
1227 mei 2015 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Maquette Piet te zien in 
Hermitage Amsterdam

Castricum – Hoeveel mensen 
op de wereld zullen kunnen zeg-
gen dat het resultaat van een uit 
de hand gelopen hobby geëx-
poseerd wordt in de Hermitage 
Amsterdam? Piet Prinsen (76) 

uit Castricum kan dat wel. Op 
donderdag 4 juni wordt door ge-
neraal-majoor Van Uhm ’s lands 
grootste Waterloo-maquet-
te onthuld, die door Piet is ge-
maakt. Deze is de hele maand te 
zien voor bezoekers aan de ten-
toonstelling Alexander, Napole-
on & Joséphine.
Omdat op 18 juni 2015 de her-
denking plaatsvindt van de Slag 
bij Waterloo, 200 jaar geleden, én 
natuurlijk omdat het aansluit op 
de huidige tentoonstelling, or-
ganiseert de Hermitage Amster-
dam in juni de Waterloo Maand. 
De maquette van de Slag bij 
Waterloo (schaal 1:72) is 33 m² 
groot en bestaat uit ruim 9.000 
soldaten en 1.500 paarden. Het 
stelt het slagveld voor, vlak voor 
de aanval. Het terrein is natuur-
getrouw op schaal weergege-
ven. Het model, in 28 jaar tijd ge-
maakt, is het grootste in Neder-

land. De totale afmetingen: 700 x 
476 cm, met afgeschuinde hoe-
ken. Alle regimenten zijn door 
hem met al hun uniformkleuren, 
banieren en dergelijke correct 
weergegeven. Gezien de schaal 
van de figuurtjes, gemiddeld 
slechts 2,5 cm hoog, was dit een 
secuur en tijdrovend karwei. De 
maker is elke dag aanwezig om 
toelichting te geven aan bezoe-
kers. De maquette is te zien tot 5 
juli. Piet hoopt dat er belangstel-
lenden zijn die zijn levenswerk 
daarna permanent een plek wil-
len geven in een museum. De 
documentaire waar Henk Waal 
uit Castricum en Henk Molhoek 
uit Alkmaar aan werken over Piet 
en de maquette krijgt met deze 
expositie een waardig slot.
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Colleges besluiten tot ambtelijke 
fusie en vragen groen licht bij raden
Regio - De stap naar het be-
sluit voor één ambtelijke werkor-
ganisatie voor de vier gemeen-
ten Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo komt steeds dichterbij. 
Begin april namen de colleges 
een voorgenomen besluit om de 
gemeenteraden te vragen een 
offi ciële ambtelijke samenwer-
king te starten. Hierna werd het 
bedrijfsplan eerst ter raadple-
ging aan de Bijzondere Onder-
nemingsraad (BOR) gestuurd. 
De BOR heeft een positief advies 
gegeven. Daarop hebben de col-
leges vandaag hun besluit defi -
nitief gemaakt. Nu is het aan de 
vier gemeenteraden. Zij beslis-
sen op 24 juni of ze groen licht 
geven aan de colleges voor het 
aangaan van een gemeenschap-

pelijke regeling. De werkorgani-
satie moet op 1 januari 2017 van 
start gaan. De gemeenten Ber-
gen, Uitgeest, Castricum en Hei-
loo onderzoeken sinds een klei-
ne twee jaar de mogelijkheden 
van samenwerking. Uitgangs-
punten daarbij zijn telkens het 
behouden en versterken van de 
kwaliteit, verminderen van de 
kwetsbaarheid en het beheer-
sen van de kosten. Bovendien is 
het belangrijk dat elke gemeen-
te zijn eigen ‘kleur’ behoudt. Het 
bedrijfsplan geeft inzicht in hoe 
de nieuwe fusieorganisatie er-
uit zou kunnen zien. Het plan 
geeft verder aan hoe die orga-
nisatie (huidig aantal fte is 705; 
846 medewerkers) kan worden 
ingericht, zodat die per 1 janu-

ari 2017 vol in bedrijf kan zijn. Er 
vallen geen gedwongen ontsla-
gen. Vanaf 2017 wordt wel ge-
bruikgemaakt van natuurlijk ver-
loop om structurele besparingen 
te bereiken. De colleges leggen 
de lat hoog als het gaat om de 
kwaliteit van de dienstverlening. 
De dienstverlening blijft dichtbij 
de inwoners, instellingen, orga-
nisaties en bedrijven. Het stre-
ven is om het beter te doen in 
kwaliteit, kwetsbaarheid en kos-
ten. Colleges streven naar een 
optimale  inzet van digitale tech-
nieken. 
Elke gemeente houdt ook een ei-
gen publieksbalie, waar bijvoor-
beeld reisdocumenten en rij-
bewijzen kunnen worden afge-
haald.

Olympiër Dennis Rijnbeek doet 
mee aan Cross Triathlon Akersloot
Akersloot - Op zaterdag 13 
juni houden Amak en IJs-
club Akersloot onder auspici-
en van de Nederlandse Triathlon 
Bond de eerste Cross Triathlon 
Akersloot. Deze eerste editie 
van de Cross Triathlon Akersloot 
start om 12.00 uur op het oever-
park De Hoorne. Zwem-olympi-
er Dennis Rijnbeek, woonachtig 
in Huis ter Heide, heeft zich in-
middels ook aangemeld. Den-
nis zwom voor Nederland op de 
Olympische Spelen van Atlan-
ta en Sydney en is zich daarna, 
binnen zijn vereniging TriMates, 
gaan toeleggen op de Triathlon 
disciplines. ,,Eigenlijk ben ik ook 
een beetje een local”, aldus Den-
nis. ,,In 1996 ging ik als Heems-

kerker naar de Olympische Spe-
len. En dat is ook de reden dat 
ik op 13 juni meedoe. Akersloot 
voelt voor mij als om de hoek 
en we maken er een weekend-
je Heemskerk en omstreken van. 
Ik verwacht natuurlijk mijn fa-
milie uit Heemskerk als suppor-
ters langs het parcours en als het 
mooi weer is kunnen we na af-
loop ook nog naar het strand.”
Sandra Levering verzorgt na-
mens De Vriendschap de hapjes 
en de drankjes voor deelnemers 
en publiek rondom het wed-
strijdgebeuren. En op de vrijdag-
avond 12 juni voorafgaand aan 
de wedstrijddag organiseert Jet-
ty Sander in ‘t Voorom een pas-
taparty. Voor meer informatie en 

inschrijvingen zie: www.triathlo-
nakersloot.nl.

Bodem van 
provincie 

Castricum - De tentoonstelling 
wAARDEvol vertelt het verhaal 
van het ontstaan, de bedreiging 
en de bescherming van de bo-
dem van Noord-Holland. 

Met historische kaarten, pren-
ten en foto’s uit de Provinciale 
Atlas Noord-Holland wordt een 
ode gebracht aan de nog zicht-
bare aardkundige monumenten 
van de provincie. 
Een spectaculaire installatie, 
de ‘augmented reality sand-
box’ - een primeur voor Neder-
land   laat bezoekers zelf ervaren 
wat de gevolgen zijn van ingre-
pen in het landschap. Een voor-
beeld van de werking van zo¹n 
‘augmented reality sandbox’ is te 
vinden op YouTube. 
Van 29 mei tot en met 30 augus-
tus in Huis van Hilde in Castri-
cum.

29 MEI t/M 
30 AUGUSTUS 
2015

www.huisvanhilde.nl

wAardevol
de bodem van noord-holland

Uit de bocht
Castricum - Vorige week dinsdag is een auto, die de bocht maak-
te van de N203 vanaf Uitgeest naar de Zeeweg in Castricum, tot stil-
stand gekomen tegen een lantarenpaal. De jonge bestuurder was op 
weg naar school maar moest de eerste les verstek laten gaan. Foto: 
Lucas Hazes/112uitgeest.nl.

Castricum - De Kennemer TC 
organiseert op zondag 31 mei 
een met een NTFU ster geno-
teerde toerfi etstocht, de inmid-
dels bekende Kennemer Classic 
met afstanden van 35, 65, 125  
kilometer. 
De 35 kilometer is bij uitstek ge-
schikt voor gezinnen, maar ook 
is de tocht gekeurd voor hand-
bikers. Alle afstanden zijn volle-
dig gepijld, er zijn GPS bestan-
den te verkrijgen en men krijgt 
een uitstekende routebeschrij-
ving mee. Via www.kennemertc.
nl is meer informatie te vinden, 
zoals onder andere ook de exac-
te starttijden en inschrijfprijzen 
per afstand die tussen de 2,50 
en 3,50 liggen afhankelijk van 
de afstand. 

Op fi ets door 
Laag Holland 

www. .nl

www. .nl

Castricum - De politie is op 
zoek naar getuigen van een 
mishandeling die zaterdag 
16 mei omstreeks 20.30 uur 
heeft plaatsgevonden in de 
Juliana van Stolbergstraat 
nabij de vijver in Castricum. 

Een man die daar zijn hond uit-
liet werd agressief naar een an-
dere Castricummer die daar 
ook met zijn hond liep. De poli-
tie is op zoek naar deze agres-
sieve man. Signalement: blan-
ke man, ovaal brilletje, kort bruin 
stekelachtig haar, ongeveer 
180cm, normaal postuur, opval-
lende tanden aan de onderzijde, 
rond de 30 jaar. Hij liep met een 
middelgrote hond met vrij lange 
zwarte haren en een grijs spits 
snuitje.Er speelden rond die tijd 
jongeren in de buurt die moge-
lijk iets gezien hebben. 
Aan getuigen wordt gevraagd te 
bellen met de politie via 0900-
8844.

Politie op zoek 
naar getuigen 
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Werk docenten Toon-
beeld in gemeentehuis

Castricum - Kunstdocenten van 
Toonbeeld tonen hun eigen werk 
in de hal van het gemeentehuis 
in Castricum. Het werk zal te zien 
zijn van 28 mei tot en met eind 
augustus.
Om de tentoonstelling feestelijk 
te openen en als aftrap van de 
KunstFietsRoute zullen docenten 
en enige leerlingen van de afde-
ling muzikale vorming van Toon-
beeld een concert geven op vrij-
dagavond 5 juni 19.30 uur. Deel-
nemende exposerende kunste-
naars zijn: Wilma Bosland (ke-
ramiekdocent), Leo van den Bos 
(beeldhouwdocent), Lense Elzin-
ga (docent kalligrafie), Angèle 
van den Thillart (docent tekenen 
en schilderen) en Anja Vosdingh 
Bessem (docent beeldhouwen). 
Foto: Koorddansen van Leo van 
den Bos

Clusiusleerlingen in 
finale ontwerpwedstrijd
Castricum - Meer dan 2.600 in-
schrijvingen waren er bij de uit-
vindwedstrijd van het jaar op ge-
bied van techniek; Yougi Zoekt! 
Twee teams van het Clusius Col-
lege Castricum, allemaal meisjes 
uit klas 2, hebben mooie uitvin-
dingen gedaan. Na de voorron-
des zijn er nu nog zes teams in 
de running voor de finale, waar-
onder één team van het Clusi-
us College Castricum. Het twee-
de team met de moneysaver van 
Pien Hommes en Noa Duin-
mayer, is niet door naar de fi-
nale. Indy Steenbakker en Celi-
ne Schoon, hopen met hun uit-
vinding van de ‘iPod Sjaal’ op za-
terdag 23 mei met de hoofdprijs 
naar huis te gaan. Indy en Ce-
line zijn ervan overtuigd dat de 
overwinning binnen handbereik 
is: ,,We hebben heel hard ge-
werkt aan onze uitvinding, een 
sjaal waar je een iPod inzit. Su-
perhandig. Via de iPod kan je de 

sjaal ook warmer maken en mu-
ziek aanzetten. Je moet de iPod 
wel opladen en zelf muziek toe-
voegen. En hij kan tegen water 
en is in alle kleuren verkrijgbaar.”

