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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Twaalf kinderen 
hebben dit jaar bij de katho-
lieke kerk in Uitgeest hun 
Eerste Communie gedaan. 
De voorbereidingen begin-
nen altijd al een paar maan-
den van te voren. 
Tijdens één van de kinder-
middagen is Tom langs ge-
weest met zijn moeder. Tom is 
gehandicapt geboren, woont 
in Uitgeest en zit bij Helio-
mare op school. De commu-
nicanten hebben vol belang-
stelling geluisterd naar de 
moeder van Tom die vertelde 
over hoe Tom speelt, leert en 
communiceert. Een indruk-
wekkend verhaal!
Ze zijn na deze middag  fa-
natiek gaan sparen en kon-
den tijdens hun naviering vo-
rige week het prachtige be-
drage van 389,27 euro aan-

bieden. Bedoeld voor Tom 
en zijn vriendjes, om er iets 

moois voor te kopen of iets 
leuks van te doen. 

Bóórdevol cabaret, muziek, toneel,
film en Open Podium 

Kijk snel en koop nu alvast kaarten!
Programma ook verkrijgbaar o.a. bij Het Dorpshuis,

LeesLokaal en boekhandel Schuyt

Zie ook www.dezwaancultureel.nl

Nú Verkrijgbaar:
het nieuwe culturele 
programma van 
De Zwaan cultureel

vandaag toegevoegd in 
deze krant

Deze week in De krant!

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

8,95
10,95

MERENQUE, AMANDELBESLAG, VERSE AARDBEIEN, WEIDE-SLAGROOM!

6/7 PERSONEN

KARDINAAL SCHNITT

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

PRESENTATIE ZONNE ENERGIE 
zaterdag 2 juli 14.00 - 16.00 uur

Trompet 1336, Heemskerk

G E M E E N T E
U I T G E E S T

op de achter-
pagina van deze 

krant het 
gemeentenieuws
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Online bestellen
Even ophalen
Klaar!

Probeer het gratis uit! Doe je boodschappen via jumbo.com  
en betaal geen bestelkosten gedurende 4 weken na opening  

van Pick Up Point Jumbo .

Download de Jumbo app of ga naar

Pick Up Point Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3 

Vanaf 5 juli bij  
Jumbo  in Uitgeest:

d3879cd0-6131-4847-8221-04be3e6ac23f.indd   1 27-6-2016   9:29:23
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Uitgeest - Zaterdagavond 
zat het terras bij Het Schip-
persrijk goed vol met muziek-
liefhebbers. ‘Muziek op ’t wa-
ter’ is al jaren een goed be-
zocht evenement en ook dit 
keer was er een zeer ge-
slaagd optreden geregeld. 
Marsha & friends wisten van 

begin tot einde te boeien met 
zang en gevarieerde muziek. 

De sfeer was ronduit gezel-
lig en als om je heen keek, je 
je warme trui even wegdacht, 
kreeg je zomaar het ultieme 
buitenlandgevoel. (Monique 
Teeling)

Hollandse Nieuwe happen 
in café De Bonte Vivant

Uitgeest - Feest-, Sport- en 
Pretcafé De Bonte Vivant or-
ganiseert vrijdag 1 juli we-
derom een oer oudhollands 
feestspektakel namelijk Ha-
ring Happen. En dit jaar zelfs 
Hollandse Nieuwe maatjes.
Omdat deze horeca-onder-
neming immer haar culinaire 
uitstraling wilt behouden, is 
men er wederom in geslaagd 
chef-kok Papa John te strik-
ken. Hij gaat zijn haringen op 
professionele wijze schoon-
maken. De lichte ziltheid 
van deze heerlijke Holland-
se Nieuwe maakt men wel 
dorstig. Gelukkig wordt in de 
Bonte Vivant rijkelijk bier ge-
schonken en wel in meerdere 
soorten. Waaronder een aan-
tal speciaalbieren.
Papa John heeft overigens 
het advies gegeven om na 
het haring happen een pe-

permuntje in te nemen. Wel 
zo fijn voor je vriendje of 
vriendinnetje gaf hij met een 
knipoog aan.
Iedereen is welkom vanaf 
16.00 n Café de Bonte Vivant 
aan de Middelweg 180.

Veiligheid ondergeschoven 
kindje in Uitgeest

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

VVD Uitgeest is verbijsterd over de opstelling van de gemeen-
teraad van Uitgeest. In de raadsvergadering van 23 juni heeft 
het voorstel van de VVD Uitgeest om meer geld aan veiligheid 
te besteden geen steun gekregen. Blijkbaar wil alleen de VVD 
Uitgeest meer veiligheid voor de inwoners van Uitgeest.

Hoewel de financiële ruimte ruimschoots aanwezig is voor de 
komende jaren wordt er geen cent terug gegeven aan de bur-
gers terwijl deze duidelijk vraagt om meer veiligheid. Uitgeest 
staat in de landelijke top 10 van gemeenten met het laagste 
percentage opgeloste misdrijven. Volgens het college komt dit 
door de grote bereidheid tot het doen van aangifte. VVD Uit-
geest accepteert niet dat dit de reden is, “Waarom zou Uit-
geest hierin zo afwijken van andere gemeenten?”, aldus Kees 
Schouten, fractievoorzitter VVD Uitgeest. Ook het feit dat het 
voornamelijk om fietsen zou gaan in het stationsgebied is vol-
gens Schouten nog steeds een reden om dit te accepteren. Uit 
de cijfers blijkt gewoon dat we meer inbraken hebben en meer 
vandalisme en diefstal dan enkele jaren geleden. Daar moet 
de gemeente iets aan doen en daar willen wij budget beschik-
baar voor stellen, zegt een verbolgen fractievoorzitter van de 
VVD Uitgeest.

De gemeente bespaart de komende 19 jaar minimaal 116.000 
euro per jaar doordat zij enkele langlopende schulden ver-
vroegt aflost. “Dit geld is van de burger en die vraagt om veilig-
heid”, aldus Schouten. In de raadsvergadering was een verhit-
te discussie tussen de VVD Uitgeest en de PvdA Uitgeest over 
de besteding van het geld. Waar de PvdA het geld wilt uitge-
ven als ondersteuning van uitkeringsgerechtigden, wil de VVD 
Uitgeest het beschikbare budget uitgeven aan de veiligheid van 
de burgers van Uitgeest.

Schouten: “de afgelopen jaren hebben we de burgers van Uit-
geest om vele offers gevraagd: bezuinigingen, lastenverzwarin-
gen, sluiting van voorzieningen, maar als er geld moest komen 
voor de gemeentelijke organisatie, dan was er altijd budget. Het 
is nu tijd om eens iets terug te geven aan de burger!”

VVD afdeling Uitgeest

Lezing over kunst in 
krijgsgevangenkampen
Regio - Op zondag 3 juli is 
er in het luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis, een lezing over 
kunst in krijgsgevangenkam-
pen. Gedurende de Tweede 
Wereldoorlog werden dui-
zenden militairen krijgsge-
vangen gemaakt, zij wer-
den ingesloten in kampen en 
wachtten daar op het einde 
van de oorlog. In de kampen 
hadden zij weinig omhanden. 
Om zich toch te vermaken 
ontstonden vele vormen van 
kunst. Oud-journaliste Janny 
Herfst heeft onderzoek ge-
daan naar deze kunst en ver-

telt erover en toont vele voor-
beelden.
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, 
kinderen van 8 tot 12 jaar 
2,50, kinderen jonger dan 8 
jaar gratis en houders van 
een veteranenpas gratis. 
Openingstijden: 10.00 – 17.00 
uur. Zie ook: www.arg1940-
1945.nl.
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niets dat Werther vaak be-
schouwd wordt als het bes-
te werk van deze componist. 
Antonio Pappano, de Royal 
Opera’s muzikale leider, diri-
geert deze klassieke produc-
tie van film-, theater en ope-
raregisseur Benoît Jacquot. 
De Italiaanse tenor Vittorio 
Grigolo schittert als Werther, 
naast Joyce Di Donato, die 
hier de rol van Charlotte voor 
het eerst vertolkt.

