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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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®

Jan Smit op 22 mei bij het ICGT!
Uitgeest - Het organisatieco-
mité van het Internationale Cor 
Groenewegen Toernooi is er in 
geslaagd om Jan Smit te boeken 
voor een optreden in de feest-
tent op zaterdag 22 mei tijdens 
het ICGT-toernooi. Jan vervangt 
Thomas Berge die heeft afge-
zegd. 
“We zijn wel ontzettend blij met 
de geste van Jan Smit en zijn 
management om ruimte te ma-
ken in de agenda om het 25e 
ICGT toch het feest te geven wat 
het verdient. Laten we eerlijk 
zijn, met Jan Smit is er Neder-
lands topentertainment binnen-
gehaald. Dankzij een aantal trou-
we sponsoren kunnen we ook dit 
optreden gratis aanbieden.” Het 
optreden is om 20.00 uur. 

Het Internationale Cor Groene-
wegen Toernooi is uitgegroeid tot 
een groots internationaal evene-
ment. Het begint zaterdag 22 mei 

om 12.00 uur als Uitgeest tegen 
Cruz Azul speelt. Om 13.40 uur 
is Senegal de tegenstander van 
Uitgeest en om 15.30 uur Twen-
te. Op 24 mei speelt Uitgeest om 
10.00 uur tegen Korea, om 11.35 
uur tegen Canada en om 13.05  
uur speelt FCU D1 tegen AZ D2. 
De finale is om 16.00 uur.  

Het Arie Bonkenburg Toernooi 
voor senioren wordt met Pink-
steren voor de 22e keer gehou-
den. Totaal zullen 36 teams strij-
den voor vier hoofdprijzen. De 
wedstrijden worden gespeeld op 
zaterdagavond en op zondag. In 
klasse 1 spelen de selectieteams, 
in klasse 2 de hogere senioren-
elftallen, in klasse 3 de lage-
re seniorenelftallen en tenslot-
te in klasse 4 de dameselftallen. 
De teams in klasse 2 en 3 starten 
op zaterdagavond hun wedstrij-
denreeks. Om 18.15 uur vinden 
de eerste wedstrijden plaats, de 

laatste wedstrijden eindigen om 
20.10 uur. Zondagmorgen om 
9.30 uur starten de dames en om 
10.00 uur gaan de lagere senio-
ren verder met hun toernooi. Om 
14.00 uur starten ook de selec-
tieteams, waarna om 14.30 uur 
de hogere senioren hun toer-
nooi vervolgen. Om 18.00 uur is 
het voetbalgebeuren afgelopen 
en zijn alle winnaars bekend. De 
Passie Clubavond gaat zaterdag 
van start om 19.00 uur. 

De feesttent is te vinden op het 
trainingsveld van FC Uitgeest. 
Op vrijdagavond verzorgt show-
band Disco Disciples de muziek, 
zaterdag na het optreden van 
Jan Smit de band GigaLive, zon-
dag de feestband Paradise en op 
zondag vanaf 18.00 uur de Ge-
broeders Ko. Tussen de  optre-
dens door is er muziek te horen 
van dj’s Toine van Bakel en Me-
rijn. 

Politie tevreden over aantal opgeloste 
overvallen en aanpak overlast jeugd
Regio - Tevreden kijkt districts-
chef Rinus Boudewijn terug op 
het aantal opgeloste overvallen 
in 2009. Het oplossingspercen-
tage in het district Uitgeest, Be-
verwijk, Heemskerk en Velsen 
bedroeg ruim 60% en dat is een 
stuk hoger dan het landelijk ge-
middelde dat iets boven de 20% 
ligt. Uit onderzoek blijkt dat over-
vallers steeds jonger worden en 
er ook niet voor terugdeinzen om 
meer geweld te gebruiken. Verder 
is de politie in het district IJmond 
het afgelopen jaar succesvol be-
zig geweest met de aanpak van 

jeugdoverlast veroorzaakt tijdens 
het uitgaan in met name Heems-
kerk en Uitgeest. Door extra toe-
zicht op het uitgaanspubliek in 
de weekeinden hoopt de politie 
het geweld terug te dringen. Er 
zijn in 2009 2.068 meldingen van 
overlast door jeugd geteld. Dat 
aantal ligt iets lager dan de 2.093 
in 2008. De politie brengt de acti-
viteiten van de (criminele) jeugd-
groepen in kaart en stemt daar-

op een specifieke aanpak af. Een 
mooi voorbeeld daarvan zijn de 
nachtcoaches. 
Nachtcoaches zijn zogenaamde 
toezichthouders, speciaal aange-
steld om de veiligheid tijdens uit-
gaansnachten in de gemeenten 
Heemskerk en Uitgeest te verbe-
teren. Om die reden is besloten 
om de inzet van politiecapaciteit 
bij evenementen zo laag moge-
lijk te houden. 
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Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, Castricum

Tegen inlevering van diT kaarTje

graTis
ijsje meT 2 bollen

Burgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683

Bij besteding 
van 10 euro of meer

BON VOOR

graTis
ijsje meT 2 bollen

Boordevol 

lokaal nieuw
s



pagina 2 12 mei 2010

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
28-04-2010: Robijn Elisabeth, 
dochter van H.C. Besselink en T. 
de Smalen, geboren te Alkmaar. 
01-05-2010: Sarah, dochter van 
Tj. van der Ham en E. Pepping, 
geboren te Beverwijk.
Wonende re Limmen:
28-04-2010: Maurice, zoon van 
R.W.A. van der Woude en C.M. 
Markx, geboren te Alkmaar. 03-
05-2010: Menno Johannes Gijs-
bertus, zoon van G.P. Kerssens 
en P.C.M. Castricum, geboren te 
Limmen.
Wonende te Akersloot:
30-04-2010: Joe, zoon van J.C. 
Kerssens en K.C.L. Beentjes, ge-
boren te Alkmaar.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
29-04-2010: de Groot, Jan en 
Hollenberg, Simone R.E. , beiden 
wonende te Akersloot. 29-04-
2010: Schoon, Coen J. en Blunck, 
Jasmin E., beiden wonende te De 

Woude.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
03-05-2010: Zoon, Tim P.E. en 
van de Bult, Angelique M.E. bei-
den wonende te Akersloot. 03-
05-2010: Borst, Cornelis P.A. en 
Hormann, Jennifer S., beiden wo-
nende te Castricum. 03-05-2010: 
Kok, Ivar N. en van Duijn, Dieuw-
ke, beiden wonende te Castri-
cum. 04-05-2010: Spil, Koen en 
Bloem, Marije, beiden wonende 
te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
01-05-2010: Jansen, Marco Eric, 
oud 48 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met Hulscher, 
M.A.

Wonende te Limmen:
29-04-2010: Jonker, Marie, oud 
80 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met Schoen-
makers, J.C.

Een wereldeend in Limmen
Limmen - Garage Guus Kaan-
dorp heeft een uniek kunstob-
ject op bezoek: de WereldEend. 
Een Lelijke Eend waarop de hele 
wereld is te zien in de vorm van 
krantenknipsels. Er is acht maan-
den aan de WereldEend gewerkt 
en sinds eind maart de voltooiing 
is ze op tournee.
De Lelijke Eend, een 2cv4 uit 
1974, is van Bart Boele (50) uit 
Beverwijk. Behalve Eendenlief-
hebber sinds zijn jonge jeugd, is 
hij ook journalist. “In de zomer 
van 2009 ontstond het idee om 
de auto met krantenknipsels van 
over de hele wereld te beplak-
ken. Achterliggend idee is om 
vanuit een journalistieke invals-
hoek te laten zien hoe klein de 
wereld is geworden”, aldus Boe-
le. “Pakweg twee eeuwen gele-
den hoorde je op de ene plaats 
op aarde niets over de andere. 
Tegenwoordig suizen gebeurte-
nissen binnen no time de wereld 
rond. Je hoeft dankzij internet de 
deur niet meer uit om te weten 
wat er aan de andere kant van 
de wereld gebeurt. Dat is te zien 
op de WereldEend.”

De knipsels die op de auto zijn 
verwerkt, komen uit kranten die 
zijn meegenomen of opgestuurd 
door vrienden en bekenden van 
Boele, al heeft hij met een aantal 
van hen nooit persoonlijk kennis 
gemaakt. Die contacten zijn ge-
legd via internet, het wereldwij-
de web dat de wereld nog klei-
ner heeft gemaakt. “Ik had ook 
een krantenkiosk op Schiphol 
leeg kunnen kopen, maar dat is 
te makkelijk.’’ Voor het project, 
waar acht maanden aan is ge-
werkt, werd 2,5 liter Bisonkit ge-
bruikt en 5 liter lak (acht lagen) 
om de kranten te beschermen 
tegen weersinvloeden. Ze kan 
nu wel een buitje hebben, maar 
de auto kan niet meer in weer en 
wind buiten staan. Vandaar de 
toernee van showroom naar eve-
nement. Guus Kaandorp haalde 
de WereldEend binnen zonder 
de auto te hebben gezien. “Laat 
maar komen’’, was na een kor-
te toelichting zijn reactie op het 
verzoek zijn showroom te mogen 
gebruiken. De auto staat er in 
mei en juni. Daarna vertrekt de 
auto naar Amsterdam

Akersloot - Een 44-jarige mo-
torrijder uit Amstelveen en een 
59-jarige vrouw uit Akersloot 
raakten woensdagmiddag rond 
12.00 uur gewond bij een aanrij-
ding op de Geesterweg.
Een 67-jarige automobilist uit 
Akersloot reed over deze weg en 
vlak voor hem kwam de motorrij-
der de weg op. De automobilist 

Twee gewonden bij aanrijding
probeerde de motorrijder te ont-
wijken en reed tegen een tegen-
ligger, een auto van een 59-jari-
ge man uit Alkmaar. 
De motorrijder en de 59-jarige 
bijrijdster van de 67-jarige man 
raakten bij het ongeval gewond. 
Zij werden met onbekend letsel 
overgebracht naar het zieken-
huis.

Vroege vogels beluisteren
Castricum - Vlak na zonsop-
komst de duinen ontdekken. 
Op zondag 16 mei is er een ex-
cursie voor ‘Vroege vogels’ van-
af Kennemer Duincamping Ge-
versduin.
Onder leiding van IVN-gids 
Edwin Kapitein gaat men kijken 
en luisteren of men de uitbundi-
ge zangers in de bomen en strui-

ken kan opsporen. Tip: neem een 
verrekijker mee. Om 6.00 uur ver-
trekt men vanaf de receptie van 
Duincamping Geversduin. 
In verband met beperkt aan-
tal deelnemers wordt aange-
raden vooraf aan te melden bij 
camping Geversduin, tel. 0251-
661095.  Voor meer informatie 
zie www.campinggeversduin.nl.
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Inschrijven huttenweek
Uitgeest - Van maandag 16 tot 
en met vrijdag 20 augustus is er 
weer huttenweek op het welbe-
kende terrein aan de Binnen-
kruierstraat in Uitgeest. Er kun-
nen 250 kinderen meedoen. De 
huttenweek is voor alle kinde-
ren uit Uitgeest die in de groe-
pen 5 t/m 8 van de basisschool 
zitten en alle kinderen die op 16 
augustus (begin van de hutten-
week acht jaar of ouder zijn).
Op woensdag 26 mei van 14.00 
uur tot 15.00 uur en ‘s avonds 
van 19.00 tot 20.00 uur, kan ie-
der die mee wil doen een voor-
inschrijfformulier afhalen bij het 
speeltuingebouw. Inschrijven 
kan met een groepje of individu-
eel, er wordt geloot per formu-
lier. Het formulier dient dezelfde 
avond tussen 19.00 uur en 20.00 
uur weer te worden ingeleverd in 
het speeltuingebouw. Om 20.00 
uur sluit de voorinschrijving.
Alle formulieren gaan in een bus 
en uit de bus zal een trekking 
worden gedaan overeenkomend 

met het aantal kinderen dat mee 
kan doen aan de huttenweek. De 
trekking zal kort na de woens-
dagavond worden gedaan en 
bekend worden gemaakt in de 
Uitgeester Courant van de week 
erna en op de internetsite van de 
huttenweek www.huttenweek.nl/
index.htm. Hier kan ook het vol-
ledige inschrijfreglement worden 
door gelezen. 