Ontdek de website van 
het Regionaal Archief

Castricum - Op zoek naar ach-
tergrondinformatie over fami-
lie of huis?  Of meer weten over 
de geschiedenis van de woon-
plaats? 

Het antwoord op deze vragen 
kan worden gevonden op de 
website van het Regionaal Ar-
chief. In de afgelopen jaren zijn 
veel historische bronnen gedigi-
taliseerd en via de website ont-
sloten. Archivaris Harry de Raad, 
in samenwerking met werkgroep 
Oud-Castricum, neemt belang-
stellenden mee op een ontdek-
kingsreis naar de vele mogelijk-

heden van de site. Er wordt ge-
leerd hoe de programma¹s op 
de site werken en hoe het han-
digst de gezochte informatie kan 
worden gevonden. Indien nodig, 
wordt er ook gewezen op infor-
matie die elders op het internet 
is te vinden. 
Deze informatieochtend vindt 
plaats op 4 juni, van 10.00 tot 
12.00 uur, in het kader van De 
Ochtenden. Aanmelden kan bij 
de bibliotheek via 0251-655678 
of castricum@bibliotheekken-
nemerwaard.nl. Locatie: Biblio-
theek Castricum, Geesterduin-
weg 1.

Heiloo - De vrijwilligers van de 
Kunstparade Heiloo hebben er 
hard aan getrokken. En het re-
sultaat mag er zijn. 
De laatste week van juni staat 
het dorp compleet in het teken 
van kunst en cultuur. Er is dan 
voor iedereen heel veel te doen, 
te bekijken maar vooral te genie-
ten. Een parade, die wordt ge-
kenmerkt door een groot aantal 
uitingen van beeldende kunst, 
poëzie en muziek. Door heel Hei-
loo stellen tientallen beeldend 

kunstenaars hun atelier open 
voor iedereen die zich wil laven 
aan de bronnen hoe en waar die 
grote variëteit aan kunstvormen 
tot stand komt. En in het week-
end exposeren weer drie kunste-
naars in de Witte Kerk. 
Deze keer een mix van bron-
zen beelden en schilderijen. In 
de Cultuurkoepel zullen dertig 
kunstenaars hun werk expose-
ren, variërend van schilderijen 
en sculpturen tot mixed media 
en fotografie. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 16.00 uur 
zondag 19.30 uur  
dinsdag 20.00 uur 

Schneider vs Bax
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur 
dinsdag 14.00 uur   

woensdag 20.00 uur
De Surprise

donderdag 20.00 uur  vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  zondag 11.00 uur 

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur 
Ventoux

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 uur  woensdag 20.00 uur 

De Ontsnapping
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur   
dinsdag 20.00 uur

La Famille Bélier
vrijdag 16.00 uur  

maandag 20.00 uur 
Still Alice

zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag 16.00 uur

Kidnep
zaterdag 13.00 uur   

zondag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   
De Boskampi’s
zaterdag  13.00 uur   

zondag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   
Home (NL) 2D
woensdag 16.00 uur   

Shaun het Schaap

Programma 28 mei t/m 03 juni 2015

Schneider vs. Bax
Schneider, een huurmoordenaar, 
wordt gebeld door Mertens. Hij 
heeft een spoedopdracht voor 
Schneider, maar Schneider wei-
gert. Hij is jarig en heeft zijn 
vrouw Lucy beloofd te helpen 
met het voorbereiden van het di-
ner dat hij vanavond geeft. 
Mertens benadrukt dat het be-
langrijk is en dat het vandaag 

moet gebeuren. Het gaat om Ra-
mon Bax, een schrijver. Hij woont 
alleen aan de rand van een af-
gelegen meer. Het is een mak-
kelijke klus, met een beetje ge-
luk ben je voor de middag weer 
thuis. Met tegenzin gaat Schnei-
der akkoord, maar de makkelij-
ke klus blijkt een zeer gecompli-
ceerde.

Multimiljonair Jacob (Jeroen van 
Koningsbrugge) wordt voor het 
eerst in zijn leven verliefd op de 
mooie Anne (Georgina Verbaan). 
Voor het eerst lijkt het leven hun 
toe te lachen, alleen hebben ze 

De Surprise kort daarvoor een contract gete-
kend met een bedrijf dat hen op 
een verrassende wijze naar de 
andere wereld zal helpen. 

Als zij onder het contract probe-
ren uit te komen, blijkt dat nog 
niet zo makkelijk...

Orgelconcert 
in de kerk

Castricum - Op zondag 31 mei  
geeft Erik Jan Eradus voor de 
tweede maal een concert op het 
David-orgel van de Pancratius-
kerk. Voor zijn verdiensten voor 
de Franse orgelcultuur ontving 
Erik Jan op 14 juni 2014 een be-
langrijke hoge onderscheiding. 
Erik Jan zal de vierde en de zes-
de symfonie van Charles-Marie 
Widor spelen. Deze symfonieën 
passen goed op het in 1953 door 
de familie Vermeulen uit Weert 
gebouwde orgel. Het concert 
begint om 15.30 uur. Het adres 
is Dorpsstraat 113. 
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Drone in de lucht 
tijdens Limmen Ludiek
Limmen - Om maar alles vast 
te leggen van het wereldrecord 
kurkenmozaïek Van Limmen Lu-
diek zullen er mensen filmen, 
de camera¹s van C-TV Castri-
cum zijn van de partij bij de ont-
hulling op 5 juni en er komt een 
drone in de lucht te hangen tij-
dens alle voorbereidingen in het 
dorpspark. Na afloop wordt een 
registratie gemaakt als dvd die 
te koop wordt aangeboden. Op 
5 juni is ¹s avonds de grote ont-

hulling met een licht- en geluid-
show. Op 6 juni en 7 juni kan ie-
dereen langskomen om het mo-
zaïek bij daglicht te bewonderen. 
Er wordt nog gezocht naar vrij-
willige terreinstewards, bevei-
ligers en verkeersregelaars en 
ook in de bediening is hulp no-
dig tijdens de culinaire avond en 
de diverse bardiensten op vrij-
dag, zaterdag en zondag in de 
feesttent. Op de foto het bestuur 
van Limmen Ludiek. 

Hollander is kampioen
Limmen - Vrijdag speelden de 
schakers van Vredeburg de be-
slissende ronde van de interne 
competitie. Koploper Bert Hol-
lander had aan een remise tegen 
Jos Admiraal voldoende om het 
kampioenschap veilig te stellen 
en slaagde daar met verve in. Na 
drie kampioenschappen op rij 
voor Bob Stolp heeft dan nu de 
21-jarige, aankomende wiskun-
deleraar Bert Hollander z¹n eer-
ste titel op zak. Bob Stolp hield 
overigens maximale druk op de 
ketel door via een dodelijke aan-

val over de h-lijn snel te win-
nen van Sandra Hollander. Maar 
Stolp, die het niet meer in eigen 
hand had, moest dus genoe-
gen nemen met zilver. Ondanks 
een verrassende nederlaag te-
gen Jan Borst legde Barry Bleke-
molen, vlak voor Jos Admiraal en 
de afwezig Ed Stolp, beslag op 
een fraaie derde plaats. Komen-
de vrijdag besluiten de schakers 
van SV Vredeburg het seizoen 
met een simultaansessie door de 
regionale topspeler en oud Vre-
deburg-lid Thomas Broek.

Henny Huisman opent 
kustfietsroute bij Perspectief
Castricum - Tijdens de kunst-
fietsroute op 6 en 7 juni staat 
bij Perspectief de deur van 11.00 
tot 17.00 uur weer wagenwijd 
open voor alle belangstellen-
den. Het draait dit jaar niet al-
leen om kunst, maar ook om po-
ezie. Aan de hand van een viertal 
gedichten konden de leden van 
Perspectief zich laten inspireren 
om vervolgens in diverse stijlen 
en met verschillende technieken 
aan het werk te gaan. De resul-
taten zijn tijdens de kunstfiets-
route te bewonderen. Bovendien 
is een portrettengalerij te zien 

van dorpsgenoot Henny Huis-
man. Een aantal weken geleden 
zat hij model voor een twintig-
tal Perspectiefleden en ook deze 
kunstwerken worden tentoonge-
steld. 
Henny komt zaterdag 6 juni om 
10.00 uur naar het atelier van 
Perspectief, van Oldenbarne-
veltweg 37 in Bakkum om de 
kunstfietsroute officieel te ope-
nen. Bovendien komen op zon-
dag twee jonge talenten, Men-
no Lunter en Lennard Schaap 
met hun gitaar de tentoonstel-
ling muzikaal omlijsten.

Van larve naar imago

Limmen - Je moet er vroeg je 
bed voor uit, maar dan heb je 
ook wel wat. Peter van Reenen 
maakte een foto van
het uitsluipen van een gro-
te keizerlibel; de laatste vervel-
ling van een volgroeide larve 
naar imago. ,,Voor het uitslui-
pen klimt de volgroeide libellen-
larve uit het water. Als de larve 

Regio - Op zaterdag 13 juni 
houden de parochies van Uit-
geest, Castricum en Heems-
kerk een fietstocht om te onder-
strepen dat zij nu een persone-
le unie vormen. Met deze tocht 
worden de parochianen en an-
dere belangstellenden in de ge-
legenheid gesteld om hun buur-
kerken beter te leren kennen. 
De fietstocht start om 10.00 uur 
en inclusief bezoek aan de drie 
kerken duurt het evenement tot 
14.00 uur. Het inschrijfgeld be-
draagt vijf euro per volwassen 
deelnemer en kinderen mogen 
gratis mee. De helft van dit be-
drag is ter ondersteuning van 
de lokale Voedselbank. In iede-
re kerk worden de deelnemers 
gastvrij onthaald met een hap-
je en een drankje en op elke lo-
catie zal er een activiteit zijn om 
de kerk beter te leren kennen 
zoals een rondleiding, een quiz 
of de beklimming van de toren. 
Om 10.00 uur is het vertrek van-
af de O.L.V. Geboorte Uitgeest, 
daarna aankomst bij de Pancra-
tius Castricum en ontvangst met 
koffie/thee en koek. Rond 12.00 
uur aankomst bij de Mariakerk 
Heemskerk met een broodje of 
iets warms. Rond 13.30 uur te-
rug bij de O.L.V. Geboorte met 
frisdrank en een versnapering. 
Aanmelding en betaling voor de-
ze tocht kan tot 7 bij de pasto-
rie Langebuurt 37 in Uitgeest. Op 
de envelop uw naam vermelden 
en het aantal volwassen deelne-
mers en kinderen. Of maak het 
inschrijfgeld over op de bankre-
kening van de A.M.O.-Uitgeest, 
IBAN  12 RABO 0152 1019 50 
onder vermelding van naam en 
het aantal volwassen deelne-
mers en kinderen.

Fietstocht 
langs kerken

Bakkum - Zondagavond rond 
half tien is de brandweer van 
Castricum met spoed uitge-
rukt voor een melding van een 
schoorsteenbrand aan de Bleu-
merweg in Bakkum. 