Acim Accu zestig jaar!
Castricum - Op vrijdag 1 ju-
li bestaat Acim Accu zestig 
jaar en dat wordt gevierd met 
een receptie van 14.00 tot 
17.00 uur. Iedereen is welkom 
om samen oude herinnerin-
gen op te halen. De komst 
van gasten wordt beschouwd 
al een cadeau en voor wie 
toch iets wil geven staat een 
box waar men vrijblijvend iets 
in kan deponeren. De op-
brengst gaat naar een nader 
te bepalen goed doel. Acim 
Accu ging van start in 1956 
op de J. v.  Lennepkade 28-
30 in Amsterdam.
Hans Gosselink nam het be-
drijf Acim, de eerste twee 
letters van de woorden ac-
cu import, in 1984 over van 
zijn vader en hij verhuisde 
een jaar later van Amsterdam 

naar Castricum. De activitei-
ten werden voortgezet vanuit 
de schuur achter het woon-
huis in de Goudenregenlaan. 
Hans: ,,Na een paar jaar kon-
den we het woonhuis met 
loods aan de Ruiterweg ko-
pen. De loods is inmiddels 
verbouwd en uitgerust met 
zonnepanelen. De in 2015 
gebruikte elektrische ener-
gie, hebben we zelf opge-
wekt met de zonnepanelen. 
Sinds 2007 hebben wij een 
energie-nul-status. Boven-
dien hebben we ruim 1500 
km elektrisch gereden op on-
ze eigen energie met onze 
Toyota Plug-Inn Prius.” Accim 
Accu, zestig jaar en volop in 
beweging. Het adres is Rui-
terweg 53 in Castricum, tel.: 
0251-654740.

Castricum - P. Q. van Daalen 
heeft laten weten dat Soci-
aal Carnaval ophoudt te be-
staan. Enkele bestuursleden 
wilde stoppen met hun werk-
zaamheden, want het kostte 
hen elk jaar een week vakan-
tie. Ook de sponsorgelden lo-
pen terug. Nieuwe bestuurs-

Einde voor Sociaal Carnaval
leden zijn bovendien moeilijk 
te krijgen. 
Er is wel besloten om alle vrij-
willigers, sponsors en direct 
betrokkenen op zaterdag 12 
november een slotavond aan 
te bieden bij Johanna’s Hof 
als dank voor hun jarenlan-
ge inzet.

Regio - Van maandag 4 ju-
li 7.00 uur tot maandag 11 juli 
6.00 uur wordt de Polderbaan 
buiten gebruik gesteld voor 
regulier onderhoud. Aanslui-

Onderhoud 
Polderbaan

tend wordt de Polderbaan 
van maandag 11 juli tot za-
terdag 16 juli ‘s avonds en ‘s 
nachts tussen 23.00 uur en 
6:00 uur buiten gebruik ge-
steld voor veegwerkzaamhe-
den en verlichting- en baan-
controles. Andere banen 
worden ingezet. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Werther - Royal Opera House

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 19.30 uur 
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Me Before You
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 19.30 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Independence Day - 3D

vrijdag & zaterdag 15.45 uur 
dinsdag 14.00 uur

A Hologram for the King
zaterdag 18.30 uur 

Now You See Me 2
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

dinsdag 20.00 uur  woensdag 15.45 uur
Elle

vrijdag 18.30 uur 
Love & Friendship

vrijdag 15.45 uur 
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur
Finding Dory (NL) 3D
zaterdag & zondag 15.45 uur 

woensdag 16.00 uur
Finding Dory (NL) 2D
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur
Angry Birds (NL) 2D

Programma 30 juni t/m  6 juli 2016

Me Before You
Vaak vind je de liefde waar 
je haar niet verwacht, soms 
brengt het je naar een plek 
waar je nooit had gedacht 
te zullen gaan. Louisa Clark 
woont in een afgelegen dorp-
je op het Engelse platteland. 
Zonder duidelijke richting in 
haar leven, hopt de eigen-
zinnige en creatieve 26-jari-
ge van baan naar baan, voor-
namelijk om het hoofd boven 
water te houden. Ze wordt in-

gehuurd om de zorg op zich 
te nemen van Will Traynor, 
een welgestelde jonge ban-
kier wiens leven na een on-
geluk compleet is veranderd. 
Hij was een echte avontu-
rier, maar zijn handicap heeft 
hem cynisch gemaakt en zijn 
levenslust is verdwenen. 

Lou is vastberaden hem er-
van te overtuigen dat het le-
ven zeker nog zin heeft. 

Gebaseerd op Goethe’s no-
velle ‘Het Lijden van de Jon-
ge Werther’, vertelt Masse-
nets opera het verhaal van de 
hopeloze liefde van de dich-
ter Werther voor Charlotte, 
die helaas al bestemd is voor 
een andere man. De muziek 
is van een lyrische schoon-
heid, vol passie en emotione-
le diepgang - het is niet voor 

Werther

Kunststof kozijnen 
winnen aan populariteit

Heemskerk - Steeds meer 
mensen overwegen de aan-
koop van kunststof HBI-ko-
zijnen. De nieuwe genera-
tie kunststof kozijnen in de 
showroom van Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort ziet er 
kwalitatief en esthetisch net 
zo mooi uit als houten kozij-
nen. Zelfs wie erg goed kijkt 
kan meestal niet aangeven 
welke kozijnen van hout en 
welke van kunststof zijn ge-

maakt. Vooral het weinige 
onderhoud van kunststof ko-
zijnen wordt beschouwd als 
het voornaamste pluspunt 
ten opzichte van houten ko-
zijnen.
Er zijn echter meer voordelen. 
De kunststof kozijnen zijn 
net zo milieuvriendelijk als 
de houten exemplaren, want 
ze gaan veel langer mee (75 
jaar) en ze hoeven niet ge-
schilderd te worden. De ko-

zijnen zijn bovendien zeer in-
braakbestendig. Het bijbeho-
rende veiligheidbeslag vol-
doet aan de eisen van het 
politiekeurmerk. De inbraak-
gevoeligheid van de woning 
neemt af met ruim 90% bij 
toepassing van deze kunst-
stof kozijnen. Kiezen voor de 
kunststof kozijnen van Hom-
mel Kozijnen & Woonconfort 
staat synoniem voor kwaliteit 
en veiligheid.
Hummel is ook het juiste 
adres voor het laten plaat-
sen van een dakkapel. Dit le-
vert veel extra licht en ruim-
te op. Zolderverdiepingen 
zijn vaak klein, donker en on-
overzichtelijk. Met een dak-
kapel verandert deze ruim-
te van een opslagruimte in 
een extra slaapkamer. Hum-
mel verzorgt uiteraard ook 
de betimmering aan de bin-
nenzijde van de nieuwe ruim-
te. Bel voor meer informa-
tie nummer 0251 234484 of 
loop eens binnen in de show-
room aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk (industrieterrein 
De Houtwegen). Geopend 
van maandag tot en met vrij-
dag tussen 10.00 en 16.30 
uur en zaterdag tussen 11.00 
en 15.00 uur.
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AZ oefent tegen 
Volendam in Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag 9 ju-
li vindt de oefenwedstrijd 
van AZ-FC Volendam plaats 
op sportpark de Koog van 
FC Uitgeest. Paul Klijn na-
mens FC Uitgeest hierover. 
“AZ heeft ons gevraagd om 
deze wedstrijd op ons terrein 
te spelen. Vanuit de vereni-
ging hebben wij hier direct ja 
op gezegd.” De wedstrijd be-
gint om 13:30u en het terrein 
is open voor toeschouwers 
vanaf 12:00u. Klijn over de 
aanpak. “Nadat bekend was 
dat het doorging hebben we 
direct een groep mensen op-
getrommeld om allerlei za-
ken te regelen. Naast de ei-
sen die AZ stelt moesten 
we ook een aantal afspra-
ken maken met de gemeen-
te.” Louis Reuzenaar namens 
het bestuur hierover. “De ba-
sis voor onze aanpak is het 
draaiboek en de afspraken 
die we gemaakt hebben met 
de gemeente. Als vereniging 
krijg je zo’n kans misschien 
maar één keer en we willen 
het voor iedereen aantrekke-
lijk maken om naar ons park 

te komen. Zo zal er een ho-
recaplein ingericht worden 
zodat de bezoekers net als 
in onze kantine broodjes en 
wat te drinken kunnen aan-
schaffen. Daarnaast komt AZ 
met een voetbalpark voor de 
jeugd waarbij professionele 
trainers aanwezig zullen zijn.” 
Normaliter zijn de velden 
van FC Uitgeest in onder-
houd. Bestuurslid accommo-
datie zaken Ton van Egmond 
heeft samen met de groen-
ploeg van FC Uitgeest en de 
gemeente ervoor gezorgd 
dat het hoofdveld eredivisie 
waardig is op 9 juli. “Norma-
liter starten we eind van het 
seizoen met het reguliere on-
derhoud aan het park en de 
kleedkamers, door deze wed-
strijd hebben we de planning 
omgegooid” aldus van Eg-
mond.
Voormalig FC Uitgeest jeugd-
speler Ferdy Druijf zal de 
voorbereiding bij de eerste 
selectie van AZ meedraaien 
waardoor FC Uitgeest hoopt 
dat deze speler op het oude 
nest speelminuten zal krijgen

Hopelijk komt oud-FC Uitgeestspeler Ferdy Druijf zaterdag 9 
juli in actie voor zijn club AZ op de velden van FC Uitgeest (fo-
to: Jarrik Bijsterbosch)

