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De leukste 
krant
van

uitgeest

Molenhoek voert musical op 
voor bewoners Geesterheem

Uitgeest - Groep 8 van de Molenhoekschool neemt afscheid, en zoals elk jaar doet zij dat met een mu-
sical. Op 26 juni mochten de bewoners van Geesterheem genieten van de musical ‘De doem van Gun-
der’. De liedjes werden met een voorgelezen verhaal aan elkaar gesmeed. Het werd een gezellige och-
tend die met een heerlijke snack-maaltijd voor bewoners én leerlingen werd afgesloten.

Dorpskerk weer open
Uitgeest - In juli en augustus is de prachtig gerestaureerde dorps-
kerk aan de Catricummerweg weer open op de donderdagen van 
11.00 tot 15.00 uur. Een deel van de kerk stamt nog uit 1300! De gro-
te Luidklok met een gewicht van 1600 kilo is gegoten in 1650.
U bent welkom voor bezichtiging, rust en/of bezinning.

Wethouder opent Medisch 
Centrum Molenstraat
Uitgeest - Wethouder Piet Lin-
nartz verrichtte vrijdag 28 juni op 
ludieke wijze de opening van het 
Medisch Centrum Molenstraat. 
Hij knipte uiteindelijk een rol ver-
band door, nadat hij zich eerst in 
zwaar gehavende toestand en 
vrijwel van top tot teen in ver-
band gewikkeld per rolstoel had 
laten binnenrijden. De rolstoel 

werd geduwd door Jan Putter, 
aannemer en eigenaar van het 
pand Molenstraat 1, waar vier 
huisartsen en een apotheek een 
modern onderdak hebben ge-
vonden. 
In de nabije toekomst vestigen 
zich nog meer zorgdisciplines 
in het pand (foto: gemeente Uit-
geest). 
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Castricum - Uit de Kunst in 
Castricum dient voor het twee-
de jaar als podium voor profes-
sionals en amateurs uit Castri-
cum en de regio. Zij doet dat 
dit jaar voor het eerst vanuit de 
Stichting Uit de Kunst in Castri-
cum. Van donderdag 4 tot en met 
7 juli is Castricum de culturele 
hotspot. Op binnen- en buitenlo-
caties in het duingebied, aan het 
strand en in het dorp kan er dit 
jaar vier dagen lang worden ge-
noten van tal van kunstuitingen. 
Er is muziek, kleinkunst, cabaret, 
dans, beeldende kunst, poëzie-
voordracht, verhalenvertelkunst 
en nog veel meer. 
Meer dan vorig jaar is het fes-
tival in 2013 erop gericht een 
brug te slaan tussen cultuur en 
de prachtige natuur in en om 

Castricum. De kick-off van het 
vierdaagse festival valt samen 
met de Archeologiedag ‘Speu-
ren naar Schatten’ op donder-
dagmiddag 4 juli om 14.00 uur 
op het terrein van het te bou-
wen Archeologisch Informatie-
centrum. Naar goed eeuwen-
oud gebruik wordt er op die dag 
ook een bouwoffer begraven 
met daarin tekeningen, verhalen 
en alles wat kinderen uit Castri-
cum willen bewaren voor het na-
geslacht. Deze middag komt tot 
stand in samenwerking met on-
der meer de Cultuur Compagnie, 
Provincie Noord Holland, Huis 
van het Verleden, Gemeente 
Castricum, werkgroep Oud Cas-
tricum en OdiSport.
Op een podium aan de voet van 
de Papenberg treedt op donder-
dagavond vanaf 17.00 uur FrUnS 
DansStudio op en ook Emer-
go en de Bakkerij geven invul-
ling aan deze avond. Vrijdag-
avond is een ieder welkom op 
het open jampodium en ook op 
zaterdagavond als De Twijfelbri-
gade en Peel a Banana het podi-
um vullen. 
Het Castricumse koor Tourdion 
toert door Castricum met een 
kleine selectie uit haar reper-
toire. Op Agrocamping Orms-
by Field wordt een brocante-
markt gehouden, en bij de Bos-
hutten zijn er activiteiten voor al-
le leeftijden; kleien voor kinde-
ren, graffiti en breakdance work-
shops en op zaterdagavond wor-
den verhalen verteld rond het 
kampvuur.  

Op het terrein van Dijk en Duin 
is van alles te beleven dit jaar; op 
donderdag, zaterdag en zondag 
zijn er diverse workshops in het 
Amfitheater, op zaterdag en zon-
dag is er muziek en gedichten 
bij het Oude Theehuys en wordt 
bij Caktwo de spin tot leven ge-
bracht in een moderne dans. 
In het Oude Raadhuys kan het 
publiek op zondag tussen ver-
tellingen van Dick Groot in luis-
teren naar de Teener Vioolgroep. 
Op zondag verzorgen Ilonka Ory 
en Eva Wilms op Camping Bak-
kum twee workshops. 
Er is ook veel beeldende kunst te 
zien: exposities bij Caktwo, Het 
oude Raadhuys, en Strandpavil-
joen Zeezicht, waar schilder Fa-
brice live aan het werk te zien is.
Op zondag kan iedereen aan-
schuiven bij Deining voor het 
Uit de Kunst Diner. Met mede-
werking van de dichters Bob van 
Leeuwen & Arthur Lava, de klan-
ken van Savoy en de lindyhop-
pers op de vloer komt er een ein-
de aan het weekend in de Heer-
lykhyd. 
Kijk voor het complete program-
maoverzicht op www.uitde-
kunstincastricum.nl

Zandsculpturen bouwen met 
Kunstgras aan Zee.

Het krioelt van de spinnen bij Ate-
lier Goudsbergen op Dijk en Duin.

Geslaagden tweede tijdvak 
Castricum - De volgende 
leerlingen hebben na de her-
kansingen alsnog hun diplo-
ma behaald.

Jac.P. Thijsse College 
Mavo
Castricum: Tim Lute, Noémi 
Schneider, Thije Wind.
Heiloo: Sophie Tunderman.
Limmen: Marieke Admiraal.
 
Havo:
Castricum: Jonathan Baars, Bart 
Hoogenbosch, Tom Kapr, Melis-
sa van Straaten, Arnoud Tromp, 

Puk Ubas.
Egmond-Binnen: Bas Aartsma.
Heemskerk: Roos Leijten.
Heiloo: Ludo Mathijssen, Julian 
Velders, Evangeline Witkamp.
Limmen: Manon Duin, Alex 
Schouten, Jan-Gijs Vorstman.
  
Vwo:
Castricum: Esra Al-Moussawi, 
Tessa van der Horst Jansen.
Egmond-Binnen: Sven de 
Groote.
Heiloo: Karina Lievaart, Céline 
Toering. Limmen: Marit Metse-
laar, Sandy Springintveld.

Clusius College
Basisberoepsgerichte 
leerweg:
Akersloot: Jari Holster.
Castricum: Mylan Klokkers.
Heemskerk: Davey Klok, Annick 
Kluft.
Uitgeest: Romy Glorie.
 
Kaderberoepsgerichte 
leerweg:
Akersloot: Hannes Verduin, Ro-
zemarijn Vrolijk.
Beverwijk: Maurice Kuipers.
Castricum: Valancia Dekker, 
Naomi Gilling, Senna Hoekzema, 

Marloes Kooij.
Heemskerk: Pleuni de Jong, 
Mitch van Kuyk, Jennifer Rooij-
mans.
Uitgeest: Sanne van Elk.
Zaandam: Ditte Bartels.

Gemengde Leerweg:
Assendelft: Emily Nootebos.
Castricum: Mick van Trigt
Egmond-Binnen: Kevin van 
Bronswijk.
Limmen: Sandie Tóth, Jedida van 
Zantvliet.
Uitgeest: Jeffrey Spitsbaard.
Wormer: Sanne Jongens.