Bij aankomst kwamen de vlam-
men al boven de schoorsteen uit. 
De brand had zich nog niet tus-
sen de plafonds verspreid. Met 
een CO2 blusser is de schoor-
steen leeggespoten om de erg-
ste hitte eruit te halen. De politie 
heeft de auto¹s laten verwijde-
ren uit de straat zodat de hoog-
werker van brandweer Alkmaar 
makkelijk de straat in kon ko-
men; de straat is smal. De spuit-
gasten hebben toen via de hoog-
werker de schoorsteen geveegd, 
er kwamen emmers vol rotzooi 
uit. 
De bewoner heeft van de brand-
weer een stookverbod gekregen 
en mag pas weer stoken als de 
schoorsteen is geveegd door een 
erkend bedrijf. 

Flinke schoor-
steenbrand

een geschikte uitsluipplek heeft 
gevonden, houdt het zich ste-
vig vast en vervelt voor de laat-
ste keer. De huid van kop en 
borststuk barsten open en heel 
langzaam komt de volwassen li-
bel eruit. Wanneer kop, borst-
stuk en poten eruit zijn, grijpt 
de libel zich vast aan het uit-
sluipsubstraat en trekt zijn ach-
terlijf uit de larvenhuid. Vervol-
gens blijft het nog verfrommel-
de en kleurloze dier een tijd lang 
hangen en pompt zich door mid-
del van lichaamsvloeistof op. Het 
achterlijf strekt zich langzaam en 
krijgt steeds meer de langgerek-
te vorm van een volwassen libel. 
Ook de vleugels strekken zich 
langzaam maar zeker uit. Als de 
libel zijn uiteindelijke vorm be-
reikt heeft, wordt de overtollige 
lichaamsvloeistof in druppeltje 
afgescheiden door het achter-
lijf. De libel heeft zijn uiteindelij-
ke vorm bereikt, maar is nog vrij-
wel kleurloos en te zacht om te 
vliegen. Pas na enige tijd uithar-
den is de libel klaar voor zijn eer-
ste vlucht en vliegt weg van het 
water, meestal naar de eerste de 
beste boom of struik.”

Voor alle vragen; 
Inloopavond op Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld

Regio - Westerveld organiseert 
op woensdag 27 mei een inloop-
avond. Iedereen kan zonder af-
spraak van 18.30 tot 21.00 uur 
hier binnenwandelen en vragen 
stellen. 
Bijvoorbeeld meer weten over de 
invulling van een plechtigheid, 
of de verschillende opbaarmo-
gelijkheden? Of benieuwd naar 
de opties op het gebied van eeu-
wigdurende graven, gedenkte-

kens, (urnen)graven of assiera-
den? Dan is men van harte wel-
kom. De medewerkers vertellen 
graag over alle mogelijkheden 
die Westerveld biedt. 
Om juiste keuzes te kunnen ma-
ken, is het van belang om te we-
ten wat er allemaal mogelijk is. 
Westerveld organiseert daar-
om elke laatste woensdag van 
de maand een inloopavond. Kijk 
ook op www.bc-westerveld.nl. 
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Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van ju-
ni van de Stichting Uitgees-
ter Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 
Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-312161. 
Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
319020.
 

Activiteitenkalender 
juni

Maandag 1, 8, 15, 22, 29:
10.00 -13.15 uur: ZW: Koffie-
Plus
13.30 -16.45 uur: ZW: Soos/
biljarten  
13.30 -16.45 uur: ZW: Soos, 
zomerbridge 

Dinsdag 2, 9, 16, 23, 30:
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook 
bridgen van 14.00-17.00 uur
Dinsdag 2:
Excursie kasteeltuin Assum-
burg. Verzamelen om 10.00 
uur voor de ingang van kas-
teel Assumburg

Woensdag 3, 10, 17, 24:
10.00-12.00 uur: ZW: Zomer-

café
Fietsen op E-bike. Vertrek 
9.30 uur vanaf het dorpshuis  
13.30-16.45 uur: ZW: Soos /
biljarten

Donderdag 4, 11, 18, 25:
Wandelen (1 of 2 uur) Vertrek 
9.30 uur vanaf het dorpshuis
09.30-11.30 uur: ZW: Open 
Atelier
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
13.30-16.45 uur: ZW : Soos/
biljarten
14.00-16.00 uur: ZW:  Rum-
micub 

Vrijdag 5, 12, 19, 26:
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’ (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met woens-
dag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan 

Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw C. van Megen en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-319020, e-mail: s.u.s@
inter.nl.net of kijk op de web-
site: www.uitgeestersenio-
ren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest -Dat Uitgeest mooi is en kan blijven is ook mede dankzij vele vrijwilligers. Vorig jaar oktober 
is gestart met een uitbreiding van de urn-muur op de begraafplaats van de katholieke kerk in Uitgeest. 
Dat vele handen dit konden doen heeft een prachtig resultaat gegeven. De week foto is dan ook een 
groepsfoto met de meeste vrijwilligers, drie vrijwilligers konden niet aanwezig zijn deze ochtend, Jaap 
Klaver, Han Scheerman en Nico Molenaar.
Op de foto van links naar rechts: Wim Beentjes, Jan Brakenhoff, Bank Beentjes, Kees Adrichem, Wil 
Tromp, Kees Heijen en Peter Keysper. Hulde mannen! Foto en tekst: Ger Bus

Drie auto’s betrokken 
bij ongeval op N203
Uitgeest - Op de N203 tussen 
Krommenie en Uitgeest zijn vo-
rige week dinsdagavond rond 
kwart over 6 drie voertuigen met 
elkaar in botsing gekomen.
Het ongeval gebeurde tussen de 
Broekpolderweg en de oprit naar 
de A9 richting Alkmaar. De be-
trokkenen zijn door medewer-
kers van de ambulance gecon-

troleerd op verwondingen maar 
niemand raakte gewond. Twee 
voertuigen zijn door een ber-
gingsbedrijf meegenomen.

Door het ongeval was er maar 
één rijstrook beschikbaar. Dit 
zorgde voor een lange file tussen 
Krommenie en Uitgeest. (bron: 
www.112-uitgeest.nl)

33ste wielerronde van 
Uitgeest op 21 juni

Uitgeest - Op zondag 21 ju-
ni vindt weer de jaarlijkse wie-
lerronde van Uitgeest plaats, 
dit jaar alweer voor de 33ste 
keer. Net als vorige jaar zijn de 
start en finish weer op de Mid-
delweg ter hoogte van de Brug-
manstraat. De ronde van Uit-
geest zal net als andere jaren 
weer een sterk deelnemersveld 
hebben. Er wordt weer gekoerst 
door de wielrenners in de sport-
klasse, junioren en de elite en 
natuurlijk niet te vergeten onze 
Uitgeester recreanten waarvan 
de organisatoren hopen dat die 

weer massaal meedoen!
Er zijn rondom de wielerron-
de weer leuke gratis activitei-
ten voor de kinderen. Op het Ge-
meentehuisplein kunnen de kin-
deren weer geschminkt wor-
den net als afgelopen jaren, dat 
was zo’n succes dat ze dit jaar 
met z’n tweeën komen schmin-
ken.Verder zijn er diverse at-
tracties op het grasveld tegen-
over de apotheek en in de Brug-
manstraat. Uiteraard is er weer, 
dankzij Grand café Beams een 
spetterend optreden van The 
Garlicks en een hapje en een 

drankje op een zonnig terras. 
Man kan dit natuurlijk alleen 
maar organiseren dankzij de in-
zet van alle vrijwilligers en de fi-
nanciële steun van de regionale 
sponsors en hoofdsponsors Ra-
bobank en Ton Scholten tegels & 
sanitair.

De organisatie roept iedereen op 
om op 21 juni naar Uitgeest te 
komen en te genieten van mooie 
wielerkoersen, leuke attracties 
voor de kinderen en spetterende 
muziek. Alle vaders zijn die dag 
bijzonder welkom want het is 21 
juni tenslotte ook vaderdag. Het 
lijkt een mooie gelegenheid om 
het begin van de zomer te vie-
ren. U kunt de organisatie op fa-
cebook en op www.wielerronde-
vanuitgeest.nl.
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ICGT 2015 : het waren 
weer mooie dagen

Uitgeest - Het zou een speciale 
editie moeten worden omdat het 
de 30e was, had de organisatie 
van te voren bedacht. Dat werd 
het ook. Vanaf het bedrijventoer-
nooi op de vrijdagmiddag tot en 
met de finale van de mannenedi-
tie op maandag tweede pinkster-
dag was het weer een bijzonder 
geslaagde editie. Mooi weer, pri-
ma sfeer , voetbal van een uit-
stekend niveau, gezellig als altijd 
en absolute bezoekersrecords 
bij de wedstrijden. Het ICGT kan 
weer met trots terugkijken op 
een zeer geslaagde editie met 
twee mooie winnaars namelijk 
Urawa Red Diamonds uit Japan 
bij de dames en voor de twee-
de keer in de geschiedenis van 
het ICGT Benfica Lissabon. Maar 
de grootste winst was misschien 
wel dat al die honderden vrijwil-
ligers die het ICGT draaien er sa-
men weer in zijn geslaagd om 
een prachtig evenement neer te 
zetten waar het hele dorp trots 
op mag zijn. Bijzonder dit jaar 
waren ook de live uitzendingen 
van OSU en de aandacht van 
251tv. Een dezer dagen kunt u 
op deze laatste zender hun ver-
slagen tegemoet zien.

Wat gebeurde er zoal dit week-
end?

ICGT bedrijventoernooi
Onder prima omstandigheden 
en met geweldig enthousiasme 
is vrijdag 22 mei het bedrijven-
toernooi gespeeld, Dit jaar de-
den 52 teams mee van bedrijven 
voornamelijk uit de regio maar 
soms ook van verder want wat 
te denken van de deelname van 
een team van Duinrel. De deel-
nemende teams moesten niet 
alleen voetballen maar werden 
ook geacht een parcours af te 

leggen in het kader van het zo-
genaamde “Rode draad spel”. 
Dat spel kende overigens een 
“echte” winnaar namelijk Vezet.
De middag werd afgesloten met 
een gezamenlijke bbq en voor-
al veel en gezellig napraten door 
de spelers en supporters van de 
deelnemende bedrijven. Er zijn 
ook dit jaar weer heel veel on-
derlinge contacten gelegd. Zo 
werd iedereen dus een beet-
je winnaar op het bedrijventoer-
nooi 2015. Stephan van der Eng 
en al zijn medewerkers kunnen 
tevreden terugkijken op een ge-
slaagde editie.