Eerste Jonge duivenvlucht 
voor Frank Rodenburg

Uitgeest - De Jonge duiven 
van leden van PV de Snel-
vlieger vlogen voor de eer-
ste maal dit seizoen vanuit 
het Belgische Minderhout 
met een afstand van 123 
km. Aantal deelnemers was 
7 met 220 ingekorfde dui-
ven. De duiven werden ge-
lost om 09.30 uur met een 
matige westenwind. De eer-
ste duif werd geconstateerd 
om 11.01.18 uur  bij Niels 
Goeman in Uitgeest met een 
snelheid van 1335,539 m.p.m. 
(ruim 80.13 km p/uur). Ech-
ter de duif die kleine ander-
halve minuut later viel bij 
Frank Rodenburg (Uitgeest) 

maakte met een wat grotere 
afstand ook een iets hogere 
snelheid van 1336,782 m.p.m. 
( ruim 80.20 km per uur. De 
uitslag van de eerste vijf  lief-
hebbers 1e wedvlucht jon-
ge duiven op zaterdag 25 ju-
ni luidt als volgt: 1-14-15-24-
30e Frank Rodenburg (Uit-
geest), 2-5-6-8-26e Niels 
Goeman (Uitgeest), 3-7-9-
10-20e Combinatie Kers-
sens-Krom       (Akersloot), 
4-13-19-21-29e Wim Roden-
burg (Uitgeest), en 11-12-16-
17-18e Henk Brondijk (Uit-
geest) De taartbon gaat de-
ze week naar Dirk de Bruin 
(Uitgeest)  met een van zijn 

       Zo vlogen 
       de duiven (1) 

duiven op de 50e plaats. De 
attractie  geschonken door 
Hein Berkhout voor de 9e 
duif in de uitslag gaat naar 
de Comb. Kerssens-Krom 
(Akersloot).  De eerste duif 
van Frank Rodenburg was te-
vens goed voor een fraaie 3e 
plaats in het Rayon B. tegen 
106 deelnemers met 2887 
duiven. Géén van de zeven 
deelnemers viel dit weekend 
buiten de prijzen. Volgende 
week de tweede jonge dui-
venvlucht vanuit wederom 
Minderhout met een afstand 
van 123 km. (Hein Berkhout)

Uitgeest - De oude duiven 
van leden van PV de Snel-
vlieger moesten zaterdag 
de afstand van 595 kilome-
ter afleggen vanuit Le Mans 
in Frankrijk. Met een redelijk 
vroege lossing om 7.30 uur in 
de morgen, maar op de vlieg-
lijn boven Noord-Frankrijk 
en België ‘n lichte  toename 
van de wind vanuit het wes-
ten kwamen de duiven rede-
lijk snel naar huis. De eerste 
en snelste duif werd al om 
14.49.31 uur geklokt bij Hein 
Berkhout in Uitgeest. De eer-
ste duif vloog een gemid-
delde van 1355,282 m.p.m. 
wat neer komt op een snel-
heid  van ruim 81 km per uur.  
Die dag waren er 7 deelne-
mers met 52 duiven aan de 
start verschenen. De uitslag 
van de eerste vijf liefheb-
bers op Zaterdag 25 juni luidt 
als volgt: 1-4-6-12-13e Hein 

Berkhout (Uitgeest), 2-3-
5-11e Peter Schellevis (Uit-
geest), 7-9-16e Comb. Kers-
sens-Krom (Akersloot),8-14-
17e Piet Groentjes (Uitgeest) 
en 10e Comb. J. Hommes & 
Zonen (Akersloot) . De taart-
bon van deze vlucht gaat 
naar de Comb. J. Hommes & 
Zonen (Akersloot) en de at-
tractieprijs  geschonken door 
Peter Schellevis,  gaat naar 
de 1e duif in de uitslag van 
Hein Berkhout. De eerste duif 
in de uitslag van Hein Berk-
hout was tevens goed voor 
een 2e plaats in het Rayon 
B. tegen 87 deelnemers met 
1006 duiven. Over de gehele 
afdeling Noord-Holland was 
deze duif goed voor een 13e 
plaats tegen 438 deelnemers 
met 5169 duiven. Twee van 
de zeven deelnemers vielen 
dit weekend buiten de prij-
zen. (Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven (2) 

Hein Berkhout pakt 2e Dagfond 
vlucht vanuit Le Mans

Uitgeest - In de nacht van 
vorige week woensdag op 
donderdag kwam bij de 
brandweer om 00.30 uur een 
melding van een autobrand 
op de Hogeweg. Ter plaatse 
bleek de achterzijde van een 
geparkeerde personenau-
to volledig in brand te staan. 
Enkele in de buurt gepar-
keerde auto’s moesten wor-
den verplaatst. Het bleek te 
gaan om brandstichting. Er 
werden resten van aanmaak-
blokjes aangetroffen. Na on-
derzoek bleek de brand ver-
moedelijk te zijn veroorzaakt 
door een inwoner van Uit-
geest. Deze is kort hierop 
aangehouden in zijn woning.

Auto in brand 
gestoken

Uitgeest - Tussen 24 en 26 
juni werd er tijdens de afwe-
zigheid van de bewoner in-
gebroken in een woning aan 
de Sluisbuurt. De dader ver-
schafte zich de toegang door 
een raam te forceren. De ge-
hele woning werd doorzocht. 
Het is nog niet duidelijk wat 
er precies wordt vermist.

Woninginbraak

Uitgeest - In een woning aan 
de Langebuurt werd donder-
dagnacht een ruitje aan de 
voorzijde ingeslagen. Via de 
ontstane opening werd een 
portable speaker weggeno-
men.

Speaker weg

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

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

Dé

Dé

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

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

Dé
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Jumbo Uitgeest opent Pick Up Point voor online bestellingen
Uitgeest - Goed nieuws voor 
inwoners van Uitgeest en om-
geving: de Jumbo aan de Me-
lis Stokelaan opent op dins-
dag 5 juli een Pick Up Point 
voor online bestellingen. 
Klanten kunnen hun bood-
schappen bestellen op Jum-
bo.com en apps voor smart-
phone en tablet. Vervolgens 
kan de bestelling eenvoudig 
en snel worden opgehaald bij 
het speciale afhaalpunt in de 
winkel.

Richard Visser en Perry Wij-

ker, ondernemers van Jumbo 
Uitgeest, kijken ernaar uit om 
klanten kennis te laten ma-
ken met de nieuwe service: 
,,Bij alles wat we doen staat 
de klant centraal. Met het Pick 
Up Point komen we tegemoet 
aan de wens van onze klan-
ten om overal en op elk mo-
ment boodschappen te kun-
nen doen. Of dit nu in de win-
kel of online is. Uiteraard bie-
den we ook bij het ophalen 
van online bestellingen de 
persoonlijke service die klan-
ten van ons gewend zijn”, al-

dus Richard Visser.
Frits van Eerd, algemeen di-
recteur Jumbo Supermark-
ten, is trots op de opening 
van het Pick Up Point in Uit-
geest: ,,Geweldig dat we nu 
ook voor inwoners van Uit-
geest online het verschil kun-
nen maken. Vanzelfsprekend 
garanderen we ook bij online 
bestellingen de unieke Jum-
bo formule van de beste ser-
vice, het grootste assortiment 
en de laagste prijs. door mid-
del van de zeven zekerheden; 
garanties waarmee we on-

ze beloften aan de klant iede-
re dag nakomen. In onze web-
winkel vind je bijvoorbeeld het 
grootste online supermarktas-
sortiment. Mist de klant toch 
iets? Dan halen we het in huis. 
Daarnaast bieden we ook on-
line gegarandeerd de laagste 
prijs.”

Online bestellen en ophalen
Met het Pick Up Point in Uit-
geest opent Jumbo het 271e 
afhaalpunt voor online bestel-
lingen in Nederland. Klanten 
die online een bestelling doen, 

kunnen hun boodschappen 
de volgende middag vanaf 
16:00 uur ophalen. Op zater-
dag is het mogelijk de bestel-
ling vanaf 10:00 uur op te ha-
len. De boodschappen moe-
ten dan op vrijdag voor 12:00 
uur besteld zijn. Bij het opha-
len van de bestelling kan en-
kel betaald worden met pin.
Het Pick Up Point is van 
maandag tot en met vrijdag 
van 16:00 tot 20:00 uur ge-
opend. Op zaterdag is het Pick 
Up Point van 10:00 tot 20:00 
uur geopend.