Definitief inschrijven kan alleen 
door de ouders of verzorgers en 
zal plaatsvinden op donderdag 
10 juni 2010 van 19.00 tot 20.30 
uur in het speeltuingebouw. Op 
de website staat een tijdindeling 
van hoe laat welke nummers ver-
wacht worden. Ieder kind dat in-
geloot is ontvangt dan een per-
soonlijk deelnameformulier, wat 
ingevuld en ondertekend moet 
worden door een van de ouders 
of verzorgers. Op dat moment 
moet ook het inschrijfgeld vol-
daan worden van 17,50 euro per 
persoon. 

Concert van Margriet 
Eshuijs in de Zwaan
Uitgeest - Uitgeest - De Zwaan 
Cultureel organiseert op zater-
dag 15 mei het jubileumcon-
cert van de zangeres Margriet 
Eshuijs. Recent heeft zij in het 
Zaantheater de premièrevoor-
stelling van dit jubileumconcert 
gegeven en de reacties hierop 
waren unaniem zeer positief.
Ook vorig jaar heeft Margriet Es-
huijs, met band, in een volledig 
uitverkochte zaal opgetreden in 
de Zwaan. En ook toen was ie-
dereen onder de indruk van dat 
concert. In het nieuwe concert 

zal Margriet Eshuijs maar liefst 
15 nieuwe
liedjes, geschreven door haar 
vaste componist en begelei-
der Maarten Peters, ten gehore 
brengen. Uiteraard staat tevens 
op het repertoire nummers als 
‘House for Sale’ en ‘Black Pearl’.
De toegangsprijs bedraagt 17,50 
euro en voor Vrienden van de 
Zwaan 15,00 euro. De toegangs-
kaarten zijn uitsluitend te koop 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139. Aanvang van het con-
cert is 20.15 uur.

Nieuwe website voor 
wijkvereniging De Kleis
Uitgeest - Wijkvereniging De 
Kleis heeft een nieuwe website: 
www.dekleis.nl 
Op de vernieuwde website voor 
de bewoners van Uitgeest-Zuid 
is de volgende informatie te vin-
den: Aankondiging actuele acti-
viteiten zoals de cursus kinder-

EHBO (22 mei) en het Midzo-
merfestival van 26 juni, informa-
tie over de wijkvereniging: het 
bestuur, doelstellingen en con-
tactinformatie, het wijkblad De 
Kleiswijzer (+ archief), diverse 
activiteiten en fotoalbums. 
Op de website kunnen bewoners 

van Uitgeest-Zuid zich makkelijk 
aanmelden als lid van de wijk-
vereniging. Het lidmaatschap 
kost 4,50 euro per jaar. Met de-
ze bijdrage kan de wijkvereni-
ging leuke en interessante acti-
viteiten blijven organiseren voor 
haar bewoners.

	 	

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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www.bakkerijputter.nl

Van woensdag tot woensdag:
MOLENSTEENTJE
(een donker gevuld broodje) nu 2, 50 !!
Dit weekend:
APPELSLOF met Slagroom
lekker vers.................  7, 25 !!

BENT u OOk zO BLiJ MET MEi....??
Wij wel, want we hebben de sleutel van onze nieuwe zaak..., en dat
wordt écht de allermooiste winkel van héél Uitgeest...
We houden het nog even spannend, maar het wordt ‘n geweldig feest !!

Uitgeest - Een 44-jarige Uit-
geester deed zaterdagochtend 
aangifte van oplichting via de te-
lefoon. De man werd vrijdagmid-
dag gebeld door een niet her-

Oplichting 
via telefoon

kenbaar telefoonnummer. Bij 
het opnemen kreeg de man te 
horen dat hij een 1 moest toet-
sen om verder te gaan. Vervol-
gens werd de verbinding ver-
broken. Na contact met de pro-
vider kreeg de Uitgeester te ho-
ren dat dit een manier was om 
mensen op te lichten. Na een 1 
ingetoetst te hebben zijn gege-

vens van mensen bekend bij de-
gene die belt. Deze zou dan kos-
teloos kunnen bellen via het te-
lefoonnummer van de nietsver-
moedende burger. 

De politie waarschuwt voor dit 
soort praktijken. Zij adviseert de 
verbinding direct te verbreken en 
melding te maken bij de politie. 
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Programma 13 mei t/m 19 mei 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur 
“Prince of Persia”
donderdag 20.00 uur 
maandag 20.00 uur 
“Desert Flower”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag & dinsdag 20.00 uur 

woensdag 16.00 uur 
“The Bounty Hunter”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 &  21.30 uur 

zondag 16.00 & 20.00 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“De Gelukkige Huisvrouw”
zaterdag & zondag 11.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
“Toy Story 1  3D”

donderdag & vrijdag 13.00 uur 
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Toy Story 2  3D”

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
“Alice in Wonderland 3D (OV)”

donderdag & vrijdag 13.00 & 16.00 uur 
zaterdag 11.00, 13.00 & 16.00 uur 

zondag 11.00 & 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

“Wickie de Viking”
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 16.00 uur 

“Hoe tem je een draak 3D”

Première Prince of Persia
Prince of Persia is een avontu-
renfilm, gebaseerd op de video-
game Prince of Persia met Jake 
Gyllenhaal als Prins Dastan
In het Middeleeuwse Perzië gaat 
Prins Dastan samen met een 
prinses van een ander konink-
rijk de strijd aan met de machti-
ge Maharajah die met een zand-
loper heel de wereld wil vernie-
tigen.
Van de makers van de Pirates 
Of The Caribbean trilogie, bren-
gen Walt Disney Studios en Jer-
ry Bruckheimer Films Prince Of 
Persia: The Sands Of Time, een 
waar episch avontuur dat zich 
afspeelt in het mystieke Per-

sië. Een prins (Jake Gyllenhaal) 
moet met tegenzin zijn krachten 
bundelen met een mysterieuze 
prinses (Gemma Arterton). Sa-
men vechten ze tegen het don-
kere kwaad om een eeuwenou-
de dolk met enorme krachten in 
veiligheid te brengen. Deze mys-
terieuze dolk beschikt namelijk 
over de kracht van The Sands of 
Time - een gift van de goden. 
Met The Sands of Time kan de 
drager van de dolk terug in de 
tijd reizen en heerser over de 
wereld worden. Met onder ande-
re Jake Gyllenhaal, Gemma Ar-
terton, Ben Kingsley, Alfred Mo-
lina.

Desert Flower

Waargebeurd drama naar het 
verhaal van de Somalische Waris 
Dirie die naar Londen vluchtte, 
waar ze begon als schoonmaak-
ster en uitgroeide tot topmodel. 
Geboren als woestijnnomade 
in Somalië wordt Waris Dirie op 

vijfjarige leeftijd besneden, een 
ingreep die ze weet te overleven. 
Als ze twaalf jaar is wil haar va-
der haar uithuwelijken aan een 
man van zestig jaar. Ze vlucht 
en komt terecht bij familie in de 
hoofdstad Mogadishu. Als haar 
oom naar Londen vertrekt als 
Somalische ambassadeur gaat 
Waris met hem mee als dienst-
meid. In Londen leert ze lezen 
en schrijven. Uit angst terug te 
moeten keren naar Somalië gaat 
ze haar eigen weg. Ze woont il-
legaal en werkt als schoonmaak-
ster in een fastfoodketen. Dan 
wordt ze ontdekt als model en 
gaat een internationale carriè-
re tegemoet. In 1997 besluit Wa-
ris Dirie tijdens een interview te 
spreken over de meest trauma-
tische gebeurtenis in haar le-
ven en het taboe op vrouwenbe-
snijdenis te doorbreken. Ze be-
eindigt haar modellencarrière en 
wordt door Kofi Annan benoemd 
tot VN ambassadeur om zich in 
te zetten tegen vrouwenbesnij-
denis.

Waar zijn de bomen in de 
Gobatstraat gebleven?
Vroeger een mooie straat met 45 bomen! Vijf jaar geleden zijn de bo-
men verwijderd vanwege een bomenziekte. Er zijn slechts negen bomen 
teruggeplaatst! 
Ons verzoek om nu nog drie bomen extra te plaatsen wordt zelfs afge-
wezen.
Vele protesten: handtekeningenacties, overleg met de gemeente via de 
mail, via de telefoon en persoonlijk contact hebben niet mogen baten.
De reden van de afwijzing van het plaatsen van meerdere bomen is het 
feit dat er kabels en leidingen lopen waarvan de wortels van de bomen 
problemen kunnen gaan veroorzaken.
Allemaal erg jammer en een blijvend troosteloos resultaat. Het enige 
‘lichtpunt’ is de overmatige verlichting in de straat. Er staan meer dan 
voldoende lantaarnpalen, die hebben helaas geen wortels!

M. Posthumus
(Namens de meeste bewoners van De Gobatstraat)

Winkelcentrum ontruimd
Castricum - Op donderdagmid-
dag omstreeks 13.05 uur werd 
winkelcentrum Geesterduin ont-
ruimd in verband met een ster-
ke gaslucht. 
De brandweer stelde een onder-
zoek in en kwam tot de conclu-
sie dat er geen sprake was van 

gas, maar dat het erg stonk naar 
lijmlucht. Het bleek dat dakdek-
kers bezig waren een lek in het 
dak te repareren met tweecom-
ponentenlijm. De lucht van de 
lijm kwam vermoedelijk door het 
luchtsysteem het winkelcentrum 
binnen.

Club Sunday 
bij Mezza Luna
Castricum - Op zondag 16 mei 
wordt een Club Sundaymiddag 
georganiseerd in Mezza Luna. 
Alleengaanden, maar ook men-
sen met een partner, worden uit-
genodigd in het grand-café aan 
de Mient 1 (schuin tegenover het 
station). De aanvangstijd is 14.00 
uur. Onder het genot van een 
drankje kan men anderen ont-
moeten. Bij mooi weer wordt een 
speciaal Club Sunday-terras in-
gericht.

Club Sunday is in maart succes-
vol van start gegaan en is een 
initiatief van een groepje actie-
ve mensen dat, in samenwerking 
met de Stichting Welzijn Castri-
cum, graag ontmoeting én ge-
zelligheid wil combineren in het 
weekend. Men wil zich richten 
op de leeftijd 45 tot circa 65 jaar. 
Club Sunday wordt elke derde 
zondag van de maand georgani-
seerd en is kosteloos, consump-
ties zijn voor eigen rekening.  

Belangstellenden zijn zonder op-
gave welkom. Voor meer infor-
matie kan contact op worden 
genomen met de Stichting Wel-
zijn, telefoon 0251-656562 of in-
fo@welzijncastricum.nl. 

Tuin van Kapitein Rommel opent 
verbouwde ontmoetingsruimte
Castricum - Op 19 mei is de of-
ficiële opening van het nieuwe 
gedeelte van de ontmoetings-
ruimte in de Tuin van Kapitein 
Rommel. Afgelopen maanden is 
er flink gewerkt en het resultaat 
mag er zijn. Vanaf 16.00 uur tot 
17.30 uur is iedereen welkom om 
een kijkje te nemen. 

Wie de afgelopen maanden een 
bezoek heeft gebracht aan de 
Tuin zal het niet zijn ontgaan. 
Bouwhekken, afscheidingslin-
ten, stenen, cement, puin, enzo-
voorts. In de afgelopen periode 
is de ontmoetingsruimte uitge-
breid met een fraai kantoor. Op 
de plek van het kleine inpandi-

ge kantoor, annex opslagruimte 
zijn er twee toiletten bijgekomen 
en er is een nieuw entree met 
een ruime hal. Deze extra ruim-
te was nodig om alle activiteiten 
op de Tuin te kunnen blijven or-
ganiseren. 
Dankzij de bijdragen van diver-
se fondsen, van veel plaatselij-
ke ondernemers in Castricum en 
niet in de laatste plaats van alle 
vrienden van de Tuin van Kapi-
tein Rommel, heeft men de ver-
bouwing kunnen realiseren. Ook 
het Oranje Fonds heeft een grote 
bijdrage geleverd. Daarom komt 
een vertegenwoordiger van het 
Oranje Fonds de opening ver-
richten.