ICGT
Natuurlijk werd de openings-
wedstrijd tussen FC Uitgeest en 
Genoa CFC  traditiegetrouw op-
geluisterd met ballonnen en pu-
pillen die aan de hand van de 
spelers het veld mochten betre-
den. Een mooi gezicht vooral ook 
voor alle trotse ouders van zowel 
spelers als pupillen. FC Uitgeest 
dat als gevolg van de nacompe-
titieverplichtingen van het eer-
ste elftal een flink aantal vooraf 
bedachte spelers moest missen, 
wist de schade bepekt te hou-
den. Met 1-0 was Genua te sterk 
voor de Uitgeester  jonge gar-
de. In de andere poulewedstrijd 
wist ADO Den Haag een knap-
pe overwinning te boeken op het 
Griekse Panathinaikos.
De andere plaatselijk favoriet 
namelijk AZ Alkmaar wist in de 
andere poule ondanks een aan-
tal grote  kansen  niet te winnen 
van de bekerhouder Torino. Met 
2-1 trokken de Italianen aan het 
langste eind.
In de tweede ronde was blijk-
baar de koek al een beetje op bij 
FC Uitgeest dat met 5-0 het on-
derspit moest delven tegen ADO 

Den Haag dat daarmee een flin-
ke stap zette in de richting van 
de halve finale. De andere hal-
ve finalist in de poule werd Pa-
nathinaikos . In de andere pou-
le waren Benfica en Torino FC de 
sterksten.
Helaas ging dat ten koste van AZ 
Alkmaar dat genoegen moest 
nemen met een derde plaats in 
de poule. De plaatselijke FC Uit-
geest deed erg zijn best maar 
wist helaas over het gehele toer-
nooi genomen geen enkel punt 
te scoren. 
Zo waren er maandag twee-
de Pinksterdag twee prachtige 
halve finales. Torino moest het 
daarin opnemen tegen het ver-
rassend sterke ADO Den Haag 
dat helaas in een wedstrijd 
waarin het absoluut de sterkste 
was na strafschoppen  toch het 
onderspit moest delven.
In de andere halve finale deed 
het Griekse Panathinaikos zijn 
uiterste best maar het was niet 

opgewassen tegen het Portuge-
se Benfica. Met 1-0 boekte  de 
club van faam een nipte over-
winning. 
Zo waren het dus de bekerwin-
naar van vorig jaar Torino en de 
Benfica die met elkaar moes-
ten uitvechten wie dit jaar de 
cup met de grote oren mee neer 
huis mocht nemen. Dat werd uit-
eindelijk Benfica dat met 2-1 de 
club uit Turijn wist te verslaan. Zo 
komt er wederom een club met 
een grote historie op de wissel-
beker van het ICGT te staan. Pa-
nathinaikos wist beslag te leg-
gen op de 3e plaats terwijl AZ 
winnaar werd van de Koogbo-
kaal. Topscorer werd Furkan 
Eren van ADO Den Haag dat ook 
de speler van het toernooi lever-
de namelijk Jerdy Schouten. De 
keeper van het toernooi tenslotte 
werd Konstatinos Kotsaris. 

IWFT
Maandag 25 mei 13.30 uur mag 
gerust een gedenkwaardig mo-
ment worden genoemd in de ge-
schiedenis van het ICGT. Voor 
het eerst in het bestaan van het 
toernooi werd er namelijk afge-
trapt voor de finale van het Inter-
national Women’s Football Tour-
nament, ofwel het IWFT.  Dat ge-
beurde onder grote publieke be-
langstelling wat nog maar duide-
lijk maakte hoezeer het dames-
voetbal leeft.
Na de voorrondes op zaterdag 
werden op maandag twee span-
nende halve finales gespeeld. 
Daarin won Heerenveen met 
3-0 van ADO Den Haag en ver-
sloeg het Japanse Urawa Red 
Diamonds de dames van Telstar 
VVNH met 1-0. Helaas was de fi-
nale een eenzijdig verhaal want 
bij Heerenveen was het bordje 
blijkbaar al leeggegeten. Binnen 
20 minuten stonden de Japan-
ners met 3-0 voor om die voor-
sprong vervolgens niet meer uit 
handen te geven. Zo kon de aan-
voerder na afloop bij de prijsuit-
reiking uit handen van Marloes 
Jongejans ( organisatie) de gro-
te beker in ontvangst nemen en 
daar waren de Japanners maar 
wat blij mee.
Naast de eervolle tweede plaats 
verdiende Heerenveen ook nog 
de Fair Play Cup. De winnaar van 
de Koogbokaal (winnaar verlie-
zersronde) was voor het team 
van Valencia. Topscorer bij de 
vrouwen was Vilas Dono van Va-
lencia en de prijs voor de beste 
keepster kwam terecht bij Bar-
bara Lorsheyd. Tot beste speel-
ster van het toernooi werd uitge-
roepen Chinatsu Kira van Urawa
Het ICGT kan ieder in geval te-
rugkijken op een zeer geslaagd 
toernooi waarin door de deelne-
mende teams een mooi niveau 
werd gepresenteerd aan het pu-
bliek.

ICGT zorgt voor de kinderen
Er was het idee, de organisatie 
was enthousiast en onder de be-
zielende leiding van Ineke Bak-
ker werd het uitgevoerd, het kin-
derfeestje ter ere van de 30e edi-
tie van het ICGT. Zaterdag 23 mei 
was het zover. Rond kwart over 
twee was het op het ICGT Plaza 

een drukte van belang van ge-
zinnen met jonge kinderen. De 
“kids” vergaapten zich aan Nien-
ke van den Berg, leefden zich uit 
in de pannakooi en sprongen er 
driftig op los op het springkus-
sen. Ondertussen vermaakten 
de ouders zich met elkaar, nut-
tigden een drankje en wisselden 
nieuwtjes met elkaar uit. Kortom 
een geweldige middag en mis-
schien wel voor herhaling vat-
baar.

Vitesse’22 wint  ICGT vetera-
nentoernooi
Zaterdagavond na een dag vol 
topvoetbal was het de beurt aan 
hen die nog steeds denken “top” 
te kunnen voetballen. Oud-spe-
lers van FC Uitgeest, Meervogels 
’31, FC Castricum en Vitesse’22 
namen het in een mini-toernooi 
tegen elkaar op. Eerlijk is eer-
lijk, de beleving en het fanatis-
me was er nog steeds maar daar 
hield het wel zo’n beetje bij op. 
De rest was een parade van ver-
gane glorie. Hoewel, er was na-
tuurlijk dat mooie doelpunt van 
Ron Stuifbergen van Vitesse’22 
en de fabelachtige redding van 
keeper Jan Twaalfhoven van FC 
Uitgeest.  Het deed echter alle-
maal niet ter zake. Het allerbe-
langrijkste was het wederzien, 
het gedol in de kleedkamer en 
het gezamenlijk eten en drinken 
in de feesttent na afloop van de 
deelnemers. “Jongens” waren we 
weer.  Oh ja, en Vitesse’22 mocht 
na afloop de wisselbeker op de 
fiets mee terug nemen naar Cas-
tricum. Dat was nog een heel 
eind voor die jongens want  zij 
en wij waren best wel een beetje 
stijf van dat gehol.

ABT
Ook dit jaar waren er weer meer 
dan veertig teams die meede-
den aan wat misschien wel een 
van de grootste toernooien is 
voor lagere senioren namelijk 
het Arie Bonkenburg Sr toernooi. 
Speciaal dit jaar was de deel-
name van een team uit Enge-
land namelijk FC Sargents. He-
laas wist het team geen prijs te 
winnen maar enthousiast waren 
ze zeker. Maar vooral staat het 
ABT voor gezelligheid. De teams 
strijden dat het een lieve lust is 
en drinken daarna gezellig een 
biertje in de feesttent.

Tot slot was er natuurlijk het ge-
hele weekend de feesttent waar 
bekende artiesten en leuke 
bands hun opwachting maakten. 
Veel Uitgeesters maar ook be-
zoekers uit de regio hebben in-
middels de het ICGT met Pink-
steren rood omcirkeld in hun 
agenda. Zo hoort het ook. Bur-
gemeester Wendy Verkleij-Ei-
mers was bij haar debuut op het 
ICGT zeer onder de indruk van 
het evenement en de organisa-
tie ervan. Burgemeester, dat ho-
ren wij en al die andere vrijwilli-
gers, graag. 
Volgend jaar is iedereen weer 
van harte welkom maar dan op 
het ICGT 2016.
De afvallende Bal (teamfo-
to’s: FC Uitgeest, andere fo-
to’s: Monique Teeling)
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De winnaars bij de vrouwen: Urawa Red
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Aikido in Uitgeest
Uitgeest - Vanaf vrijdag 5 ju-
ni is er een Aikidoschool in Uit-
geest! De lessen vinden plaats 
op de vrijdagavond in Gymzaal 
de Meent en er zijn lessen voor 
volwassenen en jeugd.
De lessen worden verzorgd door 
Aikido Kennemerland met ook 
locaties in Haarlem, Heemskerk, 
Velserbroek en IJmuiden. Hans 
Boersma (3e dan Aikido) is op-
richter van Aikido Kennemerland 
en gaat de lessen geven in Uit-
geest.
Hans Boersma over de opening: 
,,Aikido Kennemerland is nu al 
bijna twee jaar actief en we zijn 
in die tijd flink gegroeid qua le-
denaantal en ook locaties. Er 
trainen nu al acht enthousiaste 
Uitgeestenaren bij Aikido Ken-
nemerland en een dojo ope-
nen in Uitgeest kon dan ook niet 
lang meer duren! Belangrijk punt 
is dat gymzaal de Meent cen-
traal ligt, waardoor het voor Uit-

geestenaren goed te bereiken is, 
maar ook voor mensen uit Alk-
maar, Akersloot, Castricum en 
Heemskerk.’’
Aanbod Aikido lessen Uitgeest:
Van 19.00 tot 20.00 uur bieden 
we jeugdlessen aan voor jeugd 
van 8-14 jaar. Jeugd wordt spe-
lenderwijs bekend gemaakt met 
Aikido. We doen veel rol –en val-
oefeningen en daarnaast leer je 
steviger in je schoenen staan.
Van 20.00 tot 21.00 uur is het tijd 
voor de volwassenen. Bij Aikido 
leer je de aanval van een tegen-
stander mee te nemen en te ein-
digen in een worp of klem. Sleu-
tel is hierbij te werken vanuit je 
eigen kracht, je centrum. Aiki-
do kent geen competitie-ele-
ment waardoor het geschikt is 
voor zowel mannen als vrouwen, 
groot of klein.
Meer info? Zie www.aikido-
kennemerland.nl of bel Hans 
Boersma op 06-57558361.

Stratenvolleybaltoernooi 
op zaterdag 6 juni
Uitgeest - Ieder jaar organi-
seert Volleybalvereniging Voluit 
het Stratenvolleybaltoernooi. Zo 
ook dit jaar. Op zaterdag 6 ju-
ni is heel Uitgeest (en omstre-
ken) uitgenodigd om een balle-
tje te komen spelen in het vroe-
ge zomerzonnetje. Nieuwelingen 
en ervaren speler, jong en jong 
van geest: iedereen is welkom. 
Ondanks de naam, die door de 
jaren heen zo is gebleven, hoe-
ven teams niet beperkt te blijven 
tot buren. 
Dit jaar wordt het toernooi ge-

organiseerd in combinatie met 
het Adrie de Nijs scholenvolley-
baltoernooi, dat na twee jaar ab-
sentie weer terug is van wegge-
weest. Hier krijgen de leerlingen 
van groepen 7 en 8 een voor-
proefje van de sport door te strij-
den voor het kampioenschap te-
gen de andere scholen van Uit-
geest. 
Beide toernooien vinden plaats 
op het ijsbaanterrein van Uit-
geest, aan de Castricummerweg. 
Inschrijving verloopt via de web-
site: www.vvvoluit.nl.

Vanaf vrijdag 5 juni is er een Aikidoschool in Uitgeest!  
De lessen vinden plaats op de vrijdagavond in Gymzaal 
de Meent en er zijn lessen voor volwassen en jeugd.

De lessen worden verzorgd door Aikido Kennemerland  
met ook locaties in Haarlem, Heemskerk, Velserbroek en 
IJmuiden. Hans Boersma (3e dan Aikido) is oprichter van 
Aikido Kennemerland en gaat lessen geven in Uitgeest.

Hans Boersma over de ope-
ning: “Aikido Kennemerland 
is nu al bijna twee jaar actief 
en we zijn in die tijd flink ge-
groeid qua ledenaantal en ook 
locaties. Er trainen nu al acht 
enthousiaste Uitgeesternaren 
bij Aikido Kennemerland en 
een dojo openen in Uitgeest 
kon dan ook niet lang meer 
duren!

Belangrijk punt is dat Gymzaal 
de Meent centraal ligt, waar-
door het voor Uitgeesterna-
ren goed te bereiken is, maar 
ook voor mensen uit Alkmaar, 
Akersloot, Castricum en 
Heemskerk.”