Els Vonk: ,,Mijn passie is zorgen dat 
het beter wordt voor kinderen”

Uitgeest/Limmen - Als 
klein meisje wist zij dat ze juf 
wilde worden om kinderen te 
helpen. En zestien jaar jong 
was Els Vonk toen zij naar 
Amsterdam ging om op de 
Pedagogische Academie in 
drie jaar tijd klaargestoomd 
te worden tot onderwijzeres. 
Met haar eerste baan op de 
Jozefschool in Uitgeest stond 
zij als negentienjarige voor 
een klas met 33 kinderen. Els: 
,,Dat was wel heel jong hè? 
Maar ik kreeg gelukkig veel 
steun van een collega die ie-
dere dag even vroeg hoe het 
ging. Ik had een zwak voor 
kinderen die niet makkelijk 
leerden en vond het mooi hen 
te begeleiden zodat zij het 
ook snapten. Iedere dag keek 
ik terug, wat heb ik goed ge-
daan en wat kan morgen be-
ter?”
De Jozef- en Mariaschool 
gingen samen en dit werd de 
tegenwoordige Binnenmeer-
school waar Els zestien jaar 
als directeur werkzaam was. 
Els: ,,Ik heb mooie en bijzon-
dere herinneringen aan de 
Binnenmeerschool aan de 
Langebuurt. Ik werkte, kreeg 
zelf kinderen en later over-
leed mijn man. Mijn colle-
ga’s maakten dat allemaal 

met mij mee wat een band 
schept.” Acht jaar geleden 
kwam een nieuwe uitdaging 
op haar pad toen zij gevraagd 
werd directeur te worden van 
een school op basis van on-
der andere de NLP-uitgangs-
punten (Neuro Linguïstisch 
Programmeren). Het Kleu-
renorkest in Limmen is een 
school met als concept: Na-
tuurlijk Leren, met als pijlers 
NLP, Systemisch Werk en Op-
lossingsgericht Werk. Els: ,,Dit 
was precies wat mij aansprak. 
Ik ben een mensenmens, wil 
als professional naast ouders 
en kinderen staan om samen 
te werken, ieder vanuit een 
eigen verantwoordelijkheid. 
Zo kun je elkaar versterken. 
Daarbij ben ik ook heel erg 
voor scholing van leerkrach-
ten die zich daardoor kun-
nen blijven ontwikkelen. Per-
soonlijke ontwikkeling is voor 
een onderwijzer belangrijk, je 
moet goed voor jezelf zorgen 
zodat je kunt blijven staan. 
Die ruimte geef ik graag. Als 
directeur is het belangrijk dat 
je voorwaardenscheppend 
bent, zodat de leerkrach-
ten goed werk kunnen leve-
ren. Verder zijn kinderen in de 
loop der jaren niet veel veran-
derd, maar de omstandighe-

den waarin zij opgroeien wel. 
Door bijvoorbeeld social me-
dia komt er nogal wat op hen 
af, het is goed als ouders daar 
aandacht aan besteden. In 
communicatie is het belang-
rijk, dat je kijkt, luistert en 
voelt. In plaats van te zeggen 
‘dat vind jij moeilijk’ zeggen 
wij liever ‘dat vind jij nu nog 
niet zo makkelijk’ wat meteen 
veel positiever klinkt.” 
Hoewel zij van haar werk 
houdt, valt het haar soms 
ook zwaar want als directeur 
moet je al die bordjes hoog-
houden. Zeer gelukkig prijst 
zij zichzelf met de ondersteu-
ning van de waarnemend di-
recteur en de interne bege-
leider. ,,Wij zijn niet volmaakt, 
maar kijken bij de kinderen 
en onszelf wat we kunnen 
verbeteren. Ik wil toegankelijk 
zijn voor kinderen en ouders. 
Tegen collega¹s zeg ik wees 
bewust dat ouders hun groot-
ste schat aan ons toevertrou-
wen. Kortgeleden hebben wij 
de inspectie gehad en kregen 
veel complimenten, dat is dan 
wel de kroon op ons werk.” 
Ontspannen is voor Els soms 
een uitdaging, maar het lukt 
haar steeds beter. Zo zingt zij 
met veel plezier in een koor 
en naast haar werk op school 
heeft zij ook een coaching-
praktijk waar zij voldoening 
in vindt. Els: ,,Als directeur 
ga ik nog een paar jaar lek-
ker door, want ik vind het nog 
steeds leuk!” Dan wordt er op 
de deur geklopt door een col-
lega die haar kans heeft af-
gewacht om te zeggen dat 
het hele team ontzettend blij 
is met Els als mens en als di-
recteur. Wie Els wil felicite-
ren met haar veertigjarig ju-
bileum is welkom op 7 juli van 
15.00   17.00 op basisschool 
Het Kleurenorkest, Hogeweg 
55 in Limmen. (Monique Tee-
ling). 

Melktap bij boerderij 
Het Vertrouwen

Akersloot - ,,De afgelopen 
twee maanden hebben we 
een crowdfundingcampag-
ne gehouden om een melk-
tap op ons melkveebedrijf te 
realiseren. Dit is echt fantas-
tisch verlopen. Binnen twee 
weken was het doelbedrag 
al bereikt. Daardoor is er af-
gelopen week een melktap 
op onze boerderij geplaatst, 
zodat iedereen in de omge-
ving weer van pure melk kan 
genieten. De gekoelde melk 
in die melktap komt recht-
streeks van onze honderd 
melkkoeien. Vers dus, nog 
geen enkele bewerking on-
dergaan en daardoor veel 
gezonder en lekkerder van 
smaak.” Aan het woord is 
Wendy de Koning van boer-
derij Het Vertrouwen in 
Akersloot. 
,,Zodra het weer het toelaat 
gaan onze koeien lekker de 
wei in. Onze dames worden 
gemolken met twee melk-
robots en die staan 24 uur 
per dag tot hun beschikking. 
Ook als ze buiten lopen kun-
nen ze tussendoor naar bin-
nen om gemolken te worden. 
Vrij koeverkeer noemen we 
dat. Als ze in de stal zijn lig-
gen ze heerlijk op de koema-
trassen en zorgen de mas-
sageborstels voor de nodi-

ge ontspanning. Uiteraard 
ligt er altijd lekker en ge-
noeg vers voer tot hun be-
schikking. Gezond eten en 
drinken vind ik heel belang-
rijk niet alleen voor mijn ge-
zin, maar ook voor onze koei-
en. Vandaar dat wij al zes 
jaar geen genetisch gemani-
puleerde voedingsmiddelen 
meer in hun voer doen. Ook 
krijgen ze keltisch zeezout en 
lavameel om zo op een na-
tuurlijke manier vitamines en 
mineralen binnen te krijgen. 
Bovengronds de mest van de 
koeien uitrijden vinden wij 
ook heel belangrijk. Mest in 
de grond stoppen is name-
lijk funest voor het bodemle-
ven en die is juist belangrijk. 
Zonder rijk bodemleven ook 
geen gezond gras voor de 
koeien en dat willen wij juist 
wel. Want gezond voer, bete-
kent een gezonde koe en ge-
zonde melk.” 
De melktap is alleen op zon-
dag gesloten, de andere da-
gen geopend van 8.00 tot 
20.00 uur. Neem zelf een 
fles mee en klein geld en 
tap voor een euro per liter 
de melk. Er is ook melkkefir 
te koop met een zachtzure, 
romige smaak. Het adres is 
Verlengde Roemersdijk 6 in 
Akersloot.
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Heerlijk Kunstroute-weekend

Ook Kuilart-Tentoonstelling druk bezocht
Uitgeest - Tijdens de kunst-
route hield stichting de Nieu-
we Kuil ook de traditione-
le Kuilart-tentoonstelling van 
werkstukken, gemaakt door 
de deelnemers aan de cre-
atieve cursussen van het af-
gelopen seizoen. Op vrijdag-
avond is de tentoonstelling, 
onder grote belangstelling, 
door wethouder Tromp ge-
opend. Na deze opening zijn 
de prijswinnaars bekend ge-
maakt m.b.t. het tentoonstel-
lingsthema “Cultuur”. Aan het 
begin van het seizoen is aan 
alle cursisten, van de creatie-
ve cursussen, gevraagd om 
een werkstuk te vervaardigen 
dat hierop betrekking had.
De docenten beeldende vor-
ming van het Jac. P. Tijssen 
college in Castricum, de da-
mes Anke Scholder en Ma-
rieke van Nierop, waren be-
reid gevonden om als onaf-
hankelijke jury op te treden. 
Vergezeld van een door An-
ke spontaan uitgesproken ju-
ryrapportage werden de tro-
feeën en bijbehorend flesjes 

wijn aan de prijswinnaars uit-
gereikt.
In de categorie “Schilderijen” 
zijn dat geworden: 1. Marijke 
Noortman, 2. Riek Koek en 3. 
Lotte van Walstijn. In de ca-
tegorie ‘overige kunstzinnige 
uitingen’: 1. Sonja Barhorst, 
2. Tineke Kramer, 3. Terry 