Expositie Marian le Nobel
Castricum - In mei en juni expo-
seert plaatsgenote Marian le No-
bel duin- en strandfoto’s in het 
stiltecentrum van het Medisch 
Centrum Alkmaar. Van jongs af 
aan is Marian al creatief. 
Het begon met schilderen, aqua-
relleren en kalligrafie. Toen haar 
ziekte MS verergerde lukte dat 
allemaal niet meer, waarna ze 

begon te fotograferen. Het is een 
passie geworden. Nooit bedenkt 
ze wat ze gaat fotograferen, het 
komt op haar weg, het licht leidt 
haar vaak. De natuur, uitzicht, 
bloemen, gras, alles kan haar in-
spireren. 
Door haar werk met licht en kleur 
resulteert dat in mooie sfeervol-
le foto’s. 
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Reddingsbrigade blij met 
praktische voorlichting
Castricum - De Reddingsbriga-
de in Castricum is blij met be-
langstelling voor haar praktische 
voorlichtingscampagne wel-
ke afgelopen zaterdag in zwem-
bad de ‘Witte Brug’ werd gege-
ven. Bezoekers konden zich zo-
wel theoretisch als praktisch la-
ten voorlichten door ervaren red-
ders van de brigade. Dankzij een 
gerichte presentatie met uitleg 
konden bezoekers zich in 20 mi-
nuten bekwamen in de belang-
rijkste gevaren van de zee. Dat 
veel zaken niet vanzelfsprekend 

zijn, was de meest gehoorde op-
merking en de controlevragen 
leidden soms tot discussie onder 
de deelnemers. 
“Het blijkt een nuttige oefe-
ning”, aldus Arnold Schmitz van 
de Reddingsbrigade die tevens 
een van de preventiecoördinato-
ren van de vereniging is. “Zelfs 
voor inwoners van Castricum is 
het bijspijkeren van de kennis 
een dankbaar gegeven.”
Ondertussen klinkt er uit het 
zwembad het nodige geluid. 
Langs de rand van het bad kun-

nen (overwegend jongere) be-
zoekers die een zwembroek heb-
ben meegenomen het geleer-
de in de praktijk brengen. Maar 
ook andere technieken, zoals het 
veilig te water gaan, zelfredding 
uit ijs en hulpverlenen vanaf een 
brug of hoge kant worden in de 
praktijk gebracht. De gezichten 
laten zien dat het aanspreekt: 
‘soms moet je het gewoon even 
weten’ roept een tiener, voordat 
hij het water in glijdt om ‘hulp’ te 
gaan verlenen.
Mede dankzij de hulp van zwem-
bad de Witte Brug en lokale on-
dernemers die de actie onder-
steunen hebben afgelopen za-
terdag tientallen mensen ken-
nis kunnen maken en opdoen 
ter voorkoming van wateronge-
vallen.
“Mensen die verhinderd waren 
krijgen een tweede kans hoor!”, 
roept instrsucteur Henk Stam 
tussen de aanwijzingen door. 
“Zondag om 14.00 uur opent of-
ficieel het strandseizoen van de 
reddingsbrigade op de strand-
post en geven we als het weer 
meezit in aangepaste vorm voor-
lichting. Iedereen die nieuwsgie-
rig is of een vraag heeft is dan 
natuurlijk ook welkom. De deur 
op het strand staat wagenwijd 
open.” 
Meer informatie is terug te vin-
den op de website van de Castri-
cumse Reddingsbrigade: www.
reddingbrigade.nl of via leden-
administratie@reddingbrigade.
nl.

Scooterrijdster en passagier 
raken gewond bij aanrijding
Bakkum - Een 17-jarige scoo-
terrijdster en haar 16-jarige pas-
sagier uit Assendelft raakten 
woensdagavond rond 19.50 uur 
gewond bij een aanrijding op de 
Zeeweg. 
De 17-jarige vrouw reed over het 
fietspad in de richting van Bak-
kum aan Zee. Zij kwam bij de 
uitgang van de Johannishoeve in 

botsing met de auto van een 21-
jarige man uit Rijswijk die een 
terrein verliet. 
De 16-jarige passagier van de 
scooter vloog over de motorkap. 
De bestuurster viel op de grond. 
Zij brak hierbij haar dijbeen. De 
passagier had last van haar nek. 
Beiden werden overgebracht 
naar het ziekenhuis.

Muzikaal talent bij City Live
Castricum - Op 13 mei staat 
het muzikale City Live weer op 
de agenda van café City op de 
Dorpsstraat 22. Sophie van Hec-
ke zingt bekende nummers op 
eigenzinnige wijze. 

Grootmeester Glenn Schwarzer 
is te horen op gitaar. Hij staat 
wekelijks met Trijntje Oosterhuis 
op de bühne  in het program-

ma ‘Girls behind the Scene’. Op 
drums Paul van Schaik, ex-drum-
mer van Alain Clarke. Samen met 
het begeleidingsduo André Voe-
bel en Bastiaan Peters gaan de-
ze musici de muzikale uitdaging 
‘live on stage’ aan. City Live vindt 
iedere tweede donderdag van de 
maand plaats. De entree is gratis 
en het feest begint rond de klok 
van 22.00 uur.

Tuinwerk bij een ander
Castricum - Langer zelfstan-
dig blijven wonen is de tendens. 
Maar wat nu, als je niet alles zelf 
meer kan, het bijhouden van de 
tuin bijvoorbeeld. Dan bieden de 
vrijwilligers van de  Klussenbank 
van Stichting Welzijn Castricum 
hulp. En wie zijn dan die vrijwil-
ligers? 
Aan het woord is één van hen, 
Ellen Meij, die ouderen en min-
derdraagkrachtigen helpt bij 
het bijhouden van de tuin: “Al-
tijd spannend om de eerste keer 
bij iemand te komen om in de 
tuin te zien wat er zoal gedaan 
moet worden. Oudere men-
sen of mensen die minder mo-
biel zijn, genieten vaak extra van 
hun tuin. Als ik zo een bijdra-
ge kan leveren om deze tuinen 
groen te houden zodat mens en 
dier hier prettig kunnen verblij-
ven, is dat een heel fijn gevoel. 
Meestal is de tijd te kort, omdat 
er tijdens het koffiedrinken zo-
veel mooie gesprekken plaats-
vinden, maar de tuin wacht en 
ik moet mij soms losmaken om 
verder te gaan. Een enkele keer 
vinden de mensen het wel leuk 

om mee te helpen en zo kunnen 
we dan nog verder babbelen. De 
tuinen hebben vaak een historie 
en tijdens het werken komen er 
soms bijzondere dingen te voor-
schijn zoals een keer een kruisje 
met de naam ‘Tijgertje’ erop. Het 
is dan zaak zorgvuldig hiermee 
om te gaan en dan is het vrouw 
zijn wel een voordeel. Tegen ie-
dereen die energie heeft en van 
natuur en mensen houdt, zou ik 
willen zeggen:  doe dit werk voor 
anderen en het is een verrijking 
voor jezelf.”
Voordeel van dit vrijwilligerswerk 
is dat men altijd zelf kan aange-
ven of het wel of niet uitkomt. 
Daarom werkt de Klussenbank 
graag met een grote groep vrij-
willigers om ook de drukke va-
kantieperiode goed door te ko-
men. Wie ook interesse heeft om 
zich aan te sluiten bij deze en-
thousiaste groep vrouwen en 
mannen, kan zich, voor meer in-
formatie of het maken van een 
afspraak, wenden tot de Stich-
ting Welzijn Castricum, Geester-
duinweg 5, tel. 0251–656562, e-
mail vcc@welzijncastricum.nl.

De naam ‘Clevesteijn’ 
is terug in Limmen
Limmen - De bewoners van 
het appartementencomplex (de 
nummers 8-80) aan De Lage 
Weide te Limmen vonden dat 
het nieuwe gebouw een naam 
moest krijgen. Na uitvoerig on-
derzoek werd bijna unaniem 
voor de naam ‘Clevesteijn’ geko-
zen. Deze gekozen naam heeft 
een historische betekenis voor 
veel oude Limmense geslachten 
en mocht voor het dorp eigen-
lijk niet verloren gaan. Boven-
dien paste de naam ‘Clevesteijn’ 
in de omgeving, omdat dit ooit 
de naam was van een oude hof-
stee aan de Dusseldorperweg in 
Limmen.
Kort samengevat vond men uit 
de geschiedschrijving de volgen-
de gegevens van deze hofstee:  
De hofstee was van de koop-
mansfamilie Samson uit Amster-
dam. Een hofstee, die verpacht 
werd. Het eerst bekende jaartal 
is 1577 toen een zekere Jan Pau-
wels te Heiloo een stuk land te 
Limmen kwijtschold aan Willem 
Cornelszoon Samson. Volgens 
een testament was het toen ge-
legen aan de Limmerlaender 
Wech, nu Dusseldorperweg, en 
later , een huis, werf, boomgaard 
en weiland daar ten zuiden van. 
De pachttermijn in die tijd was 5 
jaren. De pacht bedroeg in 1568 
circa  ƒ 160,00. Een eeuw later  

ƒ 372,00. Omstreeks 1762 ver-
kocht de familie Samson de hof-
stee aan Cornelisz Kaandorp. Hij 
kocht 25 percelen behorende bij 
de hofstee. In 1767 bezat hij ± 
50 ha grond  Later komt men de 
naam Dekker tegen, een belang-
rijk persoon getrouwd met Aaf-
je Kuijs. In 1799 was hij sche-
pen van het dorpsbestuur van 
Limmen. In de Napoleontische 
tijd ook burgemeester. Wulbelz 
Dekker was burgemeester, land-
man, boer, koopman, biersteker, 
vrachtschipper en zaadhande-
laar. Op 16 augustus 1822 wer-
den de hoeve en opstallen ver-
kocht aan Pieter Jansz Pepping. 
Weer later komt men de namen 
van het echtpaar Aafje Pepping 
en Jan Groen tegen. Door verer-

ving en verkoop gingen steeds 
meer perceeldelen over in ande-
re handen. De meest zuidelijke 
kavels werden verkocht aan pas-
toor Peeperkorn voor ƒ 3280,00. 
Op deze kavels werden later het 
Maria oord en de school ge-
bouwd. Dus een deel van het 
terrein, waarop het gebouw 
nu staat. Simon Kuijper en zijn 
vrouw Aaltje Smit verbouwden in 
1921 de boerderij tot een kleine-
re stolpboerderij op de overge-
bleven percelen. 
Op 7 april 1965 werd het per-
ceel, dat inmiddels van het arm-
bestuur was en waarop Clever-
steijn stond, onderhands aan 
de gemeente verkocht. Het ge-
bouw staat dus op grond dat 
ooit in gebruik was van de hof-
stee. De hofstee had bovendien 
een ruimtelijke verbinding met 
De Kamers, de oorspronkelijke 
voorloper van de huidige ‘De Ca-
meren’. 
Bron: Boek ‘De Boerderijen van 
Limmen’.
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Open huis bij Perspectief
Castricum - Belangstellenden 
zijn in de week van 17 tot en met 
23 mei welkom om eens bin-
nen te kijken in de ateliers voor 
beeldende vormgeving van Per-
spectief. De vlag hangt uit, de 
deur (achterom) staat open en 
de groepsvertegenwoordigers 

staan klaar om vragen te beant-
woorden.
In de ruime lokalen in het klas-
sieke schoolgebouw in Bakkum 
zijn de hele week werkgroepen 
actief. Schilders kunnen terecht 
op maandagmorgen, -middag en 
-avond, dinsdagmorgen, -mid-

dag en-avond,  woensdagmor-
gen, donderdagmorgen, -mid-
dag en -avond, vrijdagmorgen 
en zaterdagmorgen.
Beeldhouwers kunnen aan de 
slag op dinsdagavond, woens-
dagavond en zaterdagmorgen.
De keramiekgroep werkt op 
woensdagmiddag.
Etsen kan op maandagavond.
Iedere werkgroep heeft weer een 
apart karakter. Zo wordt er soms 
meer geaquarelleerd, of meer 
met acryl- of olieverf gewerkt. 
Ook zijn er twee groepen voor 
modeltekenen. De beeldhouwers 
gaan met verschillende materia-
len aan de slag en op zaterdag-
morgen wordt er buiten in steen 
gehakt. Voor de introductie van 
nieuwe leden-schilders wordt er 
twee maal per jaar een ‘opstap-
cursus’ georganiseerd op don-
derdagavond en vrijdagmiddag.  
Het atelier is open van 10.00-
11.30 uur, van 13.30-15.30 uur, 
van 20.00-22.00 uur.
Ateliers ‘De Duinrand’, Van Ol-
denbarneveldtweg 37, Bakkum. 
Voor meer informatie: www.per-
spectief.nl of Kees Schulte, tel. 
0251-650897.