Aanbod Aikido lessen Uitgeest:
Van 19.00-20.00 uur bieden we jeugdlessen aan voor jeugd 
van 8-14 jaar. Jeugd wordt spelenderwijs bekend gemaakt 
met Aikido. We doen veel rol- en valoefeningen en daarnaast 
leer je steviger in je schoenen staan.
Van 20.00-21.00 uur is het tijd voor de volwassenen. Bij 
Aikido leer je de aanval van een tegenstander mee te ne-
men en te eindigen in een worp of klem. Sleutel is hierbij 
te werken vanuit je eigen kracht, je centrum. Aikido kent 
geen competitie-element waardoor het geschikt is voor zo-
wel mannen als vrouwen, groot of klein.

Informatie over de introductiecursus:
• kosten: eenmalig e 25,- kinderen, voor vier weken les
• kosten: eenmalig e 30,- volwassenen, voor vier weken les
• locatie: Castricummerweg 13, Uitgeest

Meer inforMatie: Hans BoersMa, via e-Mail: info@
aikidokenneMerland.nl  of telefoonnuMMer 06-
57558361. Zie ook: www.aikidokenneMerland.nl

Aikido in 
Uitgeest
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Zaterdag open dag 
Nieuwe Muziekschool
Uitgeest - Zaterdag 30 mei is 
er een open dag op De Nieu-
we Muziekschool Uitgeest. Van 
11:00 uur tot 13:00 uur is ieder-
een, jong en oud, van harte wel-
kom om instrumenten uit te pro-
beren, (proef)lessen af te spre-
ken en kennis te maken met de 
docenten in Cultureel Centrum 
De Kuil, Hogeweg 8 (naast het 
politiebureau en de bibliotheek). 
De Nieuwe Muziekschool Uit-
geest biedt de volgende les-
sen aan: Algemene Muzikale 
Vorming, dwarsfluit, cello, pia-
no, slagwerk, hobo, gitaar (elek-
trisch en akoestisch), (alt)vi-

ool en viool voor kleuters (Suzu-
ki-methode), keyboard en zang. 
De Nieuwe Muziekschool Uit-
geest heeft ook een samenwer-
kingsverband met de Vereniging 
“Zanggroepen Out Loud”. 
De Nieuwe Muziekschool Uit-
geest organiseert regelmatig 
concerten, zoals in dorpshuis 
de Zwaan, tijdens de Kunstroute 
en in Cultureel Centrum De Kuil, 
dus wie weet sta jij binnenkort 
wel op het podium. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.muziekschooluitgeest.nl, 
bel: 06-19911026 of mail naar: 
muziekuitgeest@gmail.com.

De Nieuwe Muziekschool Uitgeest organiseert regelmatig concerten

Zomeractiviteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeest - De S.U.S. organiseert 
in de zomer verschilende activi-
teiten:

Rondleiding door de tuin van 
kasteel Assumburg op dins-
dag 2 juni
Over de geschiedenis van slot 
Assumburg, de tuinen en de di-
recte omgeving is veel te vertel-
len. Tijdens de rondleiding, die 
gegeven wordt door Nico Brant-
jes (vrijwilliger van de stichting 
Vrijwilligers Kasteeltuin Assum-
burg), komt u meer te weten ko-
men over de formele tuin, het 
beeld, de rozentuin, de boom-
gaarden, de vruchtbomen en 
de moestuin. Maar ook over het 
kasteel en het park Assumburg/
Oud Haerlem. Na afloop wordt 
er in het kasteel koffie//thee ge-
dronken met een koek erbij.
Dinsdag 2 juni. Verzamelen om 
10 uur voor de ingang van kas-
teel Assumburg. Tolweg 9 te 
Heemskerk. Gids: Nico Brantjes. 
Kosten 3,50 Inclusief koffie/thee 

en koek. Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk en mogelijk tot en 
met 1 juni.

Zomercafé op woensdag
Veel senioren trekken er in de 
zomer op uit. Voor de thuisblij-
vers organiseren wij wekelijks 
het Zomercafé. U bent welkom 
in dorpshuis de Zwaan voor een 
praatje, de krant lezen en een 
kopje koffie of thee. In de maan-
den mei tot en met augustus we-
kelijks op woensdag van 10 tot 
12 uur. 
Voor koffie/thee betaalt u 0,50 
per kopje.

Wandelen op donderdag
Heerlijk in groepsverband wan-
delen in de buitenlucht. Voor- 
en achteraf wordt er gezamenlijk 
koffie gedronken in Dorpshuis 
de Zwaan. U kunt kiezen uit een 
wandeling van 1 of van 2 uur. 
Wekelijks op donderdag. Vertrek 
vanuit Dorpshuis de Zwaan om 
09.30 uur. Deelname is gratis.

Open Atelier en kralen rijgen 
op donderdag
Wilt u lekker creatief bezig zijn? 
Dat kan tijdens het Open Atelier. 
Er is geen begeleiding aanwe-
zig, dus u kunt zelfstandig en sa-
men met andere creatievelingen 
handwerken, tekenen en schil-
deren, kaarten maken, quilten 
enzovoort.
Tijdens het Open Atelier wordt 
een nieuwe activiteit gestart: 
kralen rijgen. In de maanden ju-
li en augustus wordt onder be-
geleiding van mevrouw Bep Ne-
lis een mooie ketting of armband 
gemaakt. U hoeft alleen uw ei-
gen kralen mee te brengen, de 
andere benodigdheden zijn aan-
wezig. Opgeven is niet nodig.
Tot en met augustus wekelijks op 
donderdag van 09.30 – 11.30 uur. 
Deelname is gratis. Voor koffie/
thee betaalt u 0,50 per kopje. 

Voor informatie en opgave kunt 
u contact opnemen met de 
Stichting Uitgeester Senioren, op 
de 1ste   etage van Dorpshuis De 
zwaan, Middelweg 5, 1911 EA 
Uitgeest. Telefoon 0251–319020. 
E-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl.

Fort aan den Ham 
zondag 31 mei open
Uitgeest - Zondag 31 mei is Fort 
aan Den Ham, Unesco Wereld 
Erfgoed sinds 1996, voor publiek 
geopend. Van 11.00 tot 16.00 uur 
bent u welkom. Er is koffie en 
ruime parkeergelegenheid.
Fort aan den Ham is gebouwd 
rond 1900 voor de verdediging 
van Amsterdam tegen mogelijke 
vijanden rondom. Het fort ligt net 
over het spoor tussen Kromme-
nie en Uitgeest aan de provinci-
ale weg N203. 
Nu een rustige plek in het Noord-
Hollandse landschap maar in de 
mobilisatietijden 1914-1918 en 
1940 vol soldaten, kanonnen en 
nattigheid door het onderwa-
ter zetten van de weilanden. On-
toegankelijk voor de vijand van 
toen.

De vrijwilligers hebben van het 
fort een militair museum ge-
maakt met behoud van de oude 

sfeer. Zoveel mogelijk wordt het 
fort in de oude staat gehouden 
of teruggebracht met ziekenzaal, 
keuken, officierskantine en de 
manschappen privaten. 
Er zijn diverse exposities te zien 
over de Stelling, WO-2, militaire 
communicatie, de linie van Be-
verwijk en de Politionele acties 
gedurende 1945-1950 in voor-
malig Nederlands-Indie. Het 
Grammofoongenootschap zal 
zich ook laten zien en van zich 
laten horen.
Margriet Groos-Swagerman 
heeft schilderijen in de exposi-
tieruimte (het oude wachtlokaal)
en op het buitenterrein is de fo-
to-expositie Spuien, Schuilen, 
Spuwen te zien.
Kunt u op zondag niet dan is het 
fort ook het hele jaar door iedere 
woensdag te bezoeken.
Meer informatie vindt u op www.
fortaandenham.nl.

Margriet Groos-Swagerman heeft schilderijen in de expositieruimte

Uitgeest - Na ruim 7,5 jaar 
neemt Ds. Jan van Aller afscheid 
van de Protestantse Gemeen-
te Uitgeest – Akersloot. Ds. Van 
Aller gaat een nieuwe uitdaging 
aan. Hij vertrekt van een kleine 
dorpsgemeente naar de grote 
stad Haarlem. Het beroep, dat de 
Protestantse Gemeente Haarlem 
– Schalkwijk heeft uitgebracht, 
is door Ds. Jan van Aller aan-
vaard. De laatste dienst ( tevens  
afscheidsdienst) waarin Ds. Van 
Aller voorgaat, wordt gehouden 
op zondag 7 juni in de Protes-
tantse Kerk , Castricummerweg 
te Uitgeest. Aanvang 14.30 uur. 
U bent  van harte uitgenodigd 
deze dienst bij te wonen.  
Na de dienst is er tijdens de re-
ceptie gelegenheid om persoon-
lijk van Ds. Van Aller afscheid te 
nemen.

Afscheid van 
Ds. Jan van Aller

Verdachte opgepakt na 
mishandeling conducteur
Uitgeest - Een NS-conduc-
teur is zaterdagavond tegen ne-
gen uur mishandeld bij het stati-
on van Uitgeest. Dat liet de poli-
tie zaterdagavond weten. Politie-
mensen hebben één verdachte 
van de mishandeling opgepakt.
Volgens een getuige vroeg de 
conducteur aan een man zon-
der kaartje of hij wilde uitstap-
pen. De man was het daar niet 
mee eens en sloeg er vervolgens 
op los. Omstanders hebben de 
man tegen de grond gewerkt en 

de politie gebeld. Die hebben de 
man vervolgens aangehouden, 
meldt de getuige aan de regio-
nale oproep RTV NH. 

Een woordvoerder van de poli-
tie kon zaterdagavond nog geen 
nadere informatie geven over de 
mishandeling. Het is dan ook 
nog onduidelijk in hoeverre de 
NS-conducteur verwondingen 
heeft opgelopen. De politie heeft 
een onderzoek ingesteld. (foto: 
Mizzle Media)
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Uitgeest - FC Uitgeest heeft in 
de return in Amersfoort tegen 
Quick 1890 geen vervolg kunnen 
geven aan het positieve resul-
taat van de thuiswedstrijd toen 
het nog met 3-2 wist te winnen. 
In de uitwedstrijd hebben de Uit-
geesters  gestreden voor wat  ze 
waard waren, wederom gevoch-
ten als leeuwen maar toch het 
onderspit gedolven in een straf-
schoppenreeks die nodig was 
omdat  er na verlenging een 
einduitslag van 5-4 op het sco-
rebord stond. Zo komt er voor 
de ploeg uit Uitgeest een einde 
aan het seizoen 14-15 waarin het 
zeer wisselvallig heeft gepres-
teerd maar wel altijd met veel in-
zet heeft gespeeld.
FC Uitgeest startte met Ramon 
den Nijs in de spits omdat top-
scorer Lester Half vanwege een 
schorsing niet mee kon doen. 
Die maakt zijn keuze terstond 
waar door al na vijf minuten de 
0-1 te scoren. Lang kon er niet 

FC Uitgeest speelt thriller en 
verliest na strafschoppen

genoten worden van de voor-
sprong want een minuut later 
lag de bal achter doelman Dave 
Davidson na een inzet van Wob-
bels. Het was daarna de ploeg uit 
Amersfoort die het initiatief nam 
en de meeste kansen creëerde. 
Voor rust nog kwamen de gast-
heren op een 2-1 voorsprong. 
Na de rust bleef Quick aandrin-
gen en wist de marge te bren-
gen naar 3-1. Toen het in de 72e  
minuut zelfs 4-1 werd gaf nie-
mand meer een stuiver voor de 
kansen van FCU. Maar wederom 
toonde de ploeg aan te beschik-
ken over een enorme veerkracht. 
Eerst was het Jorn Brouwer die 
de achterstand terugbracht naar 
4-2 en tien minuten later was het 
Sjaak de Wit die FCU weer hele-
maal terugbracht in de race. 4-3. 
Quick 1890 stond inmiddels met 
tien man in het veld en had het 
duidelijk moeilijk. In de verlen-
ging die volgde kwam FCU ge-
lukkig op gelijke hoogte en leek 

zo aan het langste eind te gaan 
trekken. De tweede gele kaart 
voor Sjaak de Wit zette alles ech-
ter weer op zijn kop. Quick deed 
nog een laatste krachtsinspan-
ning en scoorde zowaar de 5-4. 
Die stand bleef op het scorebord 
staan waardoor strafschoppen 
noodzakelijk waren. Daarin wa-
ren “onze” jongens  helaas niet 
echt gelukkig. 
Dat alles betekent dat FC Uit-
geest volgend seizoen gewoon 
weer uitkomt in de tweede klas-
se en trainer Ron Bouman moet 
gaan proberen het jonge team 
weer een stap verder te brengen. 
En ach, waarom ook niet. Positie-
ve aanknopingspunten genoeg. 
We zullen het zien.
De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Davidson, Haan, 
Zonneveld, Vrouwe, uit den 
Boogaard, Smit, Sinnige, 
Brouwer, Olgers, den Nijs, 
Sjaak de Wit.