Mendes. Vermeldenswaardig 
is dat Fieneke de Beer- be-
schilderd porselein -  bord 
met geisha in principe voor 
de tweede prijs in aanmer-
king kwam maar zij ontving 
niet de bijbehorende trofee, 
aangezien Fieneke deel uit 
maakt van het bestuur van 

stichting “de Nieuwe Kuil”  

Zoals ieder jaar werden de 
bezoekers van de Kuilart-
tentoonstelling in de gele-
genheid gesteld om, middels 
een invulstrookje, de drie 
meest aansprekende werk-
stukken in de twee catego-

rieën aan te geven.
De winnars in de categorie 
schilderijen: 1. Marion Frie-
ser, 2 en 3. Lotte van Wal-
stijn, 4. Riek Koek en 5. Peter 
Hilversum. De trofeeën voor 
de 1e,  2e  en 3e prijs gin-
gen naar respectievelijk Lot-
te, Riek en Peter omdat per 
persoon slechts een ereprijs 
wordt uitgereikt en Mari-
on deel uitmaakt van het be-
stuur van de stichting. Bij de 
categorie overige kunstzin-
nige uitingen zijn de trofee-
en gegaan naar: 1. Sonja Bar-
horst, 2. Barbara Blaeke en 3. 
Marion Tervoort. 

Al met al kan worden te-
rug gezien op een weder-
om zeer geslaagde Kunst 
Route van Uitgeest en de 
Kuilart-tentoonstelling.

Voor meer informatie over 
de cursussen en overige 
activiteiten van stichting 
De Nieuwe Kuil verwijst 
men graag naar www.de-
nieuwekuil.nl.

Uitgeest - Kunstliefhebber 
of niet, iedereen kon zich af-
gelopen weekend in Uitgeest 
vergapen aan uiteenlopende 
kunst. Van schilderij tot kera-
miek van beelden in brons tot 
verschillende andere steen-

soorten. Op veertien punten 
kon men naar binnenwan-
delen om alles op zich in te 
laten werken of een praat-
je te maken met aanwezi-
ge kunstenaars. Op de Mel-
dijk hing een enthousias-

te verstekeling de kunstvlag 
uit. Hoewel niet opgenomen 
in de route zette Allard Kaai 
gastvrij zijn deuren open. Hij 
deed de Kunstacademie, te-
kent en oefent nu met oostin-
dische inkt omdat hij dan vrij-
er werkt en schildert vervol-
gens in olieverf kleurrijk ver-
der. Met een bootje vaart hij 
het meer op en creëert zo zijn 
atelier op het water. De stil-
te bevalt hem en de enige die 
hij tegenkomt is Van de Kom-
mer die naar paling vist. In-
middels exposeert hij in mu-
seum Kranenburgh in Ber-
gen. 

In het Regthuys hingen wer-
ken van Drenth Wout Wacht-
meester. Vanaf jonge leef-
tijd tekent en schildert hij en 
leerde zichzelf verschillende 
technieken aan. Zijn prach-
tige portretten waarbij het 
contrast tussen licht en don-
ker een belangrijke rol speelt, 
vielen bij bezoekers zeer in de 
smaak. De laatste tijd schil-
dert hij meer landschappen 
die zo gedetailleerd zijn dat 
het bij inzoomen intens blijft. 
In het jeugdhuis van de N-H 
kerk kon men de citroenen zo 
van het doek van Tejo Hen-
driks pakken en kreeg je me-
delijden met de verschrom-
pelde appeltjes. Ook zijn por-
tretten lieten veel mensen stil 
staan en een stap naar voren 
zetten. De beelden van Mar-

ja Vessies toverden een glim-
lach op het gezicht. 
In de Verfschuur aan de Mid-
delweg exposeerde Wil Post 
met aquarellen waarbij je een 
geschilderd hek zo open zou 
kunnen doen, ook Joke Leis 

verraste met sprekende af-
beeldingen van dieren. Kera-
miste Carla Ladenius uit Cas-
tricum toonde haar prachti-
ge, handmatig opgebouwde 
vaasvormen. (Monique Tee-
ling)

Drukte in de Verfschuur

Werk van van Tejo Hendriks en Marja Vessies
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Castricum - Het was de-
ze week een rustig weekje 
voor de brandweer van Cas-
tricum. Limmen werd dins-
dag rond 21.00 uur opgeroe-
pen voor een brandje op de 
Zeeweg, maar dat was waar-
schijnlijk een valse melding. 
Woensdag rond 19.35 uur zijn 
de brandweermannen van 
Akersloot met de boot uitge-
rukt om de ambulance te as-
sisteren op De Woude.

Rustige week 
bij brandweer

Akersloot - Wim Mandema-
kers heeft weer de overwin-
ning gepakt in wedstrijd om 
de KPB-mountainbikecup. 
Op sportcomplex de Clop-
penburgh gingen alle rem-
men los om met elkaar de 
strijd aan te gaan. 
Wim stak direct de lont in het 
kruitvat, waarna Wim Ver-
donk de schade zoveel mo-
gelijk wilde beperken. 

Een valpartij van Verdonk 
maakte hem kansloos voor 
de aansluiting. Vader Henk 
Jan Verdonk senior stoomde 
volgens zijn eigen bekende 
recept naar een derde plek. 

Wim wint weer

Castricum - Zondagochtend 
3 juli . is er weer gelegenheid 
om samen met anderen in-
zichtmeditatie te beoefenen.
De ochtend wordt bege-
leid door Bianca Vermeij en 
Anneke Breedveld en vindt 
plaats in het Yoga2Go, Per-
nestraat  31 vanaf 10.00 uur. 
Aanmelden: bvermeij@tel-
fort.nl of 0251-658851, 06 
49149542. Meedoen kost vijf 
euro.

Meditatie

Castricum - De eerste 
wedstrijd voor jonge dui-
ven, een vlucht voor de ou-
de duiven en vanuit het zui-
den van Frankrijk de lossin-
gen van de marathonduiven; 
volop activiteiten dus voor 
de duivenmelkers uit Castri-
cum en Limmen. Na verschil-
lende trainingsvluchten ging 
het afgelopen zaterdag van-
uit het Belgische Minderhout 
echt om de punten voor 265 
jonge duiven van de Gouden 
Wieken. De jonge garde koos 
om 9.30 uur het luchtruim, en 
ongeveer anderhalf uur la-
ter arriveerden de eerste vijf 
duiven in Limmen. Dat Rie en 

Vol weekend duivensport
Arie Hageman de kneepjes 
van het spel beheersen, lie-
ten ze nu opnieuw zien door 
binnen twintig seconden de 
eerste vier duiven te klok-
ken. Pal voor Jaap Kaandorp, 
die op deze afstand toch ook 
zijn mannetje staat. Alle le-
den pakten punten, dus dat 
belooft nog wat. In het Fran-
se Le Mans werden de ou-
de duiven om 7.30 uur gelost 
voor een wedstrijd over 600 
km. Gerhard Tromp beleeft 
een superseizoen; in minder 
dan 7,5 uur snelde zijn een-
jarige doffer naar Castricum. 
De tweede plaats is er voor 
de duif van Cees de Wildt.

Heemskerk - Kringloop-
winkel de Groene Ezel houdt 
een muziekbeurs. Vele cd’s, 
grammofoonplaten, muziek 
dvd’s, muziekboeken, instru-
menten en memorabilia. De 
opbrengsten van de muziek-
beurs komen geheel ten goe-
de aan een nader te bepalen 

Muziekbeurs goed doel, afkomstig uit de 
eigen regio. Suggesties zijn 
welkom. Wie oude platen, 
cd’s, muziekboeken of instru-
menten wil doneren kan ze 
inleveren bij de Groene Ezel. 
De muziekbeurs wordt ge-
houden op vrijdag 8 juli van 
12.00 uur tot 16.00 uur en za-
terdag 9 juli van 10.00 uur tot 
14.00 uur. Het adres is Lijn-
baan 14.

Goud en zilver voor turnsters
Castricum - Tijdens de pro-
vinciale rayonteamkampi-
oenschappen turnen zater-
dag in Grootebroek zijn zes 
turnsters van Dos in de prij-
zen gevallen. 

Amber Blaauw behaalde met 
haar team bij de Jeugd 2 de 
eerste prijs. Goud was er 
ook voor Yentl van Leeuwen 
en Denise Scheerman, die 

het team Instap D1 beman-
den. De rayonteams Pupil 1 
met Mihray Seley en Jeugd 
1 met Imke Lute  grepen net 
naast het podium. Drie zil-
veren medailles gingen naar 
Dos-turnsters Stijne de Win-
ter, Liisa van Leeuwen en Jet 
Dreijer. Zij waren samen met 
turnsters van Unitas Uitgeest 
en GTH Heiloo goed voor de 
tweede prijs. 