D66-lijsttrekker Alexander 
Pechtold in Geesterduin
Castricum - Afgelopen zaterdag was D66-lijsttrekker Alexander 
Pechtold in winkelcentrum Geesterduin. Tijdens z’n ronde door het 
winkelcentrum heeft hij vragen beantwoord over de komende verkie-
zingen en wie dat wilde kon de hand met hem schudden. Foto: Vin-
cent Bloothoofd.

‘Ik wist niet wat oorlog was’

Castricum- Als Piet Stuifbergen 
middenin zijn verhaal breekt, 
voelen de kinderen dat het best 
wel erg geweest moet zijn in de 
oorlog. Het huis waarin Piet als 
kind woonde, werd neergehaald 
omdat de Duitsers de grond no-
dig hadden voor militaire doel-
einden. Dat was moeilijk te ac-
cepteren voor zijn ouders die het 
huis met veel inspanning hadden 
gebouwd. Zijn jeugd veranderde 
erdoor en die pijnlijke herinne-
ring zorgt voor een aangrijpend 
moment in de film van Pauline 
van Vliet en Marriet Haverkamp. 

Voor Nederlandse kinderen in 
2010 is het moeilijk voor te stel-
len hoe het was in de oorlogs-
jaren 1940-1945. Het leven is zo 
anders geworden en zo vrij dat je 
zou denken dat het altijd zo ge-
weest is. In de documentaire ‘Ik 
wist niet wat oorlog was’, die op 
Bevrijdingsdag te zien was in de 
Corso Bioscoop, hebben de film-
makers getracht die tijd in Cas-

‘Uit de kunst’ eendags-
expositie in De Valbrug
Uitgeest - Begin dit jaar deed 
Jan Deckwitz aan het gemeen-
tebestuur in Uitgeest het voor-
stel om de vroegere ophaalbrug 
bij molen De Dog te herbou-
wen. Hij schreef daarover enke-
le krantenartikelen en nu is er de 
tentoonstelling ‘uit de kunst’ in 
stolpboerderij De Valbrug aan de 
Geesterweg 42 in Uitgeest.

De naam ‘uit de kunst’ is geko-
zen, omdat reproducties wor-
den getoond van kunstwerken 
waar ophaalbruggen op zijn af-
gebeeld. Er zijn werken gerepro-
duceerd van de schilders van de 
Haagse School Matthijs en Jacob 
Maris en Johan Hendrik Weis-
senbruch. Van de graveur Fou-
quet en de fotograaf Jacob Olie. 
Van de schilder van ijsgezichten 

Hendrick Avercamp zijn afbeel-
dingen van twee schilderijen uit 
1610 te zien. Van Jaap Min uit 
Bergen wordt een landschap ge-
toond. En van Vincent van Gogh 
twee schilderijen die hij in 1888 
in het Zuidfranse Arles maakte. 
De reproducties zijn de basis van 
de tentoonstelling.
Verder zijn tekeningen, schet-
sen, ansichtkaarten en foto’s te 
bezichtigen met daarop ophaal-
bruggen in Alkmaar, De Rijp, 
Marken-Binnen, Krommeniedijk, 
Akersloot, De Woude en natuur-
lijk Uitgeest.
Hoewel het een expositie is van 
bescheiden omvang, zijn er inte-
ressante en verrassende dingen 
te zien.
De tentoonstelling is zondag 16 
mei van 11.00 tot 17.00 uur. 

tricum in beeld te brengen. Daar-
toe hebben basisschoolleerlin-
gen interviews gehouden met de 
oudere bevolking van Castricum 
die de oorlog nog hebben mee-
gemaakt.  De gerichte vragen en 
openhartige antwoorden leveren 
indrukwekkende verhalen op van 
de mensen die destijds jong wa-
ren. In de bioscoop waren Duit-
se films te zien en in 1942 was er 
zelfs nog een kermis op de Brink. 
Ook werd er gesleed op slee-
tjes die aardige Duitsers maak-
ten voor de kinderen. Piet Dam 
uit de Oosterbuurt weet zich dat 
nog goed te herinneren en ook 
dat er naast die goede ook hele 
slechte Duitsers waren voor wie 
je goed moest uitkijken. Als jon-
gen van 16 moest je bijvoorbeeld 
oppassen dat je niet werd mee-
genomen om te werken in Duits-
land. 
Annie Brandjes vertelt dat ze wel 
eens last had van Duitsers die 
met haar naar de bioscoop wil-
den. Met hen wilde ze niets te 

maken hebben en dat was maar 
goed ook, want na de oorlog 
werd je haar afgeschoren als je 
met een Duitser verkering had 
gehad.  De Duitser Bern Scholz 
was destijds gelegerd in Castri-
cum. Hij logeerde met andere 
militairen in het karakteristieke 
witte huis aan de Geversweg. Hij 
vertelt de kinderen dat de Duitse 
bezetter destijds een hoop vrij-
heid heeft weggenomen van de 
Nederlandse bevolking. Castri-
cummers mochten niet meer in 
de duinen wandelen en op het 
strand komen. Het is moeilijk 
te bevatten dat zo’n aardig, oud 
mannetje dat mede bewerkstel-
ligd heeft. De beelden die zijn 
verhaal illustreren, spreken ech-
ter voor zich.  De tastbare over-
blijfselen aan de oorlog in Castri-
cum worden ook belicht. Geluk-
kig zijn de meeste mijnen wel uit 
het duingebied verwijderd, maar 
twee jaar geleden is er nog een 
gevonden en onklaar gemaakt. 
De bunkers aan de rand van de 
duinen zijn nog op diverse plek-
ken te zien. Nu zijn het mooie 
muren waarop je kan klimmen 
en balanceren, maar in de oorlog 
zorgden ze ervoor dat de gealli-
eerden niet in bezet gebied kon-
den komen.  De filmmakers heb-
ben met deze documentaire een 
interessant tijdsbeeld neerge-
zet dat een waardevol document 
vormt over de geschiedenis van 
Castricum. 
In juni zal de film opnieuw ver-
toond worden in de Corso Bios-
coop. De precieze datum en tijd 
is te vinden in het programma 
van de bioscoop  www.corsobi-
oscoop.nl. Voor meer informatie 
kan men terecht bij www.calei-
doscoopfilm.nl of mailto:info@
caleidoscooop.nl.
(Marijke Lute)

Bakkum - Zondag 16 mei is er 
om 19.00 uur een wandeling in 
de natuurtuin de Doornduyn on-
der leiding van Dick Dekker van 
de vogelwerkgroep.

Wandeling in de Doornduyn
Natuurtuin Doornduyn, Duinweg 
2 in Bakkum-Noord. 
De toegangsprijs bedraagt 5 eu-
ro inclusief rondleiding en kof-
fie/thee.
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Ajacied Suk te zien in Uitgeest
Uitgeest - De bij de Ajax-fans 
razend populaire jonge Kore-
aan Suk staat vermeld op de de-
finitieve deelnemerslijst voor het 
ICGT. Dit liet de voetbalbond van 
Zuid Korea aan de organisatie 
van het ICGT weten.
Het hoeft geen betoog dat de or-
ganisatie van het Internationaal 
Cor Groenwegen Toernooi dat 
gedurende de Pinksteren wordt 
gehouden op de velden van FC 
Uitgeest meer dan blij is met de 
komst van de jonge Koreaan. Bij 
de kersverse bekerhouder is hij 
namelijk aan het uitgroeien tot 
de publiekslieveling van de Ajax 
fans. Dat heeft misschien ook 
wel te maken met het verhaal 
over de wijze hoe hij bij Ajax is 
terechtgekomen.
Suk, jeugdinternational in zijn 
land, besloot op de bonnefooi 
naar Europa te reizen. Hij reis-
de naar Amsterdam, bezocht de 
ArenA en het naastgelegen trai-

ningsveld van Ajax. Daar meldde 
hij zich iedere ochtend bij Mar-
tin Jol met de zin: “Mr. Jol, I’m 
a highly talented football play-
er, could you please let me join 
the training to show you my ca-
pacities?” Normaal gesproken 
worden dergelijke gelukzoekers 
vaak teleurgesteld, maar na een 
flink aantal ochtenden besloot 
Jol dat dit toch wel erg doortas-
tend was. Aangezien Jol inmid-
dels ook het gerucht had ge-
hoord dat deze jongen jeugdin-
ternational was in Zuid Korea, 
mocht bij een keer meetrainen 
bij de jeugd. De rest is historie. 
Hij verdiende een contract en in-
middels heeft hij ook al een aan-
tal eredivisieduels achter zijn 
naam staan.

Te zien dus op het ICGT van 21 
mei tot en met 24 mei. Sport-
complex De Koog Uitgeest. En-
tree gratis.

Zuid-Afrika vervangt 
Egypte op ICGT 2010
Uitgeest - Na het teleurstellen-
de bericht dat Egypte niet naar 
Uitgeest kan komen tijdens 
Pinksteren, is de organisatie er 
binnen korte termijn in geslaagd 
een waardige vervanger te vin-
den voor de jeugdploeg van de 
winnaar van de Afrika Cup 2010. 
Het is namelijk niemand min-
der dan de gastheer van het WK 
2010, Zuid-Afrika. 
Was het ICGT al blij met Egypte 
als deelnemer van het Afrikaan-
se continent, met Zuid-Afrika als 
vervanger is de organisatie mis-
schien nog wel blijer.
Voor het nationale elftal van 
Zuid-Afrika wordt het WK in ei-
gen land de derde deelname ooit. 
In 1998 en 2002 werd de eerste 
ronde niet overleefd. In 1996 
won het nationale elftal wel de 
Afrika Cup. De jaren ervoor kon-
den weinig aansprekende resul-
taten worden behaald vanwege 

een politieke boycot van de in-
ternationale sportwereld. Tus-
sen de jaren ’50 en 1992 waren 
Zuid-Afrikaanse sportteams vrij-
wel nergens ter wereld welkom 
vanwege het apartheidsregime 
in Zuid-Afrika. In die jaren was 
voetbal in Zuid-Afrika een sport 
voor de ‘blanken’. Er waren apar-
te voetbalbonden voor de ‘Indi-
sche’, ‘Bantu’ en ‘Gekleurde’ be-
volking. Deze bevolkingsgroe-
pen konden wel naar het stadion 
toe om een voetbalwedstrijd te 
bezoeken maar dan wel in apar-
te vakken. Ver weg van de blan-
ken. 
Door dezelfde boycot werd het 
land pas in 1991 toegelaten tot 
de FIFA. Ondanks dat heeft het 
voetbal in Zuid-Afrika een lange 
geschiedenis. Aan het einde van 
de 19de eeuw lieten Britse sol-
daten de lokale bevolking kennis 
maken met de sport. Met succes 

want in één van de eerste wed-
strijden werd in 1906 in Buenos 
Aires zelfs van Argentinië ge-
wonnen met 0-1.
De Nederlandse connecties met 
het Zuid-Afrikaanse voetbal zijn 
talrijk. Oud-Ajacieden Hans Vonk, 
Benny McCarthy, Steven Pienaar 
en de huidige Ajacied Daylon 
Claasen zijn voorbeelden. Daar-
naast heeft Ajax  in Zuid-Afri-
ka zijn satellietclub Ajax Cape-
town in Kaapstad, waarvan men 
de jeugdploeg een aantal jaren 
geleden in Uitgeest aan het werk 
heeft gezien. Het jeugdteam dat 
naar Uitgeest komt heeft naast 
het algemene ‘Bofana Bofana’ 
ook een eigen bijnaam. Zij wor-
den namelijk ook wel aangeduid 
met ‘Amajita’. Dat betekent zoiets 
als een groep jongens.
Het mag duidelijk zijn. Het ICGT 
is blij met de komst van Zuid-
Afrika.