Bonhoeffercollege
Mavo:
Giovanni Eijspaart, Sarah Ko-
per, Dennis Maartens, Erik Tam-
bach, Lotte van der Veldt, Mat-
thijs Versteeg, Jori Vreeker, Jes-
sica Wijker.

Havo:
Jesse Greeve, Damar de Kruyff, 

Selina Limmen, Heather van der 
Poel, Sanne Schenk, Lars van 
Velzen, Rianne Wouters.

Atheneum:
Maartje Cammeraat, Joris Steen-
mans, Timpe Tekelenburg. 

Gymnasium:
Maaike de Jong.

Zondag spirituele beurs 
Heemskerk - Zondag 7 ju-
li wordt een huiselijke, spiritue-
le beurs gehouden in het Sport-
centrum aan de Kerkweg 221 in 
Heemskerk. 
De beurs is van 11.00 tot 17.00 
uur geopend. De entree be-
draagt 5 euro. Kinderen tot 12 

jaar mogen, onder begelei-
ding, gratis naar binnen. Er is 
veel te beleven op deze beurs. 
Er zijn paragnosten, helderzien-
den, mediums, kaartlegsters, au-
rafotografie, edelstenen, siera-
den, boeddha’s, welnessproduc-
ten, psychometrie enzovoort. El-

ke 25ste bezoeker krijgt een gra-
tis consult. Bovendien kan iede-
re bezoeker een gratis vetmeting 
laten doen en deskundig voe-
dingsadvies inwinnen. De or-
ganisatie en presentatie zijn in 
handen van Pracht en Kracht van 
het Licht. 

Voor meer informatie kan men 
bellen met 06-14164152.

Uit de Kunst in Castricum van 4 tot en met 7 juli

De verbinding tussen natuur en 
cultuur nadrukkelijk aanwezig

Boswachterspreekuur in 
Bezoekerscentrum De Hoep
Castricum - Woensdagmiddag 
10 juli van 14.00 tot 16.00 uur 
kunnen kinderen in bezoekers-
centrum De Hoep aan de Johan-
nisweg 2 weer bij de boswachter 
terecht met al hun vragen over 
de natuur.
Boswachter zijn is een span-
nend beroep, dat tot de verbeel-
ding spreekt van kinderen. PWN 
wil kinderen graag kennis la-
ten maken met het werk van de 
boswachter. Vorige maand vond 
daarom het eerste boswach-

terspreekuur plaats. Het werd 
een leuke en leerzame middag, 
waarbij kinderen en hun ouders 
tal van vragen stelden over plan-
ten, dieren en de grote grazers in 
de duinen.
De boswachter houdt maande-
lijks spreekuur op de woens-
dagmiddag van 14.00-16.00 uur. 
De komende spreekuren vin-
den plaats op 10 juli, 14 augus-
tus, 11 september en 16 oktober. 
Een bezoek aan het boswach-
terspreekuur is gratis. 

Oudere dame slachtoffer van babbeltruc
Castricum - Een oudere vrouw 
uit Castricum is zondag slacht-
offer geworden van een bab-
beltruc. Een onbekende per-
soon verschafte zich ’s middags 
door middel van een babbeltruc 
toegang tot de woning van de 
vrouw. Een keurig uitziende man 
belde bij de dame aan en lokte 
de vrouw vervolgens weg met 
een smoes. Eenmaal weer te-
rug zag de vrouw dat haar slaap-
kamerdeur open stond. Zij be-
steedde hier verder geen aan-
dacht aan. 
In de avond kreeg de vrouw een 
telefoontje van iemand die zei 
van haar bank te zijn en dat haar 
bankpas geblokkeerd was. Na 

een kort gesprek zei de ‘bank-
medewerker’ dat hij de vrouw 
zou doorverbinden met de poli-
tie. Na wat gepiep stelde iemand 
zich voor als een politieagent. 
Hij zei over ongeveer 30 minu-
ten met twee man langs te ko-
men. Toen dit niet gebeurde be-
sloot mevrouw zelf de politie te 
bellen waarop agenten bij haar 
langsgingen. Bij navraag door de 
politie bij de bank bleek er een 
bedrag van 1250 euro van de re-
kening gepind te zijn. Ook bleek 
er een geldbedrag uit huis te zijn 
weggenomen. De politie is een 
onderzoek gestart en hoopt met 
de hulp van eventuele getuigen 
de verdachte(n) te kunnen ach-

terhalen. Het gaat om een licht-
getinte man van ongeveer 25 
jaar. Hij heeft een klein en ge-
drongen postuur en zwart ste-
keltjeshaar. De man droeg een 
zwarte trui met op de linkerborst 
een rood embleem en een don-
kere broek. De man sprak goed 
Nederlands met een buitenlands 
accent. 
Wie zondagmiddag rond 15.00 
uur in de omgeving van de C.F. 
Smeetslaan deze man, mogelijk 
met een andere persoon, gezien 
heeft, wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie. Dit kan 
via telefoonnummer 0900-8844. 
of anoniem via meldlijn 0800-
7000. 
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Dirk Out bespeelt Davidorgel
Castricum - Op vrijdag 5 ju-
li geeft Dirk Out een orgelcon-
cert in de St.Pancratiuskerk op 
het Davidorgel. Hij speelt wer-
ken van J.S. Bach, C.H. Rinck, C. 
Saint-Saëns, C. Franck, N. Coc-
ker, F. Mendelssohn-Bartholdy, 

D. Bourgeos en L. Verne. Dirk 
Out (1949) behaalde in 1978 aan 
het Sweelinck conservatorium te 
Amsterdam het solistendiploma 
voor orgel. 
Aanvang concert 20.00 uur, toe-
gang  vijf euro.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur  

World War Z - 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur  
Despicable Me 2 (OV) - 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur  

Love and Honor
donderdag, vrijdag 

& zaterdag 15.45 & 18.45 uur  
zondag 15.45 uur

maandag 15.45 & 18.45 uur  
dinsdag & woensdag 15.45 uur

Spijt!
zondag & dinsdag 18.45 uur 

Before Midnight
woensdag 18.45 uur   

Daglicht
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.00 uur  
Monsters University (NL) - 3D

donderdag & vrijdag 15.45 uur
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.00 & 15.45 uur
Verschrikkelijke ikke 2 - 3D

Programma 04 juli t/m 10 juli 2013

Première World War Z-3D
In de spannende actie-thriller 
World War Z speelt Brad Pitt een 
medewerker van de Verenigde 
Naties, Gerry Lane. 

Hij reist af naar verschillende 

landen om de oorzaak van een 
wereldwijde epidemie te vinden. 
Hele legers en regeringen zijn al 
vernietigd en Gerry begint een 
race tegen de klok om de mens-
heid te redden.

Negen jaar na de laatste ren-
dez-vous en bijna twee decennia 
sinds hun eerste ontmoeting, zijn 
Celine en Jesse dit keer in Grie-
kenland. Inmiddels getrouwd en 
ouders van twee dochters. De 
zonovergoten vakantie zit er bij-
na op en beiden staan niet te po-
pelen om terug te keren naar het 
werkende leven en de dagelijk-
se beslommeringen in Parijs. Tij-
dens de laatste nacht op het ei-
land komen Celine en Jesse’s 
angsten en frustraties boven ta-
fel en staan ze voor de keuze: bij 
elkaar blijven of een punt achter 
de relatie zetten.