Gefeliciteerd, een telefoontje
We hadden deelname aan de 
Haringrace gewonnen, met 
historische schepen. Met vis 
en een drankje werden we 
verwend. In Spakenburg gin-
gen we het IJsselmeer op, 

reuze gezellig. Veel dank aan 
de visboer in Castricum en de 
gastvrije mensen die dit ver-
zorgden! 

Ed en Caty Sjoerdsma.

Mooiste gebouw van Heiloo
Heiloo - De Alkmaarse ar-
chitect Lody Trap wint de 
AIA Architectuurprijs 2016 
van de jury voor het ‘Mooi-
ste gebouw van Heiloo’ met 
zijn ontwerp van het Petrus 
Canisius College; de villa 
van het bureau AAArchitec-
ten uit Den Haag, gelegen 
aan Het Spanring nummer 
2 krijgt de publieksprijs. Het 
publiek koos uit vierentwin-
tig genomineerde, moderne 
bouwwerken. Een professio-
nele jury deed hetzelfde.
De tentoonstelling over de 
24 mooiste gebouwen van 
Heiloo in de Cultuurkoepel 
heeft al veel bezoekers ge-
trokken. De tentoonstelling 
wordt gehouden ter gele-
genheid van de Dag van de 
Architectuur en omvat 24 
gebouwen die in de laat-

ste 25 jaar zijn gebouwd. De 
tentoonstelling blijft tot en 
met maandag 11 juli dage-
lijks van 11.00 tot 17.00 uur 
te bezichtigen. De 24 ge-
nomineerde gebouwen zijn 
verzameld in een boekje dat 
voor 3,50 euro verkrijgbaar 
is in de Cultuurkoepel, aan 
de balie van het gemeente-
huis en in de boekhandels 
van Heiloo. De tentoonstel-
ling blijft tot en met maan-
dag 11 juli dagelijks van 
11.00 tot 17.00 uur te bezich-
tigen. 
De 24 genomineerde ge-
bouwen zijn verzameld in 
een boekje dat vanaf 10 juni 
voor 3,50 euro verkrijgbaar 
is in de Cultuurkoepel, aan 
de balie van het gemeen-
tehuis en in de plaatselijke 
boekhandels van Heiloo.

Lex en Jan met pensioen
Castricum - Het schooljaar 
2015-2016 is het laatste ge-
weest voor de loopbaan van 
Lex Aelbers en Jan Roemer. 
Beiden docent Duits en res-
pectievelijk 38 en 41 jaar 
werkzaam op het Bonhoef-
fercollege. Binnenkort han-
gen ze hun boekentas aan de 
wilgen en gaan ze genieten 
van hun pensioen. 

De reden dat ze al die jaren 
aan dezelfde school verbon-
den zijn gebleven is voor bei-
den dezelfde: de leuke leer-
lingen, de ontspannen en ge-
moedelijke sfeer op school 
en de buitengewone band 
met hun sectie. Ook hun her-

inneringen aan de schoolrei-
zen naar Berlijn in de zeven-
tiger en tachtiger jaren zijn 
hun dierbaar. Op internati-
onaal gebied lag de focus 
de laatste twintig jaar ook 
op de succesvolle uitwisse-
ling met een school uit Kre-
feld in Duitsland waar Neder-
lands onderwezen wordt. Die 
samenwerking blijft  bestaan 
zodat Bonhoefferleerlingen 
uit de derde klas jaarlijks 
leeftijdgenoten van Gymnasi-
um Horkesgath kunnen ont-
moeten. 
De toekomst biedt de man-
nen veel vrijheid om te gaan 
en staan waar ze willen. Maar 
niet voordat ze op 2 juli een 

feestje hebben gevierd met 
oud-collega’s en –leerlingen. 
Twee weken later nemen ze 
officieel en feestelijk afscheid 
van hun huidige collega’s. 
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Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van juli van de Stichting 
Uitgeester Senioren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127.
 

Activiteitenkalender 
juli

Maandag 4, 11,18, 25:
10.00 - 13.15 uur: Koffi e-
Plus. 
13.30 - 16.45 uur: Biljarten 
+ Zomerbridge 

Dinsdag 5, 12, 19, 26:
13.30 - 16.45 uur:  Biljarten

Woensdag 6, 13, 20, 27:
09.30 uur start fi etsen (op 
E-bike)
13.30 - 16.45 uur: Biljarten

Woensdag 6:
10.00-12.00 uur: musical 
Binnenmeerschool

Donderdag 7, 14, 21, 28:
Wandelen (1 of 2 uur): 
start 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30 - 11.30 uur: Open 
Atelier en Spelinloop
09.30 - 12.00 uur: Biljarten 
voor beginners (heren)
13.30 - 16.45 uur: Biljarten 
14.00 - 16.00 uur: Rummi-
cub

Vrijdag  1, 8, 15, 22, 29:
13.30 - 16.45 uur:  Biljarten
13.30 - 15.30 uur:  De Zin-
gende Zwanen 

Openingstijden kantoor 
S.U.S.:
In de maanden mei t/m 
augustus is het kantoor 
van de S.U.S. geopend 
van maandag t/m donder-
dag van 9.00 - 12.30 uur in 
Dorpshuis de Zwaan.  

Voor informatie betref-
fende activiteiten van de 
S.U.S.: mw. C. van Me-
gen en mw. M. Kortekaas, 
tel.: 319020, e-mail: s.u.s@
inter.nl.net of kijk op de 
website: www.uitgeester-
senioren.nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Er zijn vele plekjes in Uitgeest waar je zo aan voorbij kunt gaan. Je fi etst op Wes-
tergeest en je ziet iets wat veel weg heeft van “nostalgie”, prachtig om te zien. Foto en tekst: 
Ger Bus

Musicalklas speelt 
zelf bedachte musical

Uitgeest - De musical klas 
van de “Nieuwe muziek-
school Uitgeest” sluit het 
leerjaar af met een door 
de leerlingen zelf bedach-
te musical: “Mysterie in het 
sprookjesbos”
Een leuke, grappige en span-

nende mini musical van 30 
minuten. Bent u ook be-
nieuwd naar de avonturen 
van draak, wolf, assepoester, 
prinses en fee? Komt u dan 
op vrijdagavond 1 juli om 19 
uur in dorpshuis de Zwaan.
Toegang is gratis!

Talentenjacht in zwembad
De Zien’s got Talent
Uitgeest - Op 9 juli worden 
de échte talenten van Uit-
geest ontdekt tijdens de ta-
lentenjacht ‘De Zien’s Got Ta-
lent’. Kun je jongleren met al-
les wat los en vast zit? Prach-
tig dansen, of zing je met je 
vrienden de sterren van de 
hemel? En wil je dat aan heel 
Uitgeest laten zien? Geef je 
dan op voor 2 juli voor de be-
kende talentenshow. De act 
mag maximaal 4 minuten du-

ren. Je mag uiteraard van al-
les doen. Van zingen, play-
backen en dansen tot goo-
chelen of een act met je huis-
dier. 
Deelname is gratis en ook 
voor het publiek is het gra-
tis. Ouders, opa’s en oma’s, 
broertjes en zusjes, iedereen 
is welkom. Op de website van 
het zwembad (www.zwem-
bad-dezien.nl) kun je meer 
hierover lezen.

Uitgeest - In de nacht van 
vorige week maandag op 
dinsdag om 02.00 uur ver-
loor de bestuurder van een 
personenauto door onbeken-
de oorzaak de macht over het 
stuur, kwam in de berm en 
sloeg over de kop om vervol-
gens op het dak in de naast-
gelegen sloot terecht te ko-
men. De auto zakte weg, tot-
dat er nog maar 20 centime-
ter ruimte over was voor de 
beide inzittenden om adem 
te halen. Zij werden door de 
brandweer uit hun benarde 
positie bevrijd. De bestuur-
der is voor nader onderzoek 
overgebracht naar het zie-
kenhuis. Daar werd i.v.m. al-
coholgebruik een bloedproef 
van hem afgenomen.

Auto belandt 
in sloot (1)

Uitgeest - Vrijdagmorgen 
vroeg, om half zeven, ver-
loor de bestuurder van een 
personenauto op de Provin-
cialeweg de macht over het 
stuur. Deze gleed naar links 
en kwam via de berm in de 
sloot tot stilstand. Met be-
hulp van een medewegge-
bruiker kwam de bestuurder 
met zijn kindje en twee hon-
den uit zijn voertuig. De auto 
werd weggetakeld.