Nieuwe trainingspakken 
voor FC Uitgeest E1

Slechte concoursdag voor 
de duiven vanuit Laon
Uitgeest - Op zaterdag 8 mei 
werd er gestart met de eerste 
Midfond vlucht van dit seizoen. 
Dit zijn de afstanden tussen de 
300-450 km. De weervoorspel-
ling was niet zo goed voor die 
dag, maar op een relatief korte 
afstand hebben de duiven met 
een uurtje of drie à vier droog 
weer, voldoende tijd om thuis te 
komen. Op de losplaats was het 
dan ook goed weer toen de dui-
ven gelost werden. Echter tijdens 
de vlucht zijn er op de vluchtlijn 
niet voorspelbare weerstoringen 
opgetreden die de duiven van 
hun cours hebben doen afwij-
ken. Met het gevolg dat vele dui-
ven extra lang over de terugweg 
gedaan hebben. 

‘s Avonds was ongeveer 60% 
van de duiven op het hok gearri-
veerd. De duiven vlogen dit keer 
vanuit Laon met een afstand van 
340 km. Aantal deelnemers was 
18 en het aantal ingekorfde dui-
ven was 344 stuks. 

Met een zwakke noordenwind 
maakte de eerste duif een snel-
heid van 1271,322 mtr per mi-
nuut (± 76 km per uur). Winnaar 
in de vereniging werden de Gebr. 
Baltus met een eerste en zesde 
plaats, G. Twaalfhoven tweede, 
Gebr. Beentjes derde, vierde en 
negende, H. Berkhout vijfde en 
tiende, R. van Bohemen zeven-
de en Comb. Kerssens-Krom een 
achtste plaats.

Uitgeest - FC Uitgeest E1 heeft dit jaar nieuwe trainingspakken gekregen van de sponsor Signsupport.  
De jongens werden verrast met een prachtig trainingspak met hun eigen initialen erop.

Top of the Bobs Live
Uitgeest - Donderdag 13 mei 
is er live muziek met een aantal 
van de beste bands uit Noord-
Holland in Bobs. Fetherlite, Sho-
reline en Paradise staan klaar om 
van 19.00 tot 1.00 uur het publiek 
te voorzien van muziek. 
Top of the Bobs Live is een fes-
tival waarbij zes uur lang live 
de grootste hits van de afgelo-
pen jaren worden gespeeld. Top 
of the Bobs is de tegenhanger 
van de alom bekende Top 100 al-
ler tijden, die al jaren op Hemel-

vaartsdag in Bobs plaatsvindt.
Fetherlite draagt zorg voor al-
le rocknummers en Shoreline en 
Paradise voor de mix van actu-
eel, Nederlandstalig en feest.

Tickets voor Top of the Bobs kos-
ten in de voorverkoop 12,50 eu-
ro en zijn verkrijgbaar bij de re-
ceptie van Bob’s Party Palace 
Uitgeest en Primera. Ook zijn er 
online kaarten te bestellen op 
www.bobs.nl. De minimum leef-
tijd is zestien jaar.  

Uitgeest - Een 15-jarige Heems-
kerker is in de nacht van vrijdag 
op zaterdag op de Geesterweg 
mishandeld. De jongen fiets-
te met een paar vrienden naar 
huis. Eén van de vrienden werd 
bespuugd door een jongen die 
deel uitmaakte van een groepje 
van drie. Toen de jongen die be-
spuugd werd er wat van zei wer-

Jongen 
mishandeld

den ze achtervolgd. De 15-jari-
ge jongen had te laat door wat 
er gaande was en werd vervol-
gens van zijn fiets getrokken en 
in elkaar geslagen. Een toevallig 
passerende politieagent schoot 
de 15-jarige te hulp. Het drietal 
ging er bij het zien van de agent 
vandoor. De jongen is met een 
mogelijk gebroken neus, een 
blauw oog en diverse schaaf-
wonden naar een ziekenhuis 
vervoerd. De politie stelt een on-
derzoek in. 

Snelheidscontrole
Uitgeest – De politie heeft 
vorige week dinsdagavond 
bij een snelheidscontro-
le op de Provincialeweg in 
totaal 36 overtreders be-
trapt. 1017 passanten reden 
tussen 19.20 en 21.20 uur 
voorbij de radarauto. 

De hoogste snelheid was 
112 km per uur terwijl 80 
km is toegestaan. Alle be-
trokken bestuurders krij-
gen hun bekeuring thuis-
gestuurd. 
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UitgeestRunners halen bijna 
E 25.000 op voor Roparun

FC Uitgeest E7 kampioen
Uitgeest -  FC Uitgeest E7 is za-
terdag 8 mei kampioen gewor-
den. Na een eerste kampioen-
schap in de najaarscompetitie en 
promotie naar een hogere klas-
se, bleken ook deze tegenstan-
ders niet opgewassen tegen het 
combinatiespel en doelgericht-
heid van FC Uitgeest E7. Alle 
acht wedstrijden in de voorjaars-
competitie werden gewonnen en 
met 64 doelpunten vóór en maar 
twee doelpunten tegen zijn ze 
de terechte kampioen. Het team 
bestaande uit Jasper Stooker, 
Sten Houthuyzen, Timo Stegink, 
Wessel Sno, Ole Stoops, Sander 

Groenink, Marco Jr Hegeman en 
Stan Roozendaal speelde zater-
dag de laatste competitiewed-
strijd. Met een klinkende 15-0 
overwinning tegen Apollo’68 E1 
uit Hensbroek werd het seizoen 
in stijl afgesloten. 
Het was een bijzonder jaar voor 
de E7. In competitieverband zijn 
ze het hele jaar ongeslagen ge-
bleven en in de bekercompetitie 
zijn ze tot 
de halve finale gekomen. Ze be-
horen dus tot de vier beste ploe-
gen uit 
Noord-Holland in hun eigen 
klasse.

TC Uitgeest 2 start re-
delijk in de competitie
Uitgeest - Het tweede tennis-
team van TC Uitgeest, wat uit-
komt in de vierde klasse zater-
dag, heeft dit seizoen een re-
delijke start gemaakt. Het team, 
bestaande uit Lars Bosman, Don 
van der Kleij, Marco Zoeteman, 
Menno Kuik, Robin van Rijs-
sel en Frank Klein heeft dit jaar 
een promotie binnen de club ge-
maakt daar ze vorig seizoen nog 
het vierde team waren.
De start tegen Cromme Bal was 
stroef, alleen Marco Zoeteman 
wist middels een lange drie-set-
ter een punt uit het vuur te sle-
pen. Alle overige wedstrijden 
werden helaas net aan verloren. 
Een 1-5 nederlaag dus.

De tweede competitiewedstrijd 
thuis tegen het sterker geachte 
Zonneweide 2 werd onverwacht 
gewonnen met 5-1 door onder-
meer klinkende enkel overwin-
ningen van Frank Klein en Lars 
Bosman. Ook een zenuw slopen-
de dubbel werd middels een tie-
break in de derde set beslist in 

het voordeel van Frank en Don 
van der Kleij. 
Robin van Rijssel en Lars klaar-
den tenslotte de klus en wonnen 
met duidelijke cijfers. Een prach-
tige overwinning was een feit.

Competitie ronde drie was een 
uitwedstrijd op het lastige gravel 
van Bakkum. Dat de jongens uit 
Uitgeest lange tijd niet op gravel 
gespeeld hadden was uiteinde-
lijk goed te merken. Het gesle-
pen team van Bakkum maak-
te hier goed gebruik van en won 
bijna alle wedstrijden redelijk 
eenvoudig in twee-setters. Al-
leen de dubbel van Frank en in-
valler Sebastiaan Admiraal werd 
binnengehaald, zodat er ook hier 
helaas 5-1 verloren werd.

De afgelopen competitieronde 
werd thuis tegen Westerhout op 
grootse wijze gewonnen, waar-
door er toch een gaatje op de 
ranglijst werd geslagen en de 
(veilige) middenmoot redelijk in 
het vizier is. De eerste twee en-

kels werden makkelijk binnen-
gehaald door Frank en Marco. 
Veel verrassender was het zeer 
sterke optreden van Mark Bone-
kamp, die na een 4-6 0-5 achter-
stand terug wist te komen en de 
wedstrijd na een lange drie set-
ter uit het vuur wist te slepen. 
Een mentale dreun voor Wester-
hout dus. In de dubbel werd er 
eenvoudig gewonnen door Men-
no en Marco en verloren Robin 
en Mark helaas in de derde set. 
Einduitslag dus 4-2 in het voor-
deel van Uitgeest.

De komende 2 competitieron-
des wachten nog DEM en For-
tuna, beide ploegen waar pun-
ten tegen (moeten) gepakt wor-
den en tenslotte het zeer sterke 
Krommenie, die nu al bijna een 
straatlengte voorsprong op de 
ranglijst heeft. 
Het zal dus moeilijk worden, 
maar het tweede heeft aange-
toond mentale veerkracht te 
hebben, dus misschien zit er wel 
een verrassing in. 

Uitgeest - De UitgeestRunners, 
een groep vrienden die elkaar via 
de voetbal kent en met Pinkste-
ren mee doet aan de RopaRun, 
startte vorig jaar met als doel 
10.000 euro binnen te halen. In-
middels staat de teller al op bijna 
25.000 euro. 

Deze inkomsten zijn binnenge-
haald door middel van vele ac-
ties en evenementen zoals het 
verkopen van oliebollen op ou-
dejaarsdag, het RopaRunDiner, 
de organisatie van een tennis-
toernooi, de sponsorloop van 
de Vrijburgschool en uiteraard 
ook door sponsoring. Naast be-
drijven waren er ook de particu-

liere financiële bijdragen die de 
verwachtingen overtroffen. Met 
pinksteren is zo ver, dan moet de 
sportieve prestatie geleverd wor-
den. 
Naast de acht lopers van het 
team, bestaan de UitgeestRun-
ners ook uit vier chauffeurs/ na-
vigatoren. Zij hebben twee be-
langrijke taken: Het veilig ver-
voeren van een team lopers en 
fietsers en natuurlijk zorgen dat 
ze niet verdwalen. Om er voor te 
zorgen dat de lopers veilig kun-
nen lopen zijn er zes fietsers. 
Zij helpen de lopers tijdens de 
moeilijke momenten over het 
dode punt heen. De lichame-
lijk verzorging wordt overgela-

ten aan de dames van de cate-
ring en de fysiotherapeuten die 
er niet alleen voor zorgen dat ie-
dereen voldoende eet en drinkt, 
maar ook dat de ongetwijfeld 
pijnlijke spieren straks worden 
gemasseerd. Het team van ruim 
20 vrienden is er klaar voor. Ho-
pelijk lukt het straks om ook echt 
die 25.000 euro te halen.

De Uitgeestrunners zijn nog hard 
op zoek naar gulle gevers. Alle 
giften zijn welkom en bedrijven 
die een duit in het zakje willen 
doen natuurlijk ook. Meer weten 
over de RopaRun en team Uit-
geestrunners? Ga dan naar uit-
geestrunners.webnode.com.