Before Midnight

Sprookjestuin komt tot leven
Castricum - Van 9 tot en met 14 juli is de sprookjestuin geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur in de Tuin van Kapitein Rommel. Meerdere 
kunstenaars zetten zich in om de sprookjestuin dit jaar nog ver-
rassender te maken. De offi ciële opening is op 9 juli om 10.00 uur. 
Vertrouwde fi guren als Roodkapje, Klein Duimpje en Pinokkio zijn 
van de partij. Marije Samuels voegt hier ‘het kleine volkje’ aan toe. 
De grijpende armen en handen van Guus Wattel maken ‘het en-
ge bos’ nog spannender, Shanta Schreuder maakt een prachti-
ge Rapunzel en Jos Apeldoorn brengt Ali Baba tot leven. Voor-
leesheks Anita Boots komt langs en matroos Jan van der Schaaf 
speelt trekzak bij de pont. In de ontmoetingsruimte is een exposi-
tie van Simone Veldt Bakker. 

Entree is 4,00 per kind, inclusief speurtocht, limonade en iets lek-
kers. Volwassenen hebben gratis toegang tot de sprookjestuin. 
De opbrengst komt ten goede aan het behoud en onderhoud van 
de tuin van Kapitein Rommel.

Werken van Simone Veldt-Bakker.

Merelmest, miezemuizen & hommelpap
Tekenworkshop voor kinderen

Castricum - Op donderdag 11 
juli is er van 13.30 tot 15.00 uur 
een tekenworkshop voor kin-
deren van zes tot en met twaalf 
jaar in De Hoep op de Johan-
nisweg 2. Tijdens de tekenwork-
shop gaan de kinderen naar de 
dieren op zoek in de tentoonstel-
ling Merelmest, miezemuizen en 

hommelpap. De stad en de die-
ren worden in beeld gebracht 
met gebruik van druktechnieken 
en ander tekenmateriaal. Als het 
mooi weer is gaat de groep bui-
ten tekenen. De kinderen hoeven 
zelf niets mee te nemen. Profes-
sionele tekenspullen liggen klaar 
om aan de slag te gaan samen 

met kunstenares Annelies Ves-
sies van De Blauwe Deur kunst 
en cultuureducatie. Deelname-
kosten 7,50 euro.
Opgeven kan via www.pwn.nl/
onlineboeken of door te bellen 
naar 0251-661066. 
Bezoekerscentrum de Hoep is 
geopend van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
In de schoolvakantie is de Hoep 
ook op maandag geopend. De 
tentoonstelling ‘Merelmest, mie-
zemuizen en hommelpap’ is nog 
tot september te bezichtigen. De 
speel- en speurtentoonstelling 
over de natuur in de stad is ge-
schikt voor kinderen van vier tot 
en met acht jaar. Kinderen kun-
nen voor 1 euro een speurtocht 
door de tentoonstelling doen. 
Foto: Evert Jan Woudsma

Het laatste jaar van 
Vakantie Kindervreugd

Castricum - Na ruim veer-
tig jaar voor de lagere-school-
jeugd actief te zijn geweest heeft 
het comité van Vakantie Kinder-
vreugd besloten dit jaar voor 
het laatst deze activiteit te laten 

plaatsvinden. Op zes maandag-
ochtenden in de schoolvakantie 
kunnen meisjes en jongens naar 
dorpshuis ‘de Kern’ komen om 
mee te doen aan de activiteiten, 
die Vakantie Kindervreugd op 

het programma heeft. Op maan-
dag 8 juli wordt begonnen met 
fi guurzagen, schminken, scha-
ken, sjoelen, collages maken en 
werken met klei. 

Het dorpshuis is gevestigd op de 
Overtoom nummer 15 in Castri-
cum. 
De activiteiten duren van tien tot 
twaalf uur en de deelname be-
draagt 1,50 euro. 

Strand Castricum klaar 
voor minder validen

Castricum - Twee kraaknieuwe 
strandstoelen werden dinsdag 2 
juli door wethouder Meijer in ge-
bruik gesteld op het strand van 
Castricum aan Zee. Tezamen met 
de twee eerder gebouwde toilet-
ten voor gehandicapten in pavil-
joen Deining zorgt de gemeente 
hierdoor - samen met de strand-
paviljoens - voor een betere toe-
gankelijkheid van het Castricum-
se strand.
Tot nu toe was er één rolstoel be-
schikbaar, maar die was inmid-
dels aan vervanging toe. De twee 

nieuwe strandrolstoelen zijn te 
leen via de paviljoens Zoomers 
en Deining. De twee paviljoen-
houders lenen de strandrolstoe-
len uit aan alle strandbezoekers 
die zijn aangewezen op een rol-
stoel. 
Daardoor is het strand van Cas-
tricum aan Zee nog beter toe-
gankelijk voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking. De ge-
meente realiseert de voorziening 
vanuit de Wmo-gedachte dat ‘ie-
dereen moet kunnen meedoen 
aan de maatschappij’.
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MDY trapt af in Bonte Vivant 
Uitgeest - Op 6 juli trapt MDY in ca-
fé Bonte Vivant de kermis van Uitgeest 
af. MDY staat voor rock uit de top 100 
met verrassende uitstapjes naar funk & 
soulklassiekers. De band timmert inmid-
dels al bijna drie jaar aan de weg met 
diverse optredens. MDY bestaat uit Bert 
Pannekeet zang & keyboard, Eddy Satoer 
gitaar, Bart van de Bovenkamp basgitaar 
en Egon van Zon drums. Met nummers 
van onder meer Kings of Leon, Red Hot 
Chili Peppers, Tom Jones, Stretch, Joe 
Jackson en Eric Clapton staat de band 
garant voor een feest van herkenning. 
Aanvang 21.00 uur, entree gratis. 

Uitgeest - Zaterdag barst de kermis los in Uit-
geest! Vijf dagen lang feest met veel uitstekende 
live muziek maar ook natuurlijk veel vermaak op 
de kermis zelf. Zo is er de Booster Maxxxx van ker-
misexploitant Willy Ordelman. Op een hoogte van 
60 meter met een snelheid van 130 kilometer per 
uur door de lucht schieten en Uitgeest bekijken 
vanaf grote hoogte. Een belevenis! De kermis start 
iedere dag om 14.00 uur en is van zaterdag 6 tot 
en met woensdag 10 juli. Op dinsdag 9 juli kun-
nen er weer loten worden gekocht. De grote verlo-
ting is diezelfde avond om half acht. Maandag 8 ju-
li brengt clown Desalles om 18.30 uur een bezoek-
je aan de kermis! En uiteraard wordt de kermis in 
Uitgeest woensdag 10 juli traditiegetrouw afgeslo-
ten met een spetterend vuurwerk dat rond de klok 
van elf uur ‘s avonds zal losbarsten.

Iedere dag optredens in 
live-cafe De Balken

Uitgeest - Het program-
ma van live-café de Bal-
ken is dit jaar diverser 
dan ooit, met voor elk wat 
wils. Gestart wordt zater-
dag 6 juli met de band ‘Mr 
Smith’ op het binnenpodi-
um en ‘The Very 80’s’ op 
het buitenpodium tegen-
over Buona Sera/’t Por-
tiertje. Mr Smith is een 
band die naast de soul-
classics ook weet hoe ze 
rock & roll en nederpop 
op een fabuleuze manier 
moet vertolken. ‘Very 80’s’ 
is de kermisband bij uit-
stek. 

Zondag heeft de Balken 
binnen trio Tjoe & Jeroen 
en buiten ‘La Stampa’. 
Tjoe en Jeroen hebben 
onzin uitkramen bedacht 
en verbeterd. Ze zijn voor-
al geïnspireerd door Hepy 
& Hepy, Peter & de wolf en 
de berenboot. 
Maandagochtend wordt 
de Balken weer muzikaal 
aangekleed met “Trio Tjoe 
& Jeroen” zodat vanaf 
08.30 uur de eerste deun 
raakt in hart en lever. 
Maandagavond heeft de 
Balken Shoreline in huis 
gehaald. De band Shore-
line is een oude beken-
de voor velen en dus voor 
een maandagavond echt 
wel een reden om even 
te kijken in de Balken. 
Maandagavond in de Bu-
ona traditioneel een ge-
zellige zanger en dit jaar is 
dat Mick Harren. Hij staat 
regelmatig in de single 
top 100. De zanger wordt 
rond 22.30 uur verwacht. 

