijne
J. Wiebolt en L.A. Geels

Basisschool Kornak in de Waldijk bestaat tien jaar en dat hebben de leer-
lingen, de ouders en de leerkrachten vorige week geweten. Een week lang 
werd er feestgevierd met allerlei activiteiten en ‘gewone’ lessen waren er 
niet. De leerlingen moesten daarvoor hun jaarlijkse schoolreisje laten schie-
ten, maar dat hadden ze voor zo’n bijzondere week heel graag over.
Burgemeester Wendy Verkleij gaf op maandagmorgen het startschot door 
het hijsen van de vlag met het nieuwe logo van de school. Kornak groeide in 
tien jaar van vier groepen met vijftig leerlingen naar 21 groepen met in to-
taal 540 leerlingen.
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