Overtuigende winst 
voor Stormvogels
Uitgeest - In de voorbereiding 
van Stormvogels op de moeilijke 
uitwedstrijd tegen Soesterkwar-
tier in Amersfoort heeft de trai-
ner/coach Kees Vermeulen de 
ploeg voorgehouden, dat in de-
ze wedstrijd getoond kan wor-
den of Stormvogels inderdaad 
een duidelijke verbetering heeft 
geboekt. Immers, de thuiswed-
strijd in oktober werd nipt ver-
loren met 12-13. De ploeg heeft 
hem daarin niet in de steek ge-
laten. Al vanaf de eerste minuut 
had de Uitgeester formatie een 
duidelijk overwicht. Verdedigend 
werd Soesterkwartier volledig 
aan banden gelegd. De schut-
ters werden uitgeschakeld en de 
rebound was steeds een prooi 
van de gretig spelende Jord Bet-
jes en Gerard Valkering. De laat-
ste heeft als aanvoerder het goe-
de voorbeeld gegeven door in 
de avond voor de wedstrijd ex-
tra te trainen op het domineren 

in de paalzone. Dat resulteer-
de in een snelle voorsprong en 
tot de pauze was Stormvogels 
heer en meester. Ruststand 2-7. 
Na de pauze wist Soesterkwar-
tier nog terug te komen tot 5-
8, maar Stormvogels bleef bij de 
les en beeindigde de wedstrijd  
met een duidelijke 6-12 overwin-
ning. Daarmee werd de aanval 
van Soesterkwartier op de vier-
de plaats van Stormvogels gepa-
reerd en in de laatste twee wed-
strijden kan Stormvogels nog de 
aanval inzetten op een eervolle 
tweede plaats. De doelpuntma-
kers waren: Eva de Vries, Mark 
Spillekom en Jord Betjes met 
drie treffers, Gerard Valkering 
met twee treffers en Sebastiaan 
van den Bosch met één treffer. 
Op 16 mei wordt in Uitgeest Vo-
gel uit Utrecht ontmoet en ge-
zien de vorm waarin de ploeg 
zich bevindt, moet dit een over-
winning gaan opleveren.

Uitgeest -  De politie hield in de 
nacht van zaterdag op zondag 
omstreeks 1.20 uur op de Wes-
terwerf een 19-jarige Uitgeester 
aan voor bezit van harddrugs. De 
jongeman had in een horecage-

Aangehouden 
voor harddrugs

legenheid op de Westerwerf een 
wikkel verkocht aan een bezoe-
ker en was hierbij betrapt door 
een getuige die de politie alar-
meerde. De Uitgeester is aange-
houden en de koper (waar geen 
gegevens van bekend zijn) werd 
de horecagelegenheid uitgezet. 
De 19-jarige verdachte is inge-
sloten en de politie stelt een na-
der onderzoek in. 

De lopers Paul, Jort en Joris in training.
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Zevenklapper TVC geeft 
kans op kampioenschap
Castricum - Op de vijfde speel-
dag van de landelijke tenniscom-
petitie heeft het gemengde team 
van TV Castricum (TVC) goede 
zaken gedaan. Dankzij een for-
midabele 7-1 overwinning te-
gen LTC Brederode nestelt TVC 
zich hoog in de ranglijst welke 
een vertekend beeld kent van-
wege enkele afgebroken par-
tijen op de vierde speeldag. De 
damesenkels werden gedeeld 

door beide teams. Mirjam Glo-
rie a.k.a. Boddeke versloeg met 
speels gemak haar opponen-
te (6-0/6-1) en Cynthia Lustig 
moest haar meerdere erkennen 
in Joanne Bakker nadat zij de 
eerste set met minimaal verschil 
in een tiebreak voorbij moest la-
ten gaan. Het herendubbel werd 
een eenvoudige prooi voor het 
ervaren koppel Dennis Boontje/
Ziedses des Plantes: de tegen-

stander werd slechts één game 
gegund. Ook Roy Boontje maak-
te korte metten in zijn single 
met slechts drie games verlies. 
Lastiger had Ziedses des Plan-
tes het tegen Koen Kuiper. Na 
een 2-6/3-5 achterstand kantel-
de de partij in het voordeel van 
de TVC’er en tot groot genoegen 
van het talrijke publiek. Na op 7-
5 de tweede set te hebben ge-
pakt werd de derde set een slij-
tageslag waarbij de TVC’er met 
6-3 aan het langste eind trok. De 
damesdubbel van Mirjam Glorie 
en Caroline Terstal werd na enig 
ploeterwerk met tweemaal 6-3 
gewonnen door TVC. Ook beide 
gemengd dubbels gingen naar 
TVC. Cynthia en Roy stonden 
slechts twee games af door het 
goede netspel van Cynthia en 
de dwingende slagen vanuit het 
achterveld van Roy. Caroline en 
Dennis moesten tot de bodem 
gaan na een eenvoudige eerste 
set (6-0) omdat ze de tweede set 
aan zich voorbij lieten gaan (5-7) 
om uiteindelijk de supertiebreak 
in hun voordeel te beslechten 
(10-8). Al met al een uitstekend 
resultaat, waardoor TVC nu 25 
punten heeft met vijf afgebro-
ken of nog te spelen partijen. 
Op Hemelvaartsdag wordt voor 
de tweede maal Commandeurs 
welkom geheten en wordt de af-
gebroken vierde speeldag voort-
gezet met een 3-0 voorsprong 
voor TVC. Ook deze dag belooft 
veel wat betreft de puntentel-
ling. Zondag wacht de zware uit-
wedstrijd bij Assumburg waarbij 
moet worden getracht de goe-
de lijn van de afgelopen weken 
voort te zetten. 
Er staat de TVC’ers al met al 
een loodzware week te wachten 
waarbij in de verte het kampi-
oenschap staat te lonken.

Dennis Boontje in actie.

Selectieteams van TC Bakkum 
presteren goed in de competitie
Bakkum - Met nog drie compe-
titiewedstrijden te gaan kunnen 
de vijf selectieteams van Bak-
kum/Triangel, die uitkomen in de 
landelijke zondagcompetitie van 
de KNLTB, hoopvol zijn op hand-
having in hun klasse. Het vierde 
team heeft zeker kampioenskan-
sen. Het eerste team boekte af-
gelopen zondag een prima over-
winning op naaste concurrent 
voor een toppositie Juliana 1 uit 
Hoorn.
Van de jeugdselectie prijkt het 
tweede team, dat uitkomt in de 
tweede klasse, fier bovenaan.
Bakkum/Triangel 1, dat vorig jaar 
naar de eerste klasse promoveer-
de, boekte afgelopen zondag een 
belangrijke 5-3 overwinning op 
medetitelkandidaat Juliana 1. De 
bovenste vier teams in de poule 
ontlopen elkaar niet veel qua re-
sultaten. Donderdag speelt Bak-
kum/Triangel 1 op het eigen ten-
nispark aan de Vinkebaan de vo-
rige week wegens regen afge-
laste wedstrijd tegen OTV 1, dat 
momenteel met een wedstrijd-
punt meer bovenaan staat. Vol-
gens hoofdtrainer Geert Koeman 
belooft dit een spannende wed-
strijd te worden. “Vanwege de 
speelsterkte van enkele spelers 
kunnen we helaas niet schuiven 
in de teamopstelling om tactisch 
voordeel te halen”, licht hij toe. 
Dat kan een nadeel zijn, maar hij 
heeft vol vertrouwen in de kwa-

liteiten van het team, bestaande 
uit de dames Kim van der Horst 
en Michelle Broersen en de he-
ren Ruud Vis, Ralph Knol en Bart 
Jan de Kreuk.
Van de drie teams, die in de der-
de klasse uitkomen, maakt het 
vierde team goede kans op het 
kampioenschap. Afgelopen zon-
dag werd met 5-3 van naas-
te concurrent Marquette 2 uit 
Heemskerk gewonnen. De overi-
ge teams hebben goede kans op 
een mooie klassering, al zit een 
kampioenschap er waarschijn-
lijk niet in.
Er zijn drie jeugdselectieteams, 
die in de landelijke zondagcom-
petitie uitkomen. Het eerste team 
speelt in de vijfde klasse van de 
seniorencompetitie met de be-
doeling om de nodige ervaring 
op te doen. Dat is een stukje pit-
tiger dan in de jeugdcompeti-
tie. De twee andere jeugdselec-
tieteams komen uit in de tweede 
klasse van de landelijke jeugd-
competitie. 
Bakkum 1 staat fier bovenaan. 
Het boekte afgelopen zondag 
een ruime 7-1 overwinning op 
Hulstenaar 1. Zondag wordt de 
sleutelpartij uit tegen Uitgeest 2 
gespeeld. Bakkum 2 is een zeer 
jeugdig team dat voor het eerst 
in de zondagcompetitie uitkomt. 
Met een eindklassering in de 
middenmoot kunnen de spelers 
best tevreden zijn.

Jeugdteam Bakkum 1 v.l.n.r.: Wouter den Duijn, Perry Ducro, sponsor 
Kees Uiterwijk Winkel (directeur GP Groot infra), Lara Veldt, Timo Min, 
MarkoJan Ducro (coach), Nicky Nooy en Talitha Arrindell.

FC Castricum A1 wint inter-
land tegen Stafford College
Castricum - FC Castricum A1 
heeft de eerste interland-over-
winning te pakken. Een selec-
tie van het Stafford College, op 
tournee door Nederland, werd 
met 1-0 verslagen. Een overwin-
ning die door hard werken  tot 
stand kwam.
De spelers van het Stafford Col-

lege lieten zien dat ze goed op 
elkaar waren ingespeeld en had-
den meerdere malen kans op 
een treffer. De schoten gingen 
echter naast het doel of werden 
prima gekeerd door de keeper.  
FC Castricum gaf echter goed 
tegenstand en kreeg  ook enke-
le kansen. En  dan geldt de oer-

oude wijsheid: als zij niet scoren 
dan doen wij het. In de tweede 
helft maakten de gastheren 1-
0 uit een mooie aanval. Daarna 
liepen de gemoederen hoog op 
bij de Engelse gasten, die niet 
de Noordzee waren overgeko-
men om met lege handen naar 
huis te gaan. Dankzij scheids-
rechter Emile Boekel liep de in-
terland niet uit de hand en ver-
trokken de Britten met een 1-0 
nederlaag huiswaarts. (Foto: Han 
de Swart)

Jan Hans v.d. Berg wint 
de 19e Tien over Rood
Castricum - Afgelopen zater-
dag was het weer een gezellige 
boel in het biljartcentrum van de 
Gebr. Veldt. Met een aantal deel-
nemers van 26 dienden er veel 
partijen verspeeld te worden om 
tot een winnaar te komen. Het is 
al een toer om zich na de pou-
lewedstrijden te plaatsen voor 
een goed vervolg. De winnaar 
van vorig jaar, Beentjes uit Alk-
maar, lukte dat nog wel maar na 
een rondje kon de keu weer in 
de koffer. V.d. Berg van Onder 
Ons  overtuigde niet maar over-

leefde de ronde wel wat ook gold 
voor Looyenga uit Heemskerk en 
Jonkman uit Sint Pancras. Als 
vierde man plaatste Schuit uit 
Egmond zich en zij gingen uit-
maken wie de sterkste was. Voor 
Jonkman zag het er tegen Schuit 
met nog een te gaan goed uit 
maar hij kon het niet waarma-
ken. Jan Hans had het minder 
moeilijk en gaf Looyenga geen 
kans. Ook de sterke Schuit kon 
het in de finale niet redden tegen 
v.d. Berg die terecht de bokaal in 
ontvangst mocht nemen.
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Meiden Johannesschool voetbalkampioen

Akersloot - Het schoolvoetbal-
toernooi tussen de scholen uit 
Akersloot, Limmen en Uitgeest 
heeft reeds plaatsgevonden. Al-
le scholen uit deze dorpen had-
den met hun achtste groepen 
een jongens- en een meiden-
voetbalteam samengesteld. Bij 
de jongens en meiden waren er 
twee poules. De meiden van de 

Johannesschool speelden eerst 
tegen De Wissel uit Uitgeest en 
wonnen deze wedstrijd met 2-0. 
De tweede wedstrijd was tegen 
de Jacobusschool uit Akersloot. 
Dit was een spannende wed-
strijd die uiteindelijk met 1-0 ver-
loren werd. De derde wedstrijd 
werd gespeeld tegen de Binnen-
meer uit Uitgeest. Deze wedstrijd 

werd gewonnen met 6-0. Tot slot 
moest er tegen de Paltrok uit 
Uitgeest gespeeld worden. Hier 
werd het 5-0 voor de meiden van 
de Johannes. In de poule werd 
de Johannesschool tweede. Dit 
betekende dat zij in de kruisfina-
le tegen de winnaar van de an-
dere poule moesten spelen. Het 
werd een spannende en snel-
le wedstrijd tegen de Sint Maar-
ten uit Limmen. Ook hier wisten 
de meiden van de Johannes hun 
tegenstander te verslaan, nu met 
5-2.
Door het winnen van de kruis-
finale kwamen de meiden in de 
finale. Hier stonden ze opnieuw 
tegen de Jacobusschool uit 
Akersloot. Deze wedstrijd ein-
digde na een felle strijd in 0-0. 
Er moesten penalty’s genomen 
worden om tot een winnaar te 
komen. De keepster van de Jo-
hannesschool, Linde Verduin, 
maakte de winnende penalty. 
Topscoorster van de Johannes-
school was Lynn Adrichem met 
wel 18 doelpunten. En dit terwijl 
zij niet eens op voetbal zit.