Dinsdagavond wordt de 
Balken omgetoverd tot 
een waar danspaleis met 
de band AC oftewel Ar-
ne’s Choise. Iedereen kent 
hem, Arne, de zanger van 
Paperplane. Ook dit jaar 
heeft hij een dijk van een 
band samengesteld en 
voor de kermis een niet 
mis te verstane act geoe-
fend!
Woensdagavond is de 
‘Grande Finale’ met bin-
nen ‘Trots’ en buiten 
‘Jukebox’. Trots is een ver-
trouwd gezicht tijdens de 
kermis Uitgeest. Deze drie 
heren weten elke avond 
om te toveren tot een top-
feest. Buiten wordt de 
boel afgesloten door de 
kermisband Jukebox. 
‘t Portiertje heeft tijdens 
de hele kermis een dj en 
Dolphin is er ook weer bij. 

Kijk op www.buonasera.nl 
of facebook om helemaal 
op de hoogte van de ker-
mis te zijn.

Kermis in de 
Bonte Vivant

Cafe Bonte Vivant
Middelweg 180 Uitgeest

Zaterdag 6 juli 
Vanaf 21.00 uur

MDY
Zondag 7 juli 

11.00 uur verzamelen voor de 

Bonte Karavaan
Vertrek 12.00 uur

Vanaf 14.00 uur

MBR formatie
met o.a. Queen, Led Zeppelin 

en AC/DC tunes

Maandag 8 juli
‘s ochtends EERSTE DEUNTJE
Ontbijten met de Euro kok Nick

Vanaf 20.00 uur 
lekker kermissen met

VDJ Martijn de Blauw
Dinsdag 9 juli
Vanaf 20.00 uur

MEIDENAVOND 
met Mandy en Sally

m.m.v. DJ Hunter
Woensdag 10 juli

Vanaf 18.00 uur

DJ Hunter & Gunther

De kermis barst los!

‘
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Bodil neemt afscheid 
met de rest van groep 8

Uitgeest - Overal in Nederland namen kinderen van groep 8 afscheid van hun zo vertrouwde basis-
school. Het is traditie om dit te doen met een Musical, waar ze meestal na de Citotoets aan mogen wer-
ken. Teksten worden uit het hoofd geleerd, de schmink wordt uit de koffer gehaald en kleding wordt 
zorgvuldig uitgekozen.
Zo ook op de Binnenmeer School in Uitgeest maar deze keer zat er een extra tintje aan. Bodil Smit, ja-
ren geleden getroffen door een herseninfarct, kon dan niet meezingen maar zij was zeker aanwezig tij-
dens dit afscheid. Lijfelijk maakt zij geen deel meer uit van de klas maar in de harten en hoofden van de 
kinderen en juf hoort zij er gewoon bij. Dit lieten zij vorige week merken door haar bij de Musical te be-
trekken en door na het spetterend optreden, klasgenoot Niek en tweelingbroer Yente een cheque te la-
ten overhandigen ter waarde van 550,60 euro. Elles en Jeroen Smit van Stichting Bo (Bodil’s ouders) na-
men deze prachtige cheque in ontvangst. Op de foto staat een iets lager bedrag maar dat is later aan-
gepast. (Monique Teeling)

IJmondgemeenten presenteren
Gezamenlijke visie op 
bereikbaarheid en leefbaarheid
IJmond - Als woongebied voor 
zo’n 160.000 mensen, als thuis-
basis voor veel (grote) bedrij-
ven en als bestemming voor een 
aantal toeristische trekpleisters, 
is een goede bereikbaarheid 
cruciaal voor de IJmond. 
Om de IJmond ook in de toe-
komst bereikbaar te houden 
stelden de vier IJmondgemeen-
ten samen een Regionale Mobi-
liteitsvisie op. Deze ligt vanaf 4 
juli tot 12 september, voor een-
ieder ter inspraak. 

De visie bevat de gezamenlijke 
ambitie van de IJmondgemeen-
ten, een analyse van huidige en 
toekomstige knelpunten en een 
lijst met maatregelen om deze 
knelpunten op te lossen.
 
Veelzijdige regio
Bereikbaarheid en leefbaarheid 
stoppen niet bij de gemeente-
grens. Om beide slagvaardig op 
te pakken is het noodzakelijk om 
over de gemeentegrenzen heen 
samen te werken. Een samen-
werking die ook bijdraagt aan 
een sterke regionale positie. De 
IJmond is een regio waar veel 
gebeurt, met veel ambities voor 
de toekomst, een regio die be-
reikbaar moet blijven zodat eco-
nomische groei mogelijk blijft. En 
waar iedereen kan wonen, wer-
ken en recreëren in een prettige 
omgeving.
 
Knelpunten
In de IJmond zijn zowel knelpun-
ten in de doorstroming voor het 
(vracht)autoverkeer, als proble-
men met geluidhinder en bar-
rièrewerking (bijvoorbeeld door 
het Noordzeekanaal). Doorstro-
mingsproblemen hangen samen 
met teveel verkeer voor de be-
schikbare wegcapaciteit. Deze 
problemen concentreren zich op 
de routes van en naar de Velser-
tunnel, de Velsertraverse en bij 
grote drukte op de A9 ook op de 
N202. Deze knelpunten willen de 
IJmondgemeenten aanpakken
 

Maatregelen
De visie bevat een groot sca-
la aan maatregelen. Van rela-
tief kleine maatregelen, zoals 
het verbeteren van (brom)fiets-
parkeren, tot grotere maatrege-
len zoals de wens een fietstun-
nel aan te leggen onder de Vel-
sertraverse. Daarnaast zet de 
IJmond in op het verminderen 
van het aantal autobewegingen 
in de spits. Samen met Rijkswa-
terstaat en provincie wordt de 
doorstroming op de hoofdwe-
gen verbeterd door slimme kop-
pelingen van verkeerslichten. In 
de visie staan oplossingen die 
de doorstroming van het ver-
keer verbeteren maar tegelijker-
tijd recht doen aan de belangen 
van milieu, leefbaarheid en vei-
ligheid.
 
Subsidie
Wanneer de visie is vastgesteld, 
wordt gestart met een gezamen-
lijk plan voor de uitvoering en de 
financiën van de maatregelen. Er 
zal maximaal worden ingezet op 
het binnenhalen van subsidies. 
Daarvoor is de samenwerking 
tussen de IJmondgemeenten en 
het bedrijfsleven, via het pro-
gramma IJmond Bereikbaar, een 
belangrijke sleutel. Een geza-
menlijke aanvraag leverde eer-
der al de toekenning van Beter 
Benutten-subsidie op. De eerste 
maatregelen worden hiermee de 
komende jaren al uitgevoerd.
 
De visie is van 4 juli tot 12 sep-
tember 2013 in te zien op www.
milieudienst-ijmond.nl/mobili-
teitsvisie. Hier kan eenieder zijn/
haar reactie op de visie digitaal 
indienen. 
Daarnaast is de visie in te zien 
op de gemeentehuizen van Be-
verwijk, Heemskerk, Uitgeest 
en Velsen en bij Milieudienst 
IJmond, Stationsplein 48b te Be-
verwijk.
Ga voor meer informatie over het 
Programma IJmond Bereikbaar 
naar www.ijmondbereikbaar.nl.