Auto belandt 
in sloot (2)



Uitgeest - De zwemvier-
daagse was weer een he-
le week feest in zwem-
bad De Zien. Dit jaar zwom-
men 225 deelnemers vier en 
soms zelfs vijf dagen voor 
hun zwemvierdaagse medail-
le. Een van de deelnemers 
haalde dit jaar voor de 36ste 
maal zijn medaille op. Ande-
ren hadden net hun A-diplo-
ma en zwommen dit jaar voor 
het eerst mee.  Alle weerty-
pes kwamen voorbij maar dat 
weerhield zo op het oog nie-
mand het water op te zoeken. 
Naast het banen zwemmen 
waren er iedere dag aller-
lei activiteiten in en rond het 
zwembad.  Cliques door de 
waterpolo vereniging Aquafi t, 
duikvereniging Spiro en het 
modelbootvaren met de FA-
BO werden goed bezocht. Op 
het veld kon worden meege-
daan met  de volleybalver-
eniging Voluit en de korfbal-
vereniging Stormvogels. Op 
woensdag werd het terrein 
omgetoverd in een gezellig 
marktterrein met kraampjes 
van allerlei pluimage. Vrijwil-
liger Anneke Metselaar: “Na 
de winterfair vroeg men meer 
dan eens of we dit in de zo-
mer ook gingen doen. Dus 
ben ik in het vroege voorjaar 
gaan inventariseren wie er 
met een kraampje tijdens de 
zwemvierdaagse wilde staan. 
Dat waren er veel en we heb-
ben ook nieuwe mensen ge-
zocht.” Maar er was meer. 
Verschillende pony’s van Stal 
De Meijerij waren bereid een 
rondje te lopen met ama-
zones in spe en er was een 
springkussen voor de aller-
kleinsten Om de zwemmers 
aan te moedigen liepen ook 
de De Upmates een rond-
je om het zwembad. Vrijdag 
werd de feestweek afgeslo-
ten met een slotfeest en de 
grote loterij. De winnaar mag 
met 7 anderen met een sloep 
én goedgevulde picknick-
mand het Uitgeestermeer op. 
De gezellige drukte bewijst 
onomstotelijk dat de Uitgees-
ters zwembad De Zien, met 
een keur aan activiteiten, een 
warm hart toedragen. (Moni-
que Teeling, foto’s: Monique 
Teeling en zwembad De Zien)

Zwemvierdaagse één groot feest!
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Regio - Tien levensgrote 
kunstpaarden sieren de ko-
mende jaren het landschap 
in Alkmaar, Bergen en Hei-
loo. Na drie jaar voorberei-
ding plaatst Stichting Paar-
denparade binnenkort tien 
kunstpaarden en daarmee 
is de beeldenfi etsroute van 
de Paardenparade door re-
gio Alkmaar een feit. De tien 
kunstpaarden zijn beschil-
derd of bewerkt door pro-
fessionele kunstenaars uit de 
regio. Met de Paardenpara-
de zijn bijzondere, verborgen 
plekken in de regio zicht-
baar gemaakt door kunst te 
verbinden met de historie 
van Alkmaar, Bergen en Hei-
loo. De route van de Paar-
denparade neemt bezoe-
kers mee langs cultuurhisto-
rische plekken waar paarden 
een belangrijke rol speel-
den, zoals paardentrekschui-
ten, paardentrams en jaag-
paden. Onderweg komen zij 
tien levensgrote kunstpaar-
den tegen die zijn beschil-
derd of bewerkt door geves-
tigde en talentvolle startende 
professionele kunstenaars. 
Deze kunstpaarden vertellen 
op hun eigen wijze het ver-

haal van het verleden en het 
heden.
Diverse kunstenaars heb-
ben hun fantasie losgelaten 
op de witte kunststofpaar-
den en haalden ook inspira-
tie uit de historie van de plek-
ken. David Bade heeft de li-
chaamsdelen van het dier 
losgekoppeld en getransfor-
meerd naar een dansend en 
swingend paard op een ze-
ven meter lange spoorrails. 
De voormalige directeur van 
de Ringers fabriek vormt de 
inspiratiebron voor Eva Dek-
ker en Ellen Janssen. Rin-
gers reed elke werkdag op 
zijn paard vanuit Bergen 
naar Alkmaar. Het paard van 
Rob Scholte, (foto) is te zien 
bij Willibrordus Heiloo. Het 
brengt een verbinding tus-
sen het psychiatrisch zieken-
huis en de belangrijke histo-
rische transitie in de Italiaan-
se psychiatrie. Alle informatie 
is te vinden in de routefolder 
van de Paardenparade,  be-
gin augustus verkrijgbaar bij 
VVV’s en toeristische instel-
lingen. De route is vanaf dan 
ook te downloaden via www.
paardenparade.nl.m Foto: M. 
den Drijver.

Expositie strandleven 
heden en verleden

Castricum - Tijdens de 
eerstvolgende open dag van 
de Werkgroep Oud-Castri-
cum op zondag 3 juli is op-
nieuw de fototentoonstel-
ling met als onderwerp ‘Het 
strand in verleden en toe-
komst’ te bezichtigen. Het 
verleden krijgt in de tentoon-
stelling grote aandacht. De 
eerste strandtenten, badgas-
ten, het strandhotel en het 
oude strandplateau zorgen 
voor veel nostalgie. De toe-
komst komt echter ook aan 
bod. De stichting CaanZee 

laat zien hoe het strand en 
het plateau er over een aantal 
jaren uit zouden kunnen zien. 
Tijdens de open dag wordt 
ook doorlopend een fi lm ge-
draaid van Anton Visser, ge-
baseerd op fi lmopnames van 
een Amsterdamse familie die 
in de jaren ‘50 tijdens vakan-
ties onderdak vond in de Tet-
burgstraat. Ook zijn er beel-
den te zien van het speeltuin-
tje in die straat. De Duynkant 
aan de Geversweg 1b is op 
zondag 3 juli open van 12.00 
tot 17.00 uur.

Cabaret 
met Kirsten
Bakkum   Op Camping Bak-
kum speelt op 23 juli vanaf 
20.00 uur Kirsten van Teijn; 
‘een assertieve idioot die de 
radeloosheid tot kunst heeft 
verheven.’ Heilloos is een 
muzikale cabaretvoorstelling 
over waar je vandaan komt 
en waar je je heil vindt. Waar 
ben je veilig? Kirsten groeide 
op tussen de koeien in  Hei-
loo.

Groen kopen en hulp bieden 
aan Mariëtte’s Childcare

Regio - Tuinliefhebbers kon-
den hun groene hart weer 
ruimschoots ophalen bij het 
Open Tuinweekend 18 en 19 
juni van Groei en Bloei. Ver-
schillende particuliere tuinen 
openden hun deuren. Ook de 
afdeling Midden-Kennemer-
land had dit jaar weer haar 
best gedaan en ware para-
dijsjes gevonden waar be-
zoekers even van mee kon-
den genieten. Bij een van de 
opengestelde tuinen werd 
ook nog een spontane actie 
opgezet om geld in te zame-
len voor de stichting Mariët-
te’s Childcare, die zijn oor-
sprong heeft in Castricum. In 

deze prachtige Heemskerk-
se tuin pronkten de indruk-
wekkende super Agapan-
thus ‘White Heaven’, met gi-
gantische witte bloemen. Be-
zoekers kregen de kans om 
een van de drie enorme plan-
ten te kopen voor dit goe-
de doel en zo werd meteen 
het startschot gegeven voor 
de bloembollenverkoop van 
kwekersgroep Uitheems-
kerk, onder de vlag ‘HeelHol-
landbloeit.nl voor Mariëtte’s 
Childcare’. De aftrap tijdens 
het Open Tuinweekend be-
gon meteen goed met maar 
liefst 170 euro voor de kinde-
ren in Ghana.

,,Met Vier Het Leven voel 
ik me net de koningin!”

Regio - Wat tien jaar ge-
leden begon als een sym-
pathiek lokaal initiatief van 
twee vrouwen in Huizen is 
inmiddels aan een opmars 
door heel Nederland bezig: 
Stichting Vier Het Leven. Een 
stichting die dankzij de be-
geleiding van vele vrijwilli-
gers, ouderen in staat stelt 
een middag of avond uit te 
gaan. En die onlangs door de 
ANWB-vakjury uitgeroepen 
is tot meest maatschappelij-
ke uitje van 2016.
Dankzij de inzet van vele vrij-
willigers worden ouderen 
weer in staat gesteld gezellig 
een avondje uit te gaan: naar 
het theater, een mooie ballet-
voorstelling, opera, concert 
of cabaret. Naar het Kenne-
mer Theater in Beverwijk bij-
voorbeeld, Stadsschouwburg 
Velsen in IJmuiden, Theater 
de Vest in Alkmaar en Cor-
so Bioscoop in Castricum. De 
gasten worden thuis opge-
haald door een gastvrouw/-
heer en samen gaan ze een 
avond of een middag op pad. 
Soms met zijn tweeën, maar 

veel vaker met zijn drieën of 
vieren.
Anne Marie Koster, regio-
coördinator Noord-Holland: 
,,We halen de mensen thuis 
op, rijden naar het theater, 
regelen alles wat met het 
parkeren van de auto te ma-
ken heeft. We brengen ie-
mands jas naar de gardero-
be, halen een kopje koffi e, 
begeleiden onze gasten naar 
een speciaal gereserveerd 
Vier Het Leven-tafeltje. En 
in de pauze en na afl oop is 
er alle gelegenheid om na te 
praten. Het mooie van onze 
uitjes is dat we de voorstel-
lingen echt sámen beleven. 
We zien mensen opbloeien, 
vooral mensen die wel graag 
uit zouden willen, maar niet 
goed weten met wie. Ik heb 
eens iemand horen zeggen: 
ik voel me dankzij jullie een 
avondje net de koningin!”
Het programmaboekje is aan 
te vragen via 035-524 51 56 
of via info@4hetleven.nl . De 
voorstellingen staan ook op 
de website www.4hetleven.
nl.