MHCU MB2 kampioen
Uitgeest - MHCU Meisjes B2 
heeft afgelopen seizoen bewe-
zen dat gezelligheid en preste-
ren hand in hand kunnen gaan! 
Ze zijn daarmee een mooi voor-
beeld voor de andere teams van 
Mixed Hockey Club Uitgeest.
Afgelopen jaar stond voor de 

coaches en speelsters van MB2 
gezelligheid en voor elkaar wil-
len werken voorop. Dat was de 
basis van het succes dat uitein-
delijk resulteerde in goed spel 
en een zeer verdiend kampioen-
schap.
Niet voor niets waren er dit sei-

zoen ook altijd veel ouders langs 
de lijn te vinden om het team 
aan te moedigen en mede zorg 
te dragen voor de gezellige sfeer 
in en om het veld tijdens en na 
de wedstrijden.
De cijfers: MB2 won maar liefst 
13 van de 14 wedstrijden waar-
bij de enige nederlaag werd ge-
leden tegen nummer 2 Straw-
berries MB4 in de allerlaatste 
minuut door een strafcorner. Er 
werden maar liefst 61 doelpun-
ten gemaakt en slechts 8 keer 
moest een tegentreffer geïncas-
seerd worden.
 Het succesvolle team MB2 dit 
seizoen bestond uit de volgende 
speelsters: Gijsje Andringa, Fie-
ke van Aller, Rosanne Beentjes, 
Doortje de Boer, Sophie Brede-
woud, Eliane Donkers, Daphne 
Heijmans, Veerle Duvalois, Ro-
salie Muijskens, Femke Olden-
burger, Maaike Smit, Zoë Stam 
en Karlien Verburg. En natuurlijk 
kon dit team niet zonder de twee 
coaches Kees Verburg en Pieter 
Duvalois.  

Uitgeest - Het was een lang 
weekend voor de duivenliefheb-
bers van PV De Snelvlieger. Op  
zaterdag werden de twee ge-
plande vluchten voor die dag 
door de weersomstandigheden 
op de losplaats uitgesteld naar 
de zondag. Op het program-
ma stond  een vitessevlucht op 
de kortere afstand en tevens 
de eerste dagfond van het sei-
zoen. Met goede omstandig-
heden werden de duiven rede-
lijk vroeg gelost. Met een rustig 
noordelijk windje op kop ging de 
dagfond vanuit Chateaudun om 
8.30 uur en de kortere vitesse-
vlucht vanuit Feluy om 8.45 uur 
los. Boven het Nederlands vlieg-
gebied zouden de duiven te ma-
ken krijgen met een variabele 
wind. Volgens verwachting zou-
den de duiven vanuit Feluy als 
eerste op het hok arriveren. Voor 
deze vlucht vanuit het Belgische 
Feluy met een afstand van 222 
km waren 10 deelnemers met 
112 duiven aan de start geko-
men. Om 11.17.54 uur meldde de 
eerste duif zich bij Ron van Rijn 
in Uitgeest met de hoogste snel-
heid van 1452,115 mpm (ruim  87 
km per uur). De uitslag  eerste 
vijf liefhebbers op zondag 24 mei 
luidt als volgt;  1-12e Ron van 
Rijn, 2-3-4-9-11e Gert Twaalf-
hoven, 5-8-13-14-15e Frank Ro-
denburg, 6-7-26e Piet Groentjes 
en10-22-24-25e Peter Schelle-
vis.  De taartprijs van deze vlucht 
gaat naar de Combinatie Kers-
sens-Krom uit Akersloot.
De attractieprijs van de week 
geschonken door Henk Brondijk 
gaat naar de 6e duif in de uitslag 
van Piet Groentjes. De winnende 
duif van Ron van Rijn was tevens 
goed in het Rayon B voor een 
55e plaats tegen 115 liefhebbers 

met 1713 duiven. 
Voor de tweede wedvlucht van 
die dag vanuit het Franse Cha-
teaudun met een afstand van 
548 km waren 336 duiven in-
gebracht door 11 liefhebbers. 
Vooraf was de gezonde span-
ning weer groot in de club wie 
er de eerste fondvlucht van het 
seizoen op zijn naam zou gaan 
zetten. Na een goed vertrek in 
de ochtend was het de Combi-
natie Jan, Nick en Rens Hommes 
uit Akersloot die zich als eerste 
meldde met een duif om 15.49.36 
uur. De duif van de Combina-
tie maakte een snelheid van 
1257,090 mpm (ruim 75 km per 
uur) De uitslag van de eerste vijf 
liefhebbers van de 1e dagfond-
vlucht op zondag 24 mei: 1-25-
30-33-34e Combinatie J. Hom-
mes & Zonen uit Akersloot, 2-3-
4-7-8e Ron van Rijn uit Uitgeest, 
5-16-17-55-72e Hein Berkhout 
uit Uitgeest, 6-14-22-37e Piet 
Groentjes Uitgeest en 9-12-13-
24-36e Comb. Kerssens-Krom 
Akersloot. De taartprijs van deze 
vlucht ging naar een duif op de 
50e plaats van Gert Twaalfhoven 
uit Uitgeest en de attractieprijs 
geschonken door Nick Hommes 
gaat naar Ron van Rijn  met een 
van zijn duiven op de 8e plaats 
in de uitslag. De uitslag in ver-
eniging van Comb. J. Hommes & 
Zonen was tevens goed voor een 
2e plaats in het Rayon B. tegen 
110 liefhebbers met 1756 duiven.  
Ook in de  afdeling Noord-Hol-
land  (Zuid) eindigde  de Combi-
natie op een 52e plaats in de uit-
slag tegen 418 deelnemers met 
6632 duiven. 

Volgend weekend een vlucht 
met een midden afstand vanuit 
het Franse Morlincourt.

       Zo vlogen 
       de duiven 

Nick, Jan en Rens Rommes

Loting Huttenweek
Uitgeest - Vorige week heeft de 
voorinschrijving van de hutten-
week plaats gevonden. De or-
ganisatoren hebben gemerkt dat 
de Huttenweek nog steeds een 
populaire week is waar veel kin-
deren aan mee willen doen. On-
danks de aanpassingen die ze 
vorig jaar hebben gedaan heb-
ben er weer meer kinderen inge-
schreven dan ze kwijt kunnen op 
het Huttenweekveld. Ze hebben 
daarom weer moeten loten.
De volgende groepsnummers 
zijn ingeloot en mogen meedoen 
met de Huttenweek 2015!

Als je groepsnummer hieronder 
staat, dan kun je je definitief in-
schrijven via de website www.
huttenweek.nl. Na inschrijving 
op de website print je de e-mail 
bevestiging uit en die neem je op 
donderdag 28 mei mee naar het 
speeltuingebouwtje. Daar kun 
je je definitief inschrijven. Neem 
wel je één van je ouders/verzor-
gers en het inschrijfgeld á 20 eu-
ro mee.
Definitieve inschrijving is alleen 
mogelijk via de website en alleen 
volledig ingevulde formulieren 
worden geregistreerd.

Volg alsjeblieft de tijdsindeling 
zoals hieronder weergegeven, 
zodat niet iedereen tegelijk komt.
19.00 uur: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
19.10 uur: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 
39, 40.
19.20 uur: 42, 43, 45, 48, 49, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 59, 60.
19.30 uur: 61, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 80.
19.40 uur: 81, 82, 86, 88, 89, 90, 
93, 94, 95, 96, 98, 99, 100.
19.50 uur: 101, 102, 104, 106, 
108, 109, 110, 111, 113.
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Castricum krijgt drie 
tappunten voor kraanwater
Castricum - Reizigers en 
strandbezoekers hoeven het niet 
meer mee te slepen of telkens 
nieuwe flesjes te kopen; Castri-
cum krijgt drie tappunten voor 
gratis kraanwater. Ze komen op 
het strandplateau, bij de aanleg 
aanlegplaats van de veerpont 
Akersloot en op het in aanbouw 
zijnde Westerplein. 
Op 29 mei wordt het eer-
ste kraanwatertappunt op het 
strandplateau officieel geopend. 
De tappunten zijn een initia-
tief van de gemeente Castricum 
en drinkwaterbedrijf PWN. Vrij-
dag 29 mei om 13.30 uur nemen 
wethouder Leo van Schoonho-
ven en Harry Buyten, sectorma-

nager Klant & Markt van PWN 
de tap officieel in gebruik. Leer-
lingen van de Cuneraschool krij-
gen als eerste een bidon aange-
boden van PWN. 
Wethouder Leo van Schoonho-
ven: ,,Dagelijks gooien we in Ne-
derland 500.000 plastic flesjes 
weg, terwijl het kraanwater in 
Nederland tot het beste van Eu-
ropa behoort. Met het kraanwa-
tertappunt willen we een bijdra-
ge leveren aan een beter milieu.”

De tappunten staan van maart 
tot en met november in de open-
bare ruimte. In de winter haalt 
PWN de tappunten weg, om ze 
te beschermen tegen de vorst.

Frank Drost in de prijzen
Limmen - In een bijzonder 
spannende finale, waarin pre-
sentator Rens de Jong de fina-
listen nog de nodige lastige vra-
gen stelde, kwam de jury uitein-
delijk tot haar eindoordeel. In 
de categorie MKB Groot werd 
Abovo Media verkozen tot win-
naar boven Triple IT en Nic. Oud. 
Texelse Bierbrouwerij versloeg in 
de eindstrijd van categorie MKB 
Midden Tony¹s Chocolonely en 
Rolan Robotics. Bij MKB Klein 
won Drost Technical Manage-
ment uit Limmen.
De jury had dit jaar een zwa-
re opgave, want de kwaliteit van 
de finalisten was erg groot en de 
verschillen telkens klein. Belang-
rijke onderscheidende criteria 

voor de jury waren onder meer 
personeelsbeleid, innovatie, cre-
ativiteit en financieel beleid. Vol-
gens voorzitter OVNH en tevens 
jurylid, Jeroen Zwinkels, waren 
de jurybezoeken telkens zeer in-
spirerend. ,,Het is fantastisch om 
te zien dat Noord-Holland zo¹n 
dynamisch bedrijfsleven kent en 
dat er steeds weer ondernemin-
gen zijn die ons positief verras-
sen. Het niveau van alle finali-
stenen was erg hoog en dan val-
len beslissingen op basis van de-
tails. Toch waren we unaniem in 
alle categorieën.¹¹
Drost Technical Management 
adviseert, ontwerpt, controleert 
en beheert alle type installaties 
die in een gebouw nodig zijn.