Lezing over vliegveld 
Bergen in Fort Veldhuis
Regio - Op zondag 7 juli is er in 
luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis, gelegen op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad, een le-
zing over het vliegveld Bergen. 
Tijdens deze lezing worden ori-
ginele foto’s en filmbeelden ge-
toond van het vliegveld. De le-
zing word gegeven door Hans 
Nauta, die zeer deskundig is op 
dit gebied. In het dagelijks leven 
is Nauta docent aan een HBO 
school in Alkmaar. In zijn vrije 
tijd bestudeerd hij al vele tien-
tallen jaren de luchtoorlog boven 

Noord-Holland. Hij heeft inmid-
dels een archief opgebouwd van 
vele tienduizenden documenten.
De lezing begint om 14.00 uur.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort is gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk. 
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: www.arg1940-1945.nl.

Jan Deckwitz exposeert 
in het gemeentehuis
Uitgeest - Van woensdag 3 juli 
tot en met donderdag 29 augus-
tus exposeert de Uitgeester kun-
stenaar Jan Deckwitz in de hal 
van het gemeentehuis van Uit-
geest. Het werk dat hij toont op 
deze expositie is een keuze uit 
wat hij de afgelopen jaren heeft 
geschilderd. 

Jan Deckwitz heeft een schets-
matige manier van schilderen 
in een los handschrift. Hierdoor 
worden zijn schilderijen luch-
tig. Steeds maar weer verande-
ren en corrigeren voert uitein-
delijk tot een beeld dat bestaat 
uit een weefsel van verfstreken. 
Frappant van het geheel is de le-

vendigheid die zo ontstaat. 
Kenmerkend voor zijn manier 
van werken is een hoge mate 
van abstractie waarin ook spra-
ke is van een zekere figuratie. 
Wie goed kijkt en de titels van 
het werk erbij betrekt, zal steeds 
meer in een werk ontdekken.
De titels van de werken verwij-
zen naar onderwerpen als land-
schappen, megalithische bouw-
werken uit de prehistorie, figu-
ren en stillevens. Opvallend is de 
reeks studies met figuren die zo-
danig zijn gemaakt dat ongewo-
ne composities zijn ontstaan.
Wat het kleurgebruik betreft zijn 
alle schilderijen monochroom. 
Dat wil zeggen dat elk schilde-
rij bestaat uit schakeringen van 
één kleur. De kleuren zijn nooit 
puur gebruikt maar altijd ge-
dempt.

Openingstijden: maandag tot en 
met donderdag van 09.00 - 12.00 
en 13.30 - 17.00 uur. Op donder-
dagavond van 18.30 - 20.00 uur. 
Vrijdagochtend van 09.00 - 12.30 
uur.
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Wandelpad Dorregeester-
polder afgesloten
Uitgeest - Het wandelpad door 
de Dorregeesterpolder in Uit-
geest is van juli tot medio okto-
ber 2013 afgesloten voor wande-
laars. Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier hoogt in 
deze periode daar de dijken op, 
zodat zij weer voldoen aan de 
veiligheidsnorm.
Door de Dorregeesterpolder lo-
pen verschillende wandelroutes. 

Wandelaars zullen deze routes in 
de periode van de werkzaamhe-
den via de openbare weg moe-
ten vervolgen. Deze omleiding is 
met stickers van het Noordhol-
land-pad gemarkeerd en geldt 
ieder jaar ook al voor het broed-
seizoen van april tot en met juni.
Kijk voor meer informatie op 
www.alkmaarder-enuitgeester-
meer.nl.

Masterclass met 
wereldtoppers zumba
Heemskerk - Twee wereldtop-
pers in de zumba, Melissa Chiz 
en Nick Logrea, komen op 8 ju-
li naar De Jansheeren in Heems-
kerk voor een masterclass. Ze 
komen op uitnodiging van zum-
ba-instructeur Charlie Nieto. 
Melissa en Nick zijn bekend van 
de X Box kinect en Wii games. 
Melissa is een beroemd chore-
ograaf bekend van de concer-
ten van o.a. Ricky Martin en Je-
nifer Lopez. Nick heeft carriere 
gemaakt bij het NewYorks ballet. 
Beide werken nu voor Zumba© 

Fitness Home Office. Het belooft 
een wervelende avond te worden 
met behalve optredens van Nick 
en Melissa ook spetterende per-
formances van Anabel Cadenas 
en Gaby Contreras en natuurlijk 
van Charlie Nieto zelf.

Iedereen kan aansluiten. Ad-
vies: makkelijke kleding aantrek-
ken om vrij te kunnen bewegen. 
Er zijn nog kaarten te koop. De 
kosten bedragen 25 euro. Aan-
vang 19.00 uur, duur: 3 uur. Aan-
melden: www.cnieto.zumba.com.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Huwelijk
A.J. van Wijk en W.M. Visbeen

Huwelijk/
Partnerschapsregistratie

M.J. Veerman en J.M.C. Stengs
L. Visser en W.M. Fatels

Ondertrouw
S. Homborg en I.M.J. Mens

Geboren
Evy Cornelia Maria, dochter 
van Y.A.Q. Beentjes en V. Ro-
zemeijer
Femke Catharina Alinda Jans-
sen, dochter van C.M. Hulse-
bosch en D.F. Janssen
Leanna Catharina Geertruida 
Jacoba de Vink, dochter van A. 
Hartog en W.J. de Vink

Overleden
M.M. Bijvoet, echtgenote van 
L.M. Reuzenaar, 72 jaar

Uitgeester kinderen die niet 
in de gemeente zijn geboren, 
maar bijvoorbeeld in het zie-
kenhuis van Beverwijk of Alk-
maar, worden niet vanzelf ver-
meld in de rubriek Burgerlijke 
stand. Ouders die zo’n publi-
catie toch op prijs stellen, kun-
nen contact opnemen met de 
publieksbalie in het gemeen-
tehuis.

Ophaaldata 
restafval
Uitgeest - Volgende week 
(week 28) wordt het restafval 
opgehaald.
Oude Dorp en bedrijventerrein: 
maandag 8 juli.
De Kleis en Waldijk: woensdag 
10 juli.
De Koog: donderdag 11 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg: 
vrijdag 12 juli.   

Nieuwe startersleningen
Uitgeest - De gemeente-
raad van Uitgeest heeft vori-
ge week besloten een bedrag 
van  140.000 euro beschikbaar 
te stellen voor nieuwe star-
tersleningen. Het geld is afkom-
stig van de Reserve Stimulering 
volkshuisvesting. Het fonds voor 
leningen aan starters op de hui-
zenmarkt was sinds medio vorig 
jaar uitgeput.

Startersleningen (maximum: 
20.000 euro) zijn bedoeld om het 
verschil te overbruggen tussen 
de totale koopsom van een wo-
ning en het maximale bedrag dat 
de aanvrager kan lenen. 

De gemeenteraad wil met het 
verstrekken van startersleningen 
meer koopwoningen financieel 
bereikbaar maken voor starters. 

Er gelden een aantal voorwaar-
den. Zo moeten aanvragers pas 
voor de eerste maal een eigen 
woning kopen. Ze moeten ten-
minste een jaar zelfstandig in 
Uitgeest een huurwoning bewo-
nen of inwonend zijn. De kosten 
voor het in eigendom verkrijgen 
van de gewenste woning mo-
gen niet hoger zijn dan het maxi-
mum van de nationale Hypo-
theek Garantie, met een plafond 
van 250.000 euro. 

Bij de startersleningen geldt: wie 
het eerst komt, het eerst maalt. 
Alleen een volledig ingevuld di-
gitaal intakeformulier (inclusief 
voorlopig koopcontract) wordt 
in behandeling (zie: Gemeen-
tehuis/Producten en Diensten/
Starterslening op www.uitgeest.
nl).