Jaarlijks beachevent
Akersloot - In het weekend van 
5 en 6 juni organiseert handbal-
vereniging Meervogels op het 
kunstmatig aangelegde strand 
aan de oevers van het Alkmaar-
dermeer het jaarlijkse beache-
vent. Volleybalteams en voetvol-
leyteams zullen dan weer strij-
den om het kampioenschap 
van Akersloot. Bedrijven-, fami-
lie-, straten- en vriendenteams 

zijn dan welkom om hun krach-
ten met anderen te meten op het 
pas opgehoogde beachveld aan 
de Boschweg. Na afloop van het 
toernooi omlijst de Akerslootse 
formatie ‘Bisar’ het geheel mu-
zikaal. Teams kunnen zich op-
geven door middel van het in-
schrijfformulier dat is te vinden 
op de website van de club: www.
meervogels60.nl. 

Regio - Elke zaterdagochtend 
start om 9.00 uur de DEM-duin-
loopgroep vanaf duinparkeer-
plaats ‘Het Kraaijennest’, schuin 
tegenover snackbar ‘de Patato-
loog’ aan de Rijksstraatweg tus-
sen Castricum en Heemskerk.

Er zijn programma’s voor begin-
ners, gevorderden en voor lopers 
die tussen beginners en gevor-
derden inzitten. Elk programma 
is zodanig samengesteld dat de 
deelnemer binnen diens groep 
naar eigen vermogen kan mee-
doen zonder dat snelheidsver-
schil met de andere lopers hin-
derlijk wordt. Als men maar een 
uur, of anderhalf uur sporten 
naar eigen vermogen kan vol-
houden. De training wordt ver-
zorgd door trainers en ervaren 
hardlopers van Atletiekvereni-
ging DEM. 

Wie interesse heeft, kan ge-
woon een keer meedoen. Deel-
nemers die voor de eerste keer 
meedoen, dienen een kwartier 
eerder te komen of contact op 
te nemen met Jan van Hout, tel. 
0251-242302. 

Hardlopen in de 
duinen met DEM

Rob Levering winnaar van 
driebandenkampioenschap
Akersloot - De als eerste ge-
plaatste Rob Levering is er in ge-
slaagd de driebandentitel voor 
zich op te eisen. Na een lan-
ge weg door de poulewedstrij-
den, waaraan door bijna zeven-
tig deelnemers  werd meege-
daan alsmede de halve finales 
die begin april werden gespeeld 
met twintig deelnemers was nu 
de finale aangebroken.
Rob Levering wist bijna al zijn par-
tijen te winnen, hij moest slechts 

remise toestaan aan Theo Oud. 
Het moyenne van de kampioen 
mocht er wezen, 0.904 met een 
hoogste serie van zeven caram-
boles. Op de tweede plaats ein-
digde Piet Weber, die in de slot-
partij het onderspit moest delven 
tegen de latere kampioen. Op de 
derde plaats eindigde Theo Oud 
met een moyenne van 0.681, ter-
wijl Theo Oud wel de hoogste se-
rie van deze finale wist te scoren, 
namelijk negen caramboles.

Meervogels MD2 kampioen
Akersloot - Op zaterdag 1 mei is Meervogels MD2 kampioen gewor-
den. De kampioenswedstrijd werd met maar liefst 6-1 gewonnen van 
Vios-W, na een 3-1 ruststand. Een zeer knappe prestatie van dit team, 
aangezien het merendeel van het team bestaat uit meisjes die nog 
zouden kunnen spelen in de E-pupillen.

DOS-turnsters naar de regio-
wedstrijden in Noord-Holland
Castricum - Een vijftal jon-
ge turnsters deed 25 april mee 
aan een regionale turnwedstrijd 
in Wormer. Vele bekende vereni-
gingen en ook grote namen als 
Turnlust Alkmaar, Turning Spirit 
Amsterdam en ook St. Mauritius 
Volendam waren vertegenwoor-
digd. Vier van de DOS-meisjes, 
geboren in 2002, kwamen uit 
in de wedstrijd voor niveau 11. 
Met zulke goede verenigingen 
in het strijdperk en wel 33 deel-
neemsters, valt het niet mee om 
een medaille te veroveren. Toch 
lukte het Marte Bouma om op 
vloer een vierde plaats te turnen, 
waardoor zij helaas net naast de 
madaille greep. Denise Schef-
fer turnde een zeer verdienste-
lijke vijfde plaats op de even-

wichtsbalk. En verder wisten De-
mi Bleeker, Denise en Marte op 
een negende plaats te eindigen 
op de brug. Fabienne Mulder en 
Julia Schaap, die hier haar eerste 
wedstrijd turnde, turnden een 
constante wedstrijd en genoten 
zichtbaar van de hele entourage. 
Isa van der Moer had de stoute 
schoenen aangetrokken en deed 
een klasse hoger mee, nadat zij 
al twee wedstrijden eerder op de 
eerste en vierde plaats was ge-
eindigd in het totaalklassement.
Helaas was zij deze keer iets 
minder fortuinlijk waardoor zij op 
de balk niet zo goed uit de verf 
kwam als men van haar gewend 
is. Op sprong en mat wist zij toch 
nog een 11e en 12e plaats te ver-
overen. 

Klaverjasdrive in de Vriend- 
schap voor Stichting KIKA
Akersloot - Op donderdag 13 
mei, Hemelvaartsdag wordt in 
café De Vriendschap in Akersloot 
weer een klaverjasdrive georga-
niseerd. Deze klaverjasdrives 
worden eenmaal per maand ge-
houden. De prijzentafel ken-
merkt deze drives, prijzen zoals 

Senseo koffiemachines, reiskof-
fers, levensmiddelenpakketten, 
paling, radio‘s , het is er allemaal. 
Hoofdprijs ditmaal een dvd-spe-
ler van Aristona.
Naast het klaverjassen natuur-
lijk ook een superverloting met 
daarin dezelfde prijzen als met 

het klaverjassen. Een deel van de 
opbrengst gaat naar de Stichting 
KIKA die de belangen van kan-
kerpatiëntjes behartigt. Vanwege 
het 30-jarig jubileum van de fa-
milie Levering in De Vriendschap 
hebben zij besloten deze stich-
ting in 2010 te gaan steunen. 
Men kan zich van tevoren tele-
fonisch opgeven via tel.nr. 0251-
312866 om zeker te zijn van een 
plaatsje. De kosten van deelna-
me bedragen 4,50 euro. De aan-
vang van deze drive is 15.00 uur.
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Collectief falen van Helios
Castricum - Korfbalclub He-
lios heeft in de uitwedstrijd te-
gen Ados in Hoorn een slechte 
teamprestatie geleverd. Coach 
Anand Joeloemsing zat er na de 
wedstrijd behoorlijk doorheen. 
“Ik heb aan de kant van Helios 
totaal geen overtuiging gezien. 
We hadden nog een kleine kans 
op het kampioenschap maar nu 
blijkt wel dat we niet goed ge-
noeg zijn. De absolute wil om 
kampioen te worden ontbreekt 

in dit team. Het is erg frustrerend 
om te zien dat een aantal spelers 
meer met de tegenstander en de 
scheidsrechter bezig was dan 
met de wil om te scoren.”
Over de wedstrijd valt weinig po-
sitief te vermelden. In de eerste 
helft domineerde Ados het spel 
en kwam Helios er niet aan te 
pas. De rebounds waren veelvul-
dig  voor Ados en Helios kwam 
niet door de goede verdediging 
van de thuisploeg heen. Helios 

De Wildt wint slechte 
vlucht vanuit Laon
Castricum - De eerste midfond-
vlucht vanuit het Noord-Fran-
se Laon (340 km) van zaterdag 
8 mei was een hele moeilijke, De 
weergoden waren de duiven niet 
goed gezind: lage bewolking en 
motregen sloegen de koppels 

uiteen met als gevolg vele ach-
terblijvers.
De winnende duif van postdui-
venvereniging de Gouden Wie-
ken was van Cees de Wildt. Zijn 
driejarige doffer bereikte om 
15.20.27 uur zijn hok na 4,5 uur 

maakte veel persoonlijke fouten 
en speelde zonder overtuiging. 
Bij de rust stond het dan ook te-
recht 7-2 voor Ados.
Na rust speelde Helios dankzij 
een aantal tactische aanwijzin-
gen iets beter. Er werden echter 
teveel kansen gemist, strafwor-
pen en doorloopballen, om het 
de tegenstander nog echt moei-
lijk te maken. De frustraties lie-
pen wel hoog op wat resulteer-
de in een gele kaart voor Caro-
lien Admiraal vanwege het ma-
ken van slaande bewegingen. 
Twee wissels haalden ook niet 
heel veel uit waardoor de wed-
strijd uiteindelijk verloren ging 
met 14-7.
Aanvoerder Frank Braken-
hoff was na afloop ook erg on-
tevreden over het collectief fa-
len. “Ados was gewoon beter en 
wij waren niet in staat om aan-
vallend een vuist te maken. In-
zet hebben we voldoende, het 
verlies is meer een kwestie van 
mentaliteit en het ‘koppie niet la-
ten hangen’.’
Zondag speelt Helios een uit-
wedstrijd tegen Purmer. De wed-
strijd in Purmerend begint om 
14.30 uur. Foto: Willem Klopper.

Jeugd verliest nipt van Oppositie
SV Vredeburg wordt kam- 
pioen snelschaken NHSB
Limmen - Op 1 mei werd het 
Vredeburg viertal kampioen van 
het open snelschaaktoernooi 
van Noord-Holland. K. Kramer, B. 
Stolp, H. Ebels en R. Rommel te-
kenden voor dit fraaie resultaat.

Vrijdag 7 mei ontving Vredeburg 
de jeugd van Oppositie uit Heiloo 
voor de jaarlijkse schaakuitwis-
seling. Het was een groot succes, 
waarbij zo’n 30 kinderen hun ui-
terste best deden en iedereen 
zichtbaar genoot. De teams wa-
ren aan elkaar gewaagd en ten-
slotte mocht Oppositie met een 
puntje verschil de beker trots 
meenemen. De voorlaatste ronde 
had een aantal zeer spannende 
partijen. J. Admiraal wist na een 
felle strijd de dame van B. Stolp 
te veroveren ten koste van enke-

le stukken, maar had te weinig 
tijd om dit voordeel te verzilve-
ren en berustte in remise. J. Lim-
men had zijn lopers en toren wel 
erg sterk opgesteld tegen de te-
genspartelende C. Dinkla, die te-
recht opgaf. M. Krom is momen-
teel in een bloedvorm en cre-
eerde tegen R. Termes een ster-
ke vrijpion, die hij ondersteund 
door zijn koning liet promoveren, 
waarna hij snel won. M. Sturk 
speelde haar beste partij van dit 
seizoen, maar had de pech een 
herboren D. de Vries tegenover 
zich te vinden die in het eindspel 
de enige smalle weg naar winst 
vond. T. Voorwalt was zeer trots 
op zijn overwinning op de sterke 
H. Ebels junior en wist zijn vroe-
ge stukwinst knap uit te bouwen 
tot een gewonnen eindspel. 