Bonuskind
Regio - Magdalena uit Por-
tugal, Rurino uit Japan, Tara 
uit Hongarije en Titikorn uit 
Thailand zijn enkele van de 
zestig scholieren die te horen 
hebben gekregen dat zij het 
komend schooljaar met AFS, 
een non-profi t uitwisselings-
organisatie, naar Nederland 
mogen komen. Ze leren nu 
alvast wat Nederlands, wor-
den voorbereid op een jaar 
in een heel nieuwe wereld en 
ze proberen vooraf veel te le-
ren over hun gastland. Waar 
ze vooral benieuwd naar zijn, 
is in welke gastfamilie zij een 
schooljaar lang welkom zul-
len zijn. 
De vrijwilligers van AFS 
Noord-Holland hopen dat er 
weer veel gastvrije gezinnen  
zijn die het avontuur aan dur-
ven en een plek in huis en 
hart willen bieden aan de-
ze AFS-ers. Ervaring leert dat 
na een jaar samen de AFS-er 
geen vreemde meer is, maar 
een gezinslid. Tijdens hun 
uitwisseling in Nederland 
gaan deze AFS-ers gewoon 
naar de middelbare school, 
zoeken ze een Nederlandse 
(sport)club om bij te horen 
en maken ze onderdeel uit 
van hun gastgezin. Dat be-
tekent dat ze natuurlijk ook 
de hond uitlaten of de afwas 
doen. AFS zorgt daarbij voor 
de praktische zaken als ver-
zekering, schoolkosten, on-
dersteuning en visum en de 
AFS-ers hebben zelf zakgeld 
voor hun persoonlijke uitga-
ven. 
Neem voor meer informa-
tie contact op met regiovrij-
williger Anita Smit via anita.
smit@afs.org en kijk op www.
afs.nl voor meer informatie.
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Ophaaldata restafval
In week 27 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 4 juli 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 6 juli 
De Koog:  donderdag 7 juli 
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 8 juli

De enthousiaste groep partners van Holland boven Amsterdam staat 
klaar om op pad te gaan (foto: Stephan Klazinga).

Holland boven Amsterdam
Vanaf begin april is de marketingorganisatie ‘Holland boven Amsterdam’ 
actief. Deze organisatie is tot stand gekomen door samenwerking tus-
sen de provincie Noord-Holland, de gemeenten in Noord-Holland Noord 
en ondernemers. Het doel van ‘Holland boven Amsterdam’ is om het ge-
bied op toeristisch vlak als één geheel op de kaart te zetten.
De eerste grote stappen zijn gezet en donderdag 23 juni trok een gele 
bus met partners van Holland boven Amsterdam langs drie locaties om 
deze samenwerking te promoten bij ondernemers. Op de locaties bena-
drukten de regiowethouders dat Holland boven Amsterdam vooral gaat 
over samenwerken. ‘Uit cijfers van het NBTC* blijkt dat het inkomend 
toerisme alleen maar groeit. Dit biedt een enorme economische kans 
voor het gebied Holland boven Amsterdam, als we gezamenlijk promo-
tie voeren.’
Samen met de ondernemers vierden zij de zomer in Holland boven Am-
sterdam. Er werd onder andere gestopt bij IJgenweis in Bovenkarspel, 
bij SKEEF aan het Strand van Luna in Heerhugowaard en Landal Beach 
Resort Ooghduyne in Julianadorp aan Zee. Via onder andere de geprin-
te media, radio en televisie en online worden niet alleen de eigen in-
woners, maar ook de internationale bezoekers bereikt. Inmiddels heeft 
‘Holland boven Amsterdam’ een regiokrant en een accommodatiegids 
uitgebracht, zijn er buitenreclames en zijn er in samenwerking met het 
NBTC een kust- en fietscampagnes van start gegaan.
De website www.hollandbovenamsterdam.com groeit elke dag en biedt 
op dit moment al een leuke kijk op de toeristische trekpleister die Hol-
land boven Amsterdam is!

*Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

Laatste raadsvergadering
Donderdag 30 juni is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. 
Op de agenda staan onder andere de vaststelling van het verkeersplan, 
het groenbeleidsplan en de omgevingsvisie. De volledige agenda is te 
zien op de website via het Raadsinformatiesysteem. De openbare verga-
dering is in de raadzaal en start om 20.00 uur.

Burendag
Elk jaar organiseert het Oranjefonds ‘Burendag’ in Nederland. De nationale 
viering is zaterdag 24 september. Voor het aanmelden van een gezamen-
lijke activiteit, plan of idee kijkt u op www.burendag.nl. Het is namelijk  
mogelijk om tot € 450,- te ontvangen voor de uitvoering hiervan, indien 
u Burendag op 23, 24 of 25 september viert. Geef u op via de site en 
maak er, samen met uw buren, een mooie dag van!

  

Kermis in Uitgeest
Van 2 tot en met 6 juli is het weer zover: dan staat de jaarlijkse kermis 
rond de Prinses Irenelaan en de Castricummerweg. Er is voor elk wat wils. 
Voor de spanningzoeker staan de Autoscooter , de Eclipse en de Wipp 
klaar. Voor de mensen die het liever iets rustiger houden, zijn de draai-
molen, de Lucky Duck en de Kamelenrace wellicht een optie. De kermis 
start zaterdag om 15.00 uur en sluit om 01.00 uur. De dagen daarna is 
de kermis elke dag geopend van 14.00 tot 0.00 uur. Maandag- en dins-
dagmiddag zijn traditiegetrouw de familiedagen. Op woensdag om 23.00 
uur wordt de kermis feestelijk afgesloten met vuurwerk vanaf de ijsbaan.

Afzettingen
Voor de kermis worden enkele wegen afgezet. Het gaat om de Castricum-
merweg, de Middelweg, de Langebuurt de Burgemeester van Nienesstraat 
en een deel van de Prinses Irenelaan. Er zijn omleidingsroutes ingesteld 
welke met borden worden aangegeven. De wegopbrekingen op de Lan-
gebuurt en Dr. Brugmanstraat worden tijdelijk aangepast, hierdoor wordt 
er tijdens de kermis minder hinder van ondervonden. Ook  zijn de werk-
zaamheden op een deel van de Prinses Irenelaan uitgesteld ten behoeve 
van de kermis.

Woonwijk De Kuil
In de wijk De Kuil zijn 14 nieuwe woningen gebouwd. Nu de laatste wo-
ning zo goed als klaar is, wordt het tijd om de buurt woonklaar te ma-
ken. Maandag 4 juli start aannemer Wijcker Infra BV met deze werkzaam-
heden. Deze werkzaamheden bestaan uit het opknappen van de straat en 
het aanbrengen van parkeervakken, groenvoorzieningen en het plaatsen 
van nieuwe lichtmasten.
De werkzaamheden starten in de doodlopende straatjes van De Kuil, de-
ze duren ongeveer twee weken. Daarna vervolgt de aannemer de werk-
zaamheden bij de nieuw gebouwde woningen in De Kuil. De  verwachting 
is dat alle werkzaamheden eind september zijn afgerond.

Enkele van de nieuwe woningen van De Kuil (foto: gemeente Uitgeest).

BUrgerLIjKe stAnD
getrOUWD 
F.W.j. van rijn en D. Bekker 

A.C.A. Knaap en e.C.e. Formanoy 
L.B. van Olst en t.L. Lamme 

naturalisatie
Sinds 22 juni zijn mevrouw J.H. Ducro-
toy (Frankrijk) en mevrouw S. Goossen 
Rusňáková (Slowakije) officieel Nederlan-
ders. Burgemeester Wendy Verkleij verras-
te ze, na ondertekening van de Verklaring 
van Verbondenheid, beiden met een mooie 
bos bloemen (foto: gemeente Uitgeest).
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