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

KERMISPLEZIER BEGINT HIER.... !!
De Uitgeester kermis is een feest voor jong en oud !

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

OLIEBOLLEN
naturel en met
 5 stuks voor € 2,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

KERMIS MARSEPEIN SNIT
lekkernij  
 van € 7,95 nu € 6,95 !!
(of 3 volle spaarkaarten)

En natuurlijk feesten al onze winkels mee !!

Get your tickets at www.cnieto.zumba.com

Master Class
           by

July 8, 2013

De Jansheeren
Maltezerplein 1, 1961 JC Heemskerk

Pre Sale 25,00
At the door 30,00

Doors open at 18.30 hrs
Starting 19.00 hrs

From The NEW
Videogame
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Uitgeest - Voorafgaand aan 
de begroting voor het jaar 2014 
in november heeft het colle-
ge de kadernota 2014 vastge-
steld. Daarin staan de beleidsuit-
gangspunten voor de program-
mabegroting 2014 en de meer-
jarenraming 2015-2017. Tijdens 
de raadsvergadering van don-
derdag 27 juni zijn drie amen-
dementen (veranderingen in de-
ze kadernota) ingediend door  
het CDA, de UVP en de PU.  De-
ze amendementen zijn echter 
met acht stemmen tegen en vijf  
voor alle verworpen, zodat de 
kadernota is aangenomen. De 
door het CDA, de VVD, D66 en 
PvdA ingediende motie ‘Behoud 
van voorzieningen’ is tijdens ge-
noemde raadsvergadering door 
alle zes fracties unaniem aange-
nomen.

Het was Jan Ros van de ‘Stich-
ting De Zien Blijft’, die gebruik 
maakte van het spreekrecht. 
Wederom waren er vele volwas-
senen en kinderen naar de tribu-
ne van de raadzaal gekomen om 
te pleiten voor het behoud van 
zwembad De Zien. “Wij ston-
den hier ook al met zo velen op 
30 mei”, aldus Ros. “Wij zijn nu 
bijna vier weken verder, maar 
wij weten nog niets. Wij hebben 
geen enkele uitnodiging gehad. 
U wilt met de stichting praten, 
wel nu, kom dan en neem ons 
serieus. 6000 handtekeningen, 
waarvan 500 van kinderen lijkt 
toch voldoende draagvlak om 
De Zien open te houden.” Wet-
houder Spaanderman: “Wij moe-
ten een levensvatbaar plan be-
denken en kijken of het zwem-
bad in 2014 en daarna open kan 
blijven. Daarvoor zijn onder meer 
gesprekken nodig met Optisport. 
Wij zullen in gezamenlijkheid in 
september met elkaar om de ta-
fel gaan zitten en ook met de 
Stichting De Zien Blijft oplossin-
gen zoeken. Maar eenvoudig is 
het niet.”
 
Sluitende begroting 2014
Een sluitende begroting voor 
2014 en een goede meerjaren-
raming voor de jaren 2015, 2016 
en 2017. Daar ging het allemaal 
om donderdag 27 juni. Hoe krijg 
je dat voor elkaar als je min-
der geld van het Rijk krijgt en 
er als gemeente steeds meer ta-
ken bij krijgt, zoals onder meer 
de veel omvattende jeugdzorg. 
En steeds meer mensen  heb-
ben een uitkering nodig en daar 
moet ook geld voor beschik-
baar zijn. In de voorjaarsnota van 
2013 is het budget ten behoe-
ve van uitkeringsgerechtigden al 
met 293.231 euro verhoogd. Om 
de financiën weer op orde te krij-
gen stelt het college in de kader-
nota voor het zwembad, de bi-
bliotheek en de muziekschool te 

Drie amendementen kadernota 2014

Motie ‘Behoud voorzieningen’ 
door alle fracties aangenomen

laten verdwijnen  en een groot 
aantal subsidies te halveren. Als 
je de voorzieningen opheft en al-
le subsidies fors verlaagt, komt 
er een hoop geld beschikbaar. 
Maar dan kan je spreken van 
een kaalslag. “En”, zo vindt de 
PU, “een gemeente zonder voor-
zieningen is geen gemeente.” 
Hoe nu de toekomst er uit ziet 
voor het zwembad De Zien, de 
Bibliotheek en de Muziekschool, 
daarover spraken de fractievoor-
zitters van alle partijen zich don-
derdag 27 juni uit. Zo zei de heer 
Dubelaar (PU) het volgende: “Wij 
willen in ieder geval het zwem-
bad behouden. Ten aanzien van 
de andere voorzieningen zou fi-
nanciering, op zijn minst gedeel-
telijk, vanuit de opbrengsten  van  
een goede samenwerking gere-
aliseerd kunnen worden. Wij zijn 
van mening dat Uitgeest te klein 
is om alle taken zelf uit te voe-
ren. Opgaan in één gemeente is 
naar onze mening geen oplos-
sing, intensief samenwerken met 
diverse partijen des te meer. De 
PU kijkt daarbij uitdrukkelijk niet 
alleen naar de IJmond, maar ze-
ker ook naar het noorden.” De 
PU stelt in haar amendement 
voor het restant van de beoog-
de bezuiniging van sluiting van 
het zwembad, zijnde 150.000 eu-
ro per jaar vanaf  2015 te finan-
cieren met een eenmalige ex-
tra verhoging van de OZB met 
6% in 2014. Deze extra verho-
ging kan dan goeddeels gecom-
penseerd worden door het afzien 
van een indexering van de afval-
stoffenheffing voor de jaren 2014 
en 2015.
 
Het CDA en de VVD
De heer Wijte laat geen gelegen-
heid voorbij gaan om te melden, 
dat hij tegen het bouwen van het 
Zienhouse was, wat naar zijn 
mening een te dure investering 
is geweest. Steeds hoor je in de 
raad, dat er meer rendabele ac-
tiviteiten in het Zienhouse zou-
den moeten plaatsvinden, wat 
uiteraard ook geld in het laatje 
zou kunnen brengen. Wijte vond 
ook, dat de OZB in 2014, 2015 
en 2016 omhoog zou moeten om 
zo de voorzieningen te behou-
den. In haar amendement stelt 
de CDA voor de subsidie van 
de muziekschool na afloop van 
het seizoen 2012-2013 geduren-
de een periode van drie jaar af 
te bouwen tot nul (75%, 50% en 
25%). De dekking kan dan wor-
den gevonden in het (verder) 
verlagen van de subsidies voor 
bijvoorbeeld Zien House en/of 
De Zwaan. De heer Mens (VVD): 
“Het aantal uitkeringsgerechtig-
den groeit. De druk van de over-
heid groeit. De kadernota 2014 
is zeer ingrijpend. De VVD is een 
sterke voorstander van  bouwen 
om op die manier er financieel 

gezien weer rooskleuriger voor 
te staan. Wat de verhoging van 
de OZB betreft, dat moeten wij 
de burgers niet vragen, dat moe-
ten wij gewoon doen.”
 
Guus Krom (UVP)
Guus Krom, fractievoorzitter van 
de UVP staat erom bekend, dat 
zij veel contacten heeft met de 
Uitgeester bevolking. “Bij de 
voorzieningen speelt de bevol-
king zelf een grote rol”, zo vindt 
zij. “Ik hoor in het dorp, dat er 
wel vele mensen zijn, die als vrij-
williger mee willen helpen en 
die willen helpen via sponso-
ring en donaties. Ik ben daar-
om niet somber gestemd.” In het 
amendement van de UVP wordt 
voorgesteld de openbare bibli-
otheek te verplaatsen naar de 
Hogeweg 8 of naar het Zien-
house. Het onderhoud intensie-
ve oude gebouw van de biblio-
theek kan worden gesloopt. Er 
komt dan een groter terrein be-
schikbaar voor de gewenste ont-
wikkeling door Thunnissen en de 
VIVA Zorggroep.  De UVP stelt 
voorts voor de subsidie voor de 
Muziekschool direct na het af-
lopen van het contract te beëin-
digen. Wat het zwembad betreft  
stelt de UVP voor de ‘Stichting 
De Zien Blijft’ de mogelijkheid te 
bieden in het jaar 2014 te bekij-
ken of zij het zwembad kan gaan 
beheren na afloop van het con-
tract met Optisport.
 