Derde van Noord-Holland
Castricum - Woensdag 20 mei zijn de meiden van groep 8 van 
basisschool Augustinus derde geworden van Noord-Holland met 
schoolvoetbal. Op het sportcomplex van SVW’27 in Heerhugowaard 
werd er tussen twaalf meidenteams flink gestreden. Zij verloren in 
de kruisfinale met penalty’s van de uiteindelijke winnaar.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Open Noord-Hollands 
Golfkampioenschap

Regio - Zondag 12 juli orga-
niseert de Heemskerkse Golf-
club op haar 18 holes champi-
onship course het vijfde Open 
Noord-Hollands Golfkampioen-
schap voor golfers met een ac-
tieve handicap, die woonachtig 
zijn in Noord-Holland of lid zijn 
van een Noord-Hollandse golf-
club. De club organiseert een 
Stableford wedstrijd op zon-
dagochtend voor golfers met 
een actieve handicap van 18. 5   
36. ´s Middags wordt voor gol-
fers met een actieve handicap 
tussen tot maximaal  18.4 een 
Strokeplay wedstrijd georgani-
seerd. De Strokeplay kampioe-
nenen van Noord-Holland zijn 
de man én vrouw met de laagste 
bruto-score. Daarnaast wordt er 
ook nog gestreden om prijzen in 
het netto-klassement. Voor de-
genen, die op één van de par 3 
holes een hole in one slaan, wor-
den mooie prijzen beschikbaar 

gesteld. En mocht dat niet luk-
ken, dan is er op alle par 3 holes 
altijd nog kans op een prijs voor 
de neary. Dit geldt voor de bei-
de handicapcategorieën. De in-
schrijving vind plaats via de 
website www.heemskerksegolg-
club.nl en start op zaterdag 31 
mei en sluit op zondag 28 juni 
om 12.00 uur.

Castricum - Om belangstellen-
den kennis te laten maken met 
de manier waarop kinderen van 
0 tot 4 jaar worden opgevan-
gen organiseert Forte Kinderop-
vang elke eerste woensdag van 
de maand een open dag. Daar-
bij kunnen alle geïnteresseerden 
een kijkje nemen bij de kinder-
dagverblijven van Forte Kinder-
opvang. Bezoekers ontvangen 
een goodiebag en maken bo-
vendien kans op een gratis dag 
extra opvang. 
De eerstvolgende open dag van 
de Forte kinderdagverblijven 
vindt plaats op woensdag 3 juni 
tussen 7.30-18.30 uur. Kijk voor 
een Forte vestiging in de buurt 
op www.fortekinderopvang.nl/
vestiging.

Open dagen 
Forte

Zacht water, 
minder poeder
Regio - Per 1 juni komt er overal 
in Noord Holland zacht water uit 
de kraan. Drinkwaterbedrijven 
PWN en Waternet gaan in hun 
leveringsgebied het water verder 
ontharden. 

Dit levert Noord-Hollandse con-
sumenten voordeel op. Zij heb-
ben minder wasmiddel nodig om 
hun was schoon te krijgen. Dat is 
gunstig voor de portemonnee én 
voor het milieu. De hoogheem-
raadschappen Hollands Noor-
derkwartier (HHNK), Rijnland en 
Amstel, Gooi en Vecht, verant-
woordelijk voor de rioolwater-
zuivering, hoeven hierdoor min-
der wasmiddelresten uit het wa-
ter te halen.

Castricum - Er is een tuinbank-
je ontvreemd uit een voortuin in 
de meivakantieweek, omgeving 
Laan van Albertshoeve. Het is 
een zwaar oud houten bankje in 
de kleur lavendelblauw met giet-
ijzeren zijkanten en op de rug-
leuning een gietijzeren zonne-
bloem. Wie meer weet, kan bel-
len naar tel.: 0251-671343.

Bankje weg

Vragen CDA over energie
Castricum - Het landelijke SER-
energieakkoord is leidend voor 
de aanpak van verduurzaming. 
De gemeenten hebben daarin 
ook hun verplichtingen. Diver-
se doelstellingen zijn geformu-
leerd in regionaal verband. Maar 
elke gemeente is zelf bestuurlijk 
verantwoordelijk voor de eigen 
voortgang in de gemeente. De 
CDA-fractie wil graag geïnfor-
meerd worden waar de gemeen-
te Castricum nu staat en heeft 
het college daarom een aantal 
vragen gesteld. 
,,Want wat is er bereikt over bij-

voorbeeld de afgelopen vijf 
jaar?”, vraagt de partij zich af. Er 
worden vragen gesteld over het 
gemeentehuis dat bij de bouw 
gepresenteerd is als duurzaam. 
,,Wat was de geprognosticeer-
de energiebehoefte bij het ont-
werp; komt die prognose uit? 
Welk deel van het huidige ge-
bruik wordt verkregen uit de ge-
installeerde voorzieningen, zo-
als aardwarmte, warmteopslag, 
energieterugwinning, zonnepa-
nelen. En hoeveel procent moet 
er nog afgenomen worden van 
de externe leveranciers?”  

Castricum - Zaterdag 30 mei 
geeft het fanfare-orkest van Mu-
ziekvereniging Emergo een ge-
zamenlijk concert; dit keer sa-
men met het Fanfare-orkest uit 
Elspeet. Het concert is in het 
Jac.P.Thijsse College en begint 
om 20.00 uur.
Elspeets Fanfare Korps is opge-
richt op 19 september 1919 en is 
dus inmiddels hard op weg naar 
het 100-jarig jubileum. Dat ju-
bileum gaat zeker gehaald wor-
den, mede door de jonge maar 
inmiddels al zeer succesvolle di-
rigent Erik van de Kolk. Dat is in-
derdaad dezelfde dirigent die het 
fanfare-orkest van Emergo leidt. 

Het fanfare-orkest van Elspeet 
heeft al eerder samen met Emer-
go een concert verzorgd en bei-
de orkesten vonden het tijd om 
dat succes te herhalen. Het fan-
fare-orkest van Emergo had de 
eer om twee weken geleden het 
bekende Gouden Spiker Festival 
in Friesland te mogen afsluiten 
met een galaconcert. De beken-
de jazz-trompettist Loet van der 
Lee was solist bij een aantal mu-
ziekwerken van Emergo. Een an-
dere eer is dat Emergo op 29 ju-
ni het orkest is waarmee Sandra 
Mulder aan het conservatorium 
haar diploma voor professioneel 
dirigent hoopt te behalen.
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TC Bakkum Dutch Junior Open: 

Springplank naar top
Bakkum - Van zondag 28 juni 
tot en met zondag 5 juli wordt op 
TC Bakkum het TC Bakkum Dut-
ch Junior Open gespeeld, voor-
heen bekend als het Biesterbos 
Open. Dit toernooi is het hoog-
ste internationale tennistoernooi 
voor de jeugd in Nederland. Ten-
nistalent vanuit de hele wereld 
zal gaan strijden voor punten op 
de wereldranglijst om een stap 
te zetten naar hun gedroomde 
profcarrière in de tenniswereld.
Jaarlijks doen er ruim veertig 
nationaliteiten mee aan het TC 
Bakkum Dutch Junior Open. Ze 
komen uit alle werelddelen. Het 
ene talent komt alleen met zijn/
haar coach, het andere talent is 
met een heel team op pad. Elk 
jaar is het weer de vraag: wie van 
al dat talent zal een carrière als 
proftennisser halen? In de afge-
lopen jaren zijn er enkele tennis-
sers die naam hebben gemaakt 
in de tenniswereld van de seni-
oren én ook deelnamen aan het 
jeugdtoernooi op TC Bakkum. In 
het huidige profcircuit zijn dit 
Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tson-
ga, David Goffin, Jarkko Niemi-
nen, maar vroegere toppers als 
Gustavo Kuerten, Dinara Safi-
na en de Nederlandse brigade 

Krajicek/Schalken/Verkerk heb-
ben ook hun talent laten zien in 
Bakkum.
Wie er allemaal aan de 59e edi-
tie gaan meedoen is nog niet be-
kend. Wat wél bekend is, is dat 
iedereen getuige kan zijn van in-
ternationaal toptennis. Gratis, 
dichtbij en uniek. Op de foto: Co-
rentin Denolly (Frankrijk) won de 
editie van 2014. Momenteel staat 
hij op nummer 10 van de wereld-
ranglijst voor de jeugd.

Beach Volleybaltoernooi
Bakkum - Het laatste week-
end van juni zal het strand van 
Castricum weer worden bezocht 
door vele sportieve zonaanbid-
ders, want dan wordt voor de 
25e keer het Bakkum Beach Vol-
leybaltoernooi (BBV) georgani-
seerd.
Dit jaar bij strandpaviljoen Dei-
ning optreden. Het BBV is een 
begrip in de Nederlandse beach-
volleybalwereld. Niet voor niets 

komen ieder jaar weer mensen 
van heinde en verre om mee te 
doen. Het BBV staat bekend om 
zijn goede organisatie en boven-
al relaxte sfeer. En het zijn echt 
niet alleen geoefende volleybal-
lers die de strijd met elkaar aan-
gaan; er is een veelheid aan ca-
tegorieën. Het toernooi wordt af-
gesloten met een feest. Voor in-
schrijvingen: www.bakkum-
beachvolleybal.nl. 

Ontstemd over plotselinge 
toename nachtvluchten

Castricum - Het college van 
Castricum voelt zich overval-
len door de plotselinge aan-
kondiging van Luchtverkeerslei-
ding Nederland (LVNL) om ze-
ker een jaar het aantal nacht-
vluchten boven de gemeente te 
verdubbelen. Het college heeft 
LVNL gevraagd deze maatre-
gel in Castricum te komen toe-
lichten. Op woensdag 27 mei is 
er een informatiebijeenkomst in 
het gemeentehuis. LVNL heeft 
de gemeente gemeld dat per 28 
mei een nachtelijke aanvliegrou-
te wordt gesloten. Het gaat om 
de aanvliegroute vanaf Hoorn 
naar de Polderbaan. Als reden 
geeft LVNL dat zijn planningsy-
steem niet nauwkeurig genoeg 
is om vluchten uit het oosten 
en het westen op elkaar te laten 

aansluiten voor een landing op 
de Polderbaan. Daarmee zou de 
onderlinge afstand tussen vlieg-
tuigen onvoldoende zijn gewaar-
borgd. Het gevolg is dat de alle 
vliegtuigen die landen op de Pol-
derbaan over Castricum en Lim-
men komen. Het gaat om een 
toename van circa 39 naar 69 
nachtvluchten (bij wind uit het 
zuiden). Deze maatregel is tij-
delijk: LVNL hoopt uiterlijk 1 ju-
li volgend jaar een nieuwe oplos-
sing te kunnen toepassen.

Afgelopen maandag is de ge-
meente op de hoogte gesteld. 
Burgemeester en wethouders 
zeggen onaangenaam verrast te 
zijn door dit nieuws, zeker ook 
gezien de korte termijn waarop 
de maatregel wordt ingevoerd. 