D66 en PvdA
De VVD, D66 en de PvdA dien-
den geen amendementen in. De 
heer Tromp (D66) pleitte even-
eens voor het behoud van het 
zwembad. “De taakstelling waar 
de gemeente voor staat, kan niet 
meer zelfstandig worden uitge-
voerd.” Hij memoreerde aan het 
kansenonderzoek in de IJmond 
en stelde voor dat wethouders 
in de regio met elkaar in ge-
sprek gaan. Bij het aanleggen 
van een nieuw plantsoen kun-
nen buurtbewoners dit onder-
houden. Voorts stelde hij voor de 
afvalstoffenheffing te verlagen 
en het rioleringsplan voor 2015 
vooral uit te voeren. De heer Ei-
lert van de PvdA zei onder meer: 
“Er moeten forse bezuinigingen 
komen, maar dat betekent niet 
dat we de voorzieningen de nek 
moeten omdraaien. Wij moeten 
luisteren naar mensen met ini-
tiatieven. Zo is de Muziekschool 
zelf al met voorstellen geko-
men. Soms denk ik dat de bood-
schap van drastische bezuinigin-
gen nog niet goed tot alle bur-
gers is doorgedrongen. Wij wil-
len een zelfstandig Uitgeest. De 
OZB zal dan omhoog moeten. 
Een groot deel van het geld zal 
echter gevonden moeten wor-
den door gemeentelijke samen-
werking.’’ (Marga Wiersma)

‘Samen met samenleving oplossingen zoeken’

Nieuwe burgemeester streng
Uitgeest - “Ik lijk wel aardig, 
maar dat ben ik niet”. Dat waren 
de eerste woorden van de inte-
rim-burgemeester Theo van Eijck 
toen donderdag 27 juni om 20.00 
uur de raadsvergadering begon. 
Deze woorden waren gericht tot 
de publieke tribune waar weder-
om vele volwassenen en kinde-
ren naar de raadszaal waren ge-
komen om te pleiten voor het be-
houd van zwembad ‘De Zien’. “Ik 
wil wel graag dat het stil is.” Het 
werkte, want je kon nadien een 
speld horen vallen. De raadsver-
gadering werd voorts strak ge-
leid door de burgemeester.

Nieuwe bezems vegen schoon. 
De nieuwe burgemeester heeft 
een geheel eigen visie. “Kijkend 
naar de problemen, die er zijn, 
heeft terugkijken geen zin”, zo 
zei hij. “De toekomst is echter 
een uitdaging. Het is net als bij 
een bedrijf.  Bij problemen moet 
je de kosten drukken en de in-
komsten verhogen. Bij de kader-
nota 2014 zijn de ergste knel-
punten het snijden in de voor-
zieningen. Maar het moet niet 
zo zijn, dat wij een kaal Uitgeest 
krijgen. Na de begroting in no-
vember moet het toch mogelijk 
zijn weer een florerend Uitgeest 
te hebben met een sluitende be-
groting voor 2014 en een slui-
tende meerjarenbegroting tot en 

met 2017. Wij als college moeten 
samen met de samenleving op-
lossingen zoeken en op financi-
eel gebied diverse mogelijkhe-
den onderzoeken. Daarvan zul-
len wij dan steeds verslag doen 
aan de fracties. Direct na de zo-
mer moeten wij met alle partij-
en om de tafel gaan zitten. Wij 
staan als college achter de mo-
tie: ‘Behoud van voorzieningen’ 
en gaan daarmee keihard aan de 
slag. Als burgemeester ga ik er 
met heel veel energie tegenaan. 
Voor alle inwoners, bedrijven, in-
stellingen en verenigingen met 
vragen ben ik altijd bereikbaar. 
De mensen kunnen op mij re-
kenen. Het liefste heb ik dan dat 
men mij e-mailt op  burgemees-
ter@uitgeest.nl.’’

Brief aan provincie
De drie ingediende amende-
menten voor de kadernota 2014 
zijn gelukkig verworpen. An-
ders was het voor het college 
nog zwaarder geworden. Bur-
gemeester Van Eijck: “Natuurlijk 
proberen wij de voorzieningen te 
behouden. Wat het financiële ka-
der betreft zullen wij de provin-
cie laten zien, dat wij onze finan-
ciën op orde hebben. Linksom of 
rechtsom moet dat lukken. Als 
wij het geld niet hebben moeten 
wij creatieve oplossingen zoe-
ken.” (Marga Wiersma)

Aan het begin van de raadsvergadering donderdag 27 juni hing lo-
coburgemeester Wim Spaanderman de burgemeestersketting om 
de hals van de interim-burgemeester Theo van Eijck

Raadsnestor Guus Krom overhandigde hem vervolgens een ander 
onmisbaar attribuut: de voorzittershamer (foto: gemeente Uitgeest)











MiMakkus-clown bezoekt 
huiskamer Geesterheem
Uitgeest - De bewoners van de 
‘huiskamer’ in Geesterheem zijn 
vorige week verrast met een be-
zoek van miMakkus-clown Ca-
too. Twee miMakkus-clowns, in 
dienst van ViVa! Zorggroep, zijn 
opgeleid om met subtiele clow-

neske middelen, non-verbaal 
contact te leggen met mensen 
die leiden aan een ernstige vorm 
van dementie of niet-aangebo-
ren hersenletsel. Het draait hier-
bij om lichaamstaal en gevoel, 
met als doel samen op zoek te 

gaan naar een glimlach of een 
stil moment van vreugde. De 
miMakkus-clowns bezoeken de 
komende periode alle bewoners 
met dementie van de woonzorg-
centra en verpleeghuizen ViVa! 
Zorggroep.

Uitgeest - Dit weekend stond 
de eerste jonge duivenvlucht van 
dit seizoen op het programma bij 
Duivensportvereniging De Snel-
vlieger. Echter de weersvoor-
spelling voor de zaterdag ga-
ven geen goede verwachtingen 
voor de jeugd van de duiven-
sport. Wel gingen de duiven voor 
de vierde Midfondvlucht donder-
dagavond richting Frankrijk voor 
een start vanuit Morlincourt op 
een afstand van 350 km. Met 
79 duiven van 8 deelnemers in-
gemand bij de Vliegende Vleu-
gels werden die om 12.00 ge-
lost met een pittig noord wes-
tenwindje op kop en regelma-
tig geteisterd door een flinke re-
genbui. Om 17.04.17 uur meldde 
de eerste en tevens snelste duif 
zich bij Gert Twaalfhoven in Uit-
geest met een gemiddelde snel-
heid van 1149’126 mpm (ruim 69 
km per uur) De uitslag van de 
eerste vijf liefhebbers luidt als 
volgt: 1-4-9-15e Gert Twaalfho-
ven, 2e Hein Berkhout,  1-5-8-9-
10-11e Tandem W&F Rodenburg, 
6-14-20e Comb. Kerssens-Krom 
en 7e Piet Groentjes. De attractie 
prijs van deze vlucht, geschon-
ken door Jaap Kerssens gaat 
naar Piet Groentjes. De wekelijk-
se “taart” is gewonnen door de 
Comb. Kerssens-Krom. De eer-
ste plaats van Gert Twaalfho-
ven was tevens goed voor een 9e 
plaats in het Rayon B. tegen 100 

deelnemers met 1185 duiven.
Tandem Rodenburg pakt eerste 
jonge duivenvlucht.
Veel betere weersomstandighe-
den dan zaterdag brachten op 
zondag de jonge duiven naar 
huis vanuit het Belgische Meer 
met een afstand van 115 km. 
Met 392 duiven van 12 deel-
nemers in concours werden ze 
om 12.30 uur in de middag ge-
lost. Om 13.49.53 uur meldde 
de eerste duif zich bij de Tan-
dem W&F Rodenburg in Uit-
geest, met een gemiddelde snel-
heid van 1440.398 (ruim 86 km 
p/uur). De uitslag van de eerste 
vijf deelnemers luidt als volgt: 
1-3-11-12-13e Tandem W&F Ro-
denburg, 2-7-8-51-52e Jikke 
Liefting (jeugdlid uit Akersloot), 
4-5-59e Hans Baltus, 6-19-20-
27-47e Ingrid van Bohemen en 
9-21-23-24-24e Hein Berkhout. 
De “taart” van de week gaat 
naar Hein Berkhout een van zijn 
duiven op de 50e plaats. Eerste 
plaats in vereniging van het Tan-
dem W&F Rodenburg was te-
vens goed voor de 21e plaats in 
het Rayon B. tegen 115 deelne-
mers met 2981 duiven.

Tevens werden met deze vlucht 
de Jan Steen memoriaal prij-
zen vervlogen, winnaars waren 
de geklasseerden op de plaat-
sen 5-10-20-30-41-50 van de 
uitslag.

       Zo vlogen 
       de duiven 

Pannetje op vuur oorzaak 
brand in de Slimp
Uitgeest - Vorige week don-
derdagavond rond kwart voor 7 
werd de brandweer van Uitgeest 
gealarmeerd voor een automa-
tische brandmelder in de Slimp 
aan de Dr. Brugmanstraat in Uit-
geest. Ter plaatse bleek inder-
daad sprake te zijn van brand. 
Een pannetje met vet had te lang 
op het vuur gestaan. Een pan-
nenlap had vlam gevat en is door 
de brandweer naar buiten ge-
bracht en geblust.

De bewoner heeft bij het brand-
je lichte brandwonden opgelo-
pen aan zijn handen. Een ambu-
lance is ter plaatse gekomen om 
de bewoner te controleren. De-
ze hoefde uiteindelijk niet mee 
naar het ziekenhuis. De brand-
weer van Uitgeest heeft gewacht 
tot er familie van de bewoner ter 
plaatse was om de bewoner op 
te vangen, en geholpen om de 
woning een beetje schoon te 
maken. (bron: 112-uitgeest.nl)

Eric Ott 9e in Dutch TT
Uitgeest - Coureur Eric Ott 
heeft in het ONK Dutch supers-
port een negende positie we-
ten te bemachtigen tijdens de 
TT van Assen. De trainingen op 
een toch ietwat vochtige baan op 
donderdag en vrijdag resulteer-
den in een 22ste startplaats voor 
de Uitgeester motorcoureur op 
de wedstrijd, zaterdag.
,,Allereerst hebben we op zater-
dag de wedstrijden van de Mo-
toGP bekeken’’, vertelt Karin Ott. 
,,Geweldig zoals Jorge Lorenzo 

na een operatie van zijn donder-
dag gebroken sleutelbeen toch 
aan de wedstrijd deelnam. Met 
Valentino Rossi op 1, Cal Crut-
chlow op 3 en Lorenzo op 5 kon 
het voor Yamaha natuurlijk niet 
meer fout.’’
Daarna mocht het ONK Supers-
port zijn kunsten laten zien. De 
eerste doorkomst lag Eric op 
P23, maar daarna ging Eric in 
een razend tempo door het veld 
heen. Stephan de Boer en Koen 
Meuffels waren eerst aan de 

Eric Ott in actie op de TT van Assen

beurt, de volgende ronde Chris 
van Heuvelen. In ronde 5 Ron 
Looijesteijn, daarna Lars Kooij-
man en weer een ronde verder 
Cliff Kloots en Arjan Tiemens. In 
ronde 9 ook nog Erwin Druijff en 
Frank Brouwer. Kervin Bos reed 
met een blessure en moest ook 
Eric voorbij laten gaan. In ron-
de 11 was Eric in gevecht met 
Rob Hartog en dit hebben ze vol 
gehouden tot en met de laatste 
ronde. Rob ging 3 tienden van 
een seconde voor Eric over de fi-
nish. 
Karin Ott: ,,Eric heeft een gewel-
dige strijd laten zien met mooie 
inhaalacties. In het ONK op een 
negende positie eindigen en ze-
ven punten pakken is een he-
le mooie uitslag. Hij reed ook de 
hele wedstrijd snelle tijden in de 
1:43 met als snelste 1:43.2 wat 
nog steeds zijn PR is. Geweldig!’’

Eric Ott helpt mee als coureur op 
de circuitdag van Against Can-
cer, op 10 juli, waarbij zieke kin-
deren een rondje achterop mo-
gen over het circuit van Assen. 
Hij zoekt hier ook sponsoren 
voor, zie: againstcancer.nl.

Het team gaat weer optreden op 
zaterdag 6 juli met de 500 kilo-
meter van Assen. Met een team 
van drie coureurs rijden zij 110 
ronden. De toegang is gratis en 
het is volgens Karin Ott heel leuk 
om mee te maken!
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Uitgeest - Bij Tennisvereniging 
De Dog kanweer een kampi-
oen worden genoteerd. Het ge-
mengd tennisteam 3/4 baan tot 
en met 10 jaar heeft er hard voor 

moeten knokken, maar het is ge-
lukt! 
Ilja Sanders, Femke Liefting en 
Sanne Lijesen, van harte gefeli-
citeerd!

Kampioen!

Super afsluiting van 
een mooi turnseizoen

Uitgeest - Vrijdag heeft turn-
vereniging Unitas het turnsei-
zoen voor de recreatie afgeslo-
ten. Ze zijn met de drie groepen 
naar Beverwijk geweest om te 
Bounzen (een grote hal met al-
leen maar trampolines, ook te-
gen de wand). De Jong Talent 
groep werd met de auto ge-
bracht en de andere 2 groepen 
zijn  naar Beverwijk op de fiets 
gegaan. De meisjes hebben een 
uur lang op alleen maar tram-
polines gesprongen en hebben 
een geweldige middag gehad. Er 
werden vele salto’s gesprongen 
en de turnsters  waren super en-
thousiast. 
De turnsters van de selectie heb-
ben het seizoen afgesloten met 
een 2-daagse. Op vrijdagavond 

werd er eerst nog getraind en 
na de training hebben ze aller-
lei spelletjes gedaan. Om mid-
dernacht hebben ze de verjaar-
dag van Nicole uitgebreid ge-
vierd en zaterdagmorgen heer-
lijk ontbeten met een warm eitje 
voor iedereen en na het ontbijt 
op de fiets naar Beverwijk  om 
van 10.00 uur tot 11.00 uur ook 
te Bounzen. De turnsters heb-
ben vele flikflakken,  salto’s  en 
schroeven gesprongen. Na het 
Bounzen weer op de fiets terug 
naar Uitgeest om de 2-daagse af 
te sluiten met een picknick.  Ie-
dereen had iets lekkers meege-
nomen en Carolien heeft heerlij-
ke pannenkoeken gebakken. 
Nu allemaal genieten van een 
heerlijke vakantie!

Foto boven: met z’n allen op de 
fiets naar Beverwijk

Foto onder: de turnsters van de 
selectie van Unitas hebben het 
seizoen afgesloten met een twee-
daags feestje

De recreatiegroepen van van de vrijdagmiddag

De jong talent-groep van dinsdag- en vrijdagmiddag
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