Het college deelt het standpunt 
van provinciaal; gedeputeerde 
Talsma die in een brief aan LVNL 
stelde dat de LVNL voldoende 
gelegenheid had met betrokke-
nen te overleggen. Het college 
onderschrijft het verzoek van de 
gedeputeerde om de voorgeno-
men routewijziging uit te stellen 
en eerst met de betrokken ge-
meenten en de Omgevingsraad 
Schiphol te overleggen, tenzij 
de veiligheid in het geding is. De 
gemeente heeft LVNL gevraagd 
om de maatregel toe te lichten 
aan de inwoners. Dat gebeurt 
op een informatiebijeenkomst op 
woensdag 27 mei, van 19.30 tot 
21.00 uur in het gemeentehuis. 
Castricum bekijkt samen met de 
Omgevingsraad Schiphol welke 
stappen verder mogelijk zijn.

Niet alle kinderen leren 
verkeersregels in praktijk 

Castricum - Het fietsexamen 
voor de Castricumse jeugd 
vond vorige week plaats op 
de Brink onder aanvoering 
van de Fietsersbond. Ouders 
zitten langs de kant om te kij-
ken hoe de leerlingen zich 
gedragen in verschillende si-
tuaties en noteren hun bevin-
dingen. 

De Fietsersbond maakt zich on-
dertussen zorgen. ,,De gemeen-
te heeft zich net als vorig jaar te-
ruggetrokken”, vertelt Kees Zon-

neveld. ,,Heel jammer dat er niet 
geinvesteerd kan worden in jon-
ge fietsers die toch de toekomst 
zijn van veel verkeersbewegin-
gen in Castricum. Nu hebben de 
scholen het overgenomen in sa-
menwerking met de ouders en 
vrijwilligers en de Fietsersbond. 
Limmen en Akersloot doen niet 
mee en dat betekent dat kinde-
ren uit die twee kernen geen ver-
keersfietsexamen hebben afge-
legd en wel binnenkort naar de 
school in Castricum moeten fiet-
sen met alle gevolgen van dien.”

Castricum - In de eerste maan-
den van het jaar zijn meer fiet-
sen gestolen in vergelijking met 
het jaar daarvoor. Ongeveer de 
helft van alle fietsendiefstallen in 
Castricum vonden plaats bij het 
NS-station en meestal overdag. 
De afgelopen weken zijn ook 
veel fietsen en andere goederen 
gestolen uit schuurtjes, die niet 
vergrendeld zijn en ook de fiet-
sen staan niet op slot. De poli-
tie raadt aan fietsen te beveili-
gen met sloten die niet makke-
lijk open te breken zijn.

Toename 
fietsendiefstal

Castricum - Maandag 1 ju-
ni wordt in stilte gewandeld met 
als thema: ‘Het begin van de zo-
mermaand.’ Het is een wandeling 
van vijf tot zes kilometer door de 
duinen. Verzamelen rond 9.30 

Stiltewandeling

Castricum - Begin april was de 
kick-off van het project TurnOver 
met elf jongeren en Peperkamp 
Coaching en Training. Drie da-
gen per week worden de jonge-
ren intensief fysiek en mentaal 
getraind op de Castricumse rug-
byclub met als doel binnen drie 
maanden te starten met een be-
taalde baan. Er kan gesteld wor-
den dat het project nu al succes-
vol is en steeds meer bekend-
heid genereert; werkgevers bie-
den betaalde banen aan voor de 
jongeren van innovatieve project. 
Daarnaast is tot nu toe de groot-
ste kroon op het werk voor de 
grondlegger, Joeri Peperkamp, 
het contact met ouders die blij 
zijn dat het weer goed gaat met 
hun kind. Het doel van dit pro-
ject is om probleemjongeren die 
de aansluiting met school en/of 
werk zijn kwijtgeraakt succesvol 
en duurzaam op de arbeidsmarkt 
te plaatsen. Het Erasmus MC is 
betrokken bij dit project en zal 
het project de komende jaren in-
tensief blijven monitoren.

Op weg naar 
baan via rugby

uur op de parkeerplaats bij het 
informatiecentrum De Hoep aan 
de Zeeweg in Bakkum. 

Deelname is gratis, een geldige 
duinkaart is wel noodzakelijk. Na 
afloop is er gelegenheid om ge-
zamenlijk, voor eigen rekening, 
iets te drinken bij Johanna’s hof.

Container opengeslepen
Limmen - Dinsdag is bij een au-
tobedrijf aan de Rijksweg een 
container opengeslepen. Diverse 
lichtmetalen velgen met banden 
zijn weggenomen. 

Er zijn camerabeelden van deze 

diefstal waarop te zien is dat op 
dinsdag 19 mei omstreeks 21.30 
uur twee voertuigen met ver-
moedelijk afgeplakte kenteken-
platen komen aanrijden. Om-
streeks 22.00 uur rijden beide 
voertuigen het terrein weer af.
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Dames Meervogels kampioen
Akersloot - Donderdag om 
20.45 uur moesten de dames van 
Meervogels thuis tegen de da-
mes van Lacom handballen. Een 
belangrijke wedstrijd, want bij 
winst of gelijkspel zou Meervo-
gels kampioen worden. De zenu-
wen leken de dames van Meer-
vogels de eerste helft wat in de 
weg te zitten. Een 10-6 voor-
sprong kon niet worden uitge-
breid en Lacom wist doelpun-
ten te scoren via de cirkelspeel-
ster en met afstandsschoten. De 
ruststand was 14-11 in het voor-
deel van Meervogels. Lacom kon 
het spel van Meervogels daarna 

niet meer bijhouden en Meer-
vogels liep hierdoor uit. Met 
een uiteindelijke overwinning 
van 33-19, waarbij iedere speel-
ster van Meervogels heeft ge-
scoord, zijn de dames van Meer-
vogels dus kampioen geworden. 
Er zijn nog twee wedstrijden te 
gaan voor Meervogels, waar-
bij zij vol gaan voor de overwin-
ning om ongeslagen kampioen 
te worden. Het grote kampioen-
sfeest wordt op 6 juni gevierd, 
wanneer de laatste competitie-
wedstrijd wordt gespeeld en het 
evenement ‘Waar schijt de geit’ 
plaatsvindt.

Castricum - Zaterdag om 18.30 
uur is de brandweer uitgerukt 
naar de Kamperfoelielaan voor 
een binnenbrand. De brand 
was veroorzaakt door een lamp-
je  in de kledingkast. De bewo-
ner had zelf al een CO2 blusser 
in de kast leeggespoten toen de 
brandweer arriveerde. Deze heb-
ben de kledingstukken naar bui-
ten gebracht en afgeblust en 
de boel geventileerd. De bewo-
ners zijn voor de zekerheid na-
gekeken door het ambulance-
personeel op de ingeademde 
rook. Dinsdag een week geleden 
om 0.50 uur werd de brandweer 
opgeroepen voor een binnen-
brand aan de Dorpsstraat. On-
derweg kregen ze te horen van 
de alarmcentrale dat de mel-
ding gedaan was door de poli-
tie. Het bleek loos alarm; het was 
de open haard. Om 05.50 uur die 
nacht werd de brandweer opge-
piept voor een brandmelding bij 
hotel Borst, maar dat was ook 
loos alarm.

Binnenbrandjes

Castricum - De politie is op zoek 
naar getuigen van een mishan-
deling die zaterdag 16 mei om-
streeks 20.30 uur heeft plaats-
gevonden in de Juliana van Stol-
bergstraat nabij de vijver. Een 
man die daar zijn hond uitliet 
werd agressief naar een andere 
Castricummer die daar ook met 
zijn hond liep. De politie is op 
zoek naar deze agressieve man. 
Signalement: blanke man, ovaal 
brilletje, kort bruin stekelach-
tig haar, ongeveer 180cm, nor-
maal postuur, opvallende tanden 
aan de onderzijde, rond de 30 
jaar. Hij liep met een middelgro-
te hond met vrij lange zwarte ha-
ren en een grijs spits snuitje. Aan 
getuigen wordt gevraagd te bel-
len met de politie via 0900-8844.

Castricum - De IJsprijs van de 
Postcode Loterij is op wijkcode 
1902 in Castricum gevallen en 
daar wonen 1793 deelnemers. 
Zij krijgen een coupon thuis-
gestuurd  waarmee zij hun prijs 
kunnen ophalen bij een locatie 
in de buurt.

IJs is de prijs

Getuigen 
mishandeling

Akersloot - Wim Mandemakers 
heeft donderdagavond de vierde 
rit in de reeksen van tien wed-
strijden om de KPB-mountain-
bikecup op zijn naam geschre-
ven. 

Op sportcomplex de Cloppen-
burgh heeft Mandemakersalles 
uit zijn lijf moeten halen in de 
tweestrijd met Milosj van Renes-
se. Derde werd Pim de Waard.

Moeizame zege

FCC B2 allerbeste 
Castricum - Nadat tegenstan-
der Meervogels de laatste wed-
strijd van het seizoen afzeg-
de, was het zeker: FC Castri-
cum B2 (zaterdag) had het kam-
pioenschap in de pocket. Het 

team speelde dertien wedstrij-
den waarvan er negen werden 
gewonnen. Bij maar liefst acht 
van de dertien wedstrijden werd 
er met slechts met één doelpunt 
verschil gewonnen of verloren. 

Ingesloten op overweg
Castricum - Wie regelmatig 
de spoorwegovergang tegen-
over Mezza Luna passeert weet 
dat het kan gebeuren, maar voor 
fietsers en wandelaars die voor 
de eerste keer ingesloten wor-
den door de spoorbomen is het 
flink schrikken. Die bomen zijn 
niet goed afgesteld. 

,,Passanten steken over en niets 

wijst er op dat er een trein aan-
kom”, vertelt Kees Zonneveld van 
de Fietsersbond. ,,Totdat de bel-
len beginnen te rinkelen en de 
bomen zich hermetisch sluiten. 
Je moet dan met een noodvaart 
naar de overkant, maar dat halen 
de meeste mensen niet. En dan 
is het wachten vlak naast de rails 
om de trein te laten passeren. 
Een ongewenste situatie.”

Vitesse simpel door naar 
laatste ronde nacompetitie
Castricum - Na de 1-3 zege in 
Zwaag  kon het eigenlijk niet 
meer misgaan voor Vitesse. Te-
genstander Westfriezen moest 
op de Puikman minimaal twee 
doelpunten scoren om een ver-
lenging af te dwingen, maar al 
snel werd duidelijk dat dat er de-
ze middag niet in zat. Zonder zelf 
tot grootse daden te komen te-
gen een onmachtige tegenstan-
der zegevierde Vitesse ook op 
de Puikman met 1-0. In de vol-
gende en laatste ronde moet Vi-
tesse het opnemen tegen Kol-
ping Boys, dat in de verlenging 
met 0-2 wist te winnen bij SV De 
Kleine Sluis. 
Zonder tot hoogstaand voetbal 
te komen werd Westfriezen op 
de eigen helft vastgezet, en het 
wachten was op de openings-
goals. In de 37e minuut was het 

eindelijk zover. Na een mislukte 
combinatie in de middencirkel 
raakte een verdediger van West-
friezen  de bal totaal verkeerd en 
zette daardoor Robin Baker on-
bedoeld vrij voor zijn eigen kee-
per. Met een simpele schijnbe-
weging werd die het bos inge-
stuurd, en dat betekende een 
verdiende 1-0 voorsprong voor 
Vitesse.  Dat werd ook de rust-
stand.
Na rust was Westfriezen gerui-
me tijd de bovenliggende par-
tij, maar de 1-0 stand bleef op 
het scorebord staan.. Dat bete-
kent dus dat Vitesse het in vol-
gende ronde van de nacompe-
titie moet opnemen thuis tegen 
het Kolping Boys uit Oudorp.  Vi-
tesse start met een thuisduel op 
zondag 31 mei a.s.. Een week la-
ter volgt het uitduel in Oudorp.  
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