FC Castricum klaar voor pro-
motiewedstrijden eerste klasse
Castricum - De competitie 
mag dan afgelopen zijn, de fi-
nale van het seizoen, de nacom-
petitie, gaat voor FC Castricum 
nu pas beginnen. De ploeg van 
trainer Mark Kranendonk maakt 
zich op voor de strijd met onbe-
kende grootheden als SVL, Ze-
venhoven, Zandvoort, Kenne-
merland, UVV en Roda 46. Inzet 
is één plaats in de eerste klas-
se. Vijf duels duurt de knock-out 
competitie en donderdag 13 mei 
start FC Castricum tegen Zeven-
hoven uit Zuid-Holland. 
Voor Maarten Jurrjens zijn het 
bijzondere dagen. Zondag is de 
aanvoerder van FC Castricum 
38 jaar geworden en zaterdag 
is hij voor de tweede keer va-
der geworden van een dochter, 
Lisa. De routinier heeft onlangs 
zijn afscheid aangekondigd. Na 
éénentwintig jaar selectievoet-
bal houdt Maarten Jurrjens er-
mee op. “Ik hoop ook meer tijd 
te kunnen besteden aan mijn 
vrouw Cindy en onze meiden Es-
mé en Lisa, maar het is helemaal 

mijn eigen keuze. De jaren be-
ginnen gewoon te tellen.” 

Jurrjens is strijdvaardig als het 
over de kansen van FC Castri-
cum gaat in de nacompetitie. 
“We hebben natuurlijk al een 
heel mooi seizoen achter de rug, 
maar we willen meer.” FC Cas-
tricum miste als nieuwkomer 
in de tweede klasse nipt direc-
te promotie naar de eerste klas-
se, maar die teleurstelling is ver-
werkt. “In de competitie verlie-
zen we maar één keer van de top 
drie. Dat is geen toeval. We heb-
ben absoluut een kans. Je merkt 
dat het leeft binnen de groep”, 
spreekt de aanvoerder. “We heb-
ben een erg jonge ploeg, maar 
dat heeft ook voordelen. Ieder-
een is fit, we hebben geen bles-
sures en schorsingen. Het zou 
mooi zijn als ik nog een laatste 
kunstje aflever.” 
FC Castricum speelt donderdag 
13 mei (Hemelvaartdag) thuis te-
gen Zevenhoven, aanvang 14.30 
uur, sportpark Noord-End.

Afzwemmers in april
Castricum - Elke woensdagmid-
dag – buiten de schoolvakanties 
om – wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad ‘De Wit-
te Brug’. Deze maand kan men 
82 kandidaten feliciteren met het 
behalen van hun zwemdiploma!
Op 7 april is er door negen kan-
didaten afgezwommen voor het 
C-diploma. Ruben Dijk, Sven 
Geerlings, Dennis de Jong, San-
ne Könst, Titia Koppe, Ethna Sa-
lim Arooni, Siebe Tolsma, Tess 
de Vries en Chozang Werthen-
bach hadden een heel zwem-
bad voor zichzelf en kregen al-
le aandacht van hun fans voor 
hun goede prestaties van de ei-
sen voor het C-diploma, die ge-
deeltelijk een uitbreiding op het 
B-diploma zijn, maar waarvoor 
ook nieuwe vaardigheden wor-
den getoetst.
Woensdag 14 april zijn de kinde-
ren, die binnenkort op zwemles 

gaan, samen met hun ouders in 
het zwembad geweest voor een 
introductieles en heeft er geen 
afzwemmen plaats gevonden.
Voor het A-diploma is er op 21 
april door een groep van 29 jon-
ge kandidaten afgezwommen. 
Hatice Aldirmaz, Luna Bleeker, 
Rutger Bleeker, Stijn de Boer, 
Ties Booij, Nick Boots, Safier Cu-
perus, Jochem Dekker, Jet van 
Dijk, Julia Hes, Jort Hover, Koen 
Kaandorp, Lisa Kempers, Liz-
zy Kleverlaan, Jippe Kuijs, Feli-
ne Leek, Willem Liefting, Nils Lu-
te, Kyra Maloney, Rhys Maloney, 
Finn Mulder, Gabriël Quinten, 
Anouk Rijcken, Sofie Slokker, 
Joep Smit, Jelle Ubachs, Hidde 
Verdonk, Shannon Wittebrood 
en Nicolaas Zandbergen hebben 
hun zwemkunsten aan een groot 
publiek laten zien. 
Tijdens de eigen les op vrijdag 23 
april hebben Maebel Beentjes, 
Nena van Dijk, Mees Ettema, Re-

nee den Heijer, Vigo Miedema, 
Sophie Oberink, Lucas Schram 
en Lars Tijsma voor het basis-
snorkeldiploma Snorkelen 1 af-
gezwommen. Daarnaast lieten 
Mees Borst, Tristan Duin, Anni-
que IJmker, Fred Joosten, Daan 
Kraefft, Julie Post, Teun Stins en 
Lars Thode al moeilijkere snor-
kelonderdelen voor Snorkelen 2 
aan hun fans zien.
Op 28 april heeft een grote groep 
van 28 kandidaten voor het B-di-
ploma afgezwommen. Deze 28 
geslaagde kandidaten zijn: Isa-
bel van Baar, Jon Baltus, San-
ne Beentjes, Scott Blok, Mandy 
Denneman, Nadine Dijk, Loui-
sa Elders, Sebastian Emeis Esca-
lante, Jort Houben, Jort Jacobs, 
Laura Kiel-Clayton, Jarno Klaver, 
Demi Knaapen, Michelle de Ko-
ning, Boy van ‘t Loo, Lucas Maij, 
Shevon Mc Garry, Shenna Miet-
tinen, Jennifer Postumus, Em-
ma Rus, Lensa Said, Isa Schot-
ten, Scott Spanjer, Guido Stengs, 
Naomie Stengs, Bas Weerman, 
Pieter Winder en Isabella de Wit.

vliegen. Goede tweede werd Ger-
hard Tromp voor de verrassende 
spelende Cor Sprenkeling. 
Ook Arie Hageman en Nico de 
Graaf hadden het genoegen een 
vroege duif te klokken.

De duiven van Anton Tromp, 
Sander de Graaf en Jaap Kaan-
dorp zijn ook terug te vinden in 
de top tien.Piet Verduin en Jan 
Molenaar sloten de rij van prijs-
vliegende duiven.

Clubkampioen Onder Ons
Castricum - Jan Hans van de 
Berg is voor de tweede keer op 
rij clubkampioen geworden van 
Biljartclub Onder Ons. Met een 

goed eindresultaat van 380 pun-
ten en een moyenne van alge-
meen 525. Op de tweede plaats 
eindigde Hans Gosselink. Hans 

kwam totaal op 357 punten en 
een goed moyenne van 678.
Een verdienstelijke derde plaats 
was voor Frans Peperkamp met 
de hoogste serie van de club 
246. Hoogste party moyenne 
4137 en een algemeen moyenne 
van 11.28 had iets beter gekund. 
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Regio - De Kennemer Toer Club 
heeft dit fietsseizoen een geheel 
nieuwe tocht. Het is de ‘Land-
schapstoer’ die over twee af-
standen gereden kan worden. 
Er is een toertocht over 95 kilo-
meter en een familietocht over 
35 kilometer. Inschrijven kan op 

Landschapstoer

Eerste jeugdviswedstrijd
Castricum - Vrijdagavond 14 
mei organiseert Hengelsport-
vereniging Castricum (HVC) de 
eerste jeugdviswedstrijd van 
het seizoen. Er wordt van 19.00 
tot 20.30 uur gevist in de vijver 
aan de van Speykkade. Vanaf 
18.30 uur kunnen de plaatsnum-
mers (loting) worden afgehaald 
aan de waterkant. De wedstrijd 
is bestemd voor de jeugdleden 
van de HVC. Er wordt gevist in 
twee leeftijdscategorieën: van 7 
tot en met 10 jaar en van 11 tot 
en met 14 jaar. Lid van de HVC 
wordt men al door een jeugdvis-
vergunning van 4,00 euro te ko-
pen bij hengelsportwinkelier Van 

Leeuwen aan de Dorpsstraat 
12. De deelname aan de jeugd-
viswedstrijden is gratis. Na af-
loop is de prijsuitreiking op ba-
sis van het aantal gevangen vis-
sen en de leeftijdscategorie. De 
deelnemers moeten een emmer 
mee te nemen om de gevangen 
visjes tijdelijk in te bewaren. Op 
zaterdag 29 mei is het Nationale 
Hengelsportdag en is ervan 9.00 
tot 11.00 uur de jaarlijkse kop-
pelwedstrijd jong en oud. Hier-
bij vist het kind samen met een 
oudere visser die lid is van de 
vereniging. Meer informatie: tel. 
0251-656400 of op de website 
www.hsvcastricum.nl.

Paardenevenement met 
veelzijdig programma
Castricum - De Oude Woon-
stal organiseert weer een paar-
denevenement voor jong en 
oud. Op zondag 16 mei wordt 
de Woonstaldag  gehouden bij 
Millers Farm, Geversweg 5A in 
Castricum. Iedereen is welkom, 
de toegang is gratis. Om 11.00 
uur beginnen de dressuurcli-
nics van topdressuurruiter Yes-
sin Rahmouni. Yessin zat in het 
Rabobank talententeam 2009 en 
traint bij grote namen als An-
ky van Grunsven en Sjef Jans-
sen. Hij rijdt met zijn paard ‘On-
ly Society’ op Grand Prix-niveau 
en is daarbij vaste stalruiter van 
Tommie Visser. Om 13.20 uur 
wordt een modeshow gegeven 
met ruiterkleding van De Oude 
Woonstal. Daarna is er een trai-
ning en Europese kür op muziek 
door Chiara Prijs onder leiding 
van Yessin Rahmouni. Zij zal 
haar nieuwe kür tonen met haar 
pony Mastwood Blackberry. Chi-
ara traint bij Yessin en mag dit 
jaar als beste combinatie van 
het A-kader pony’s van Italië op 
het EK uitkomen. Om 14.00 uur 
kan worden genoten van een 
demonstratie lange-lijnen-dres-
suur door Marjan Smit en Celine 
Toepoel van Stoeterij Suenos Es-
panoles met Spaanse paarden. 
Sanne van Bergenhenegou-

wen van manege De Schimmel-
kroft geeft daarna, om 14.20 uur, 
een demonstratie Freestyle met 
paard. Om 14.35 uur legt Rein-
oud Koppert het publiek uit wat 
zijn beroep als paardenmasseur 
inhoudt. Miel v.d. Velde geeft on-
der leiding van meninstructeur 
Jan Tuin rond 15.10 uur een de-
mo mennen. Hij legt samen met 
zijn fjord en marathonwagen een 
parcours af. Tot slot geeft Ilona 

Vet van manege Ve-Ca Stables 
om 15.30 uur een westernde-
monstratie. Naast deze activitei-
ten in de hoofdring, geeft paar-
denmasseur Reinoud Koppert di-
verse paarden een korte behan-
deling geven. Zadelpasser Ma-
rieke Duin kijkt een aantal zadels 
van klanten na. Daarnaast krijgt 
men de hele dag 10% korting op 
de nieuwe bovenkledingcollectie 
van De Oude Woonstal.  

Topdressuurruiter Yessin Rahmouni’. 

zondag 16 mei in het clubge-
bouw van de IJsclub Kees Jon-
gert van 9.00 tot 10.00 uur,  aan 
de Adelaertlaan in het park As-
sumburg te Heemskerk. Ingang 
aan de Communicatieweg, bij 
fietsknooppunt 36. Voor meer in-
formatie zie www.kennemertc.nl 
of bel 0251-212339 tussen 18.00 
en 20.00 uur.

Eerste lustrum estafette- en trim-
loop AMAK en le Champion
Akersloot - De Akersloter Mara-
thon Klub (AMAK) en Le Cham-
pion organiseren op zaterdag 29 
mei voor de vijfde keer een es-
tafette- en trimloop. De estafet-
teloop staat open voor iedereen. 
Teams van atletiekverenigingen, 
bedrijfsteams, gelegenheids-
teams, familieteams, alsook ge-
mengde teams mogen meedoen. 
De estafetteloop is een evene-
ment met een ontspannen ka-
rakter. Voor de snelste teams per 
categorie zijn er prijzen beschik-
baar. Er kunnen teams van vier 
lopers meedoen. Zij leggen na el-
kaar een parcours af van 5,4 km. 
Na aankomst van de vierde lo-
per, loopt het hele team nog een 
extra ronde van 3,5 km. Het par-
cours is vrijwel geheel verhard 

en voor het grootste gedeelte 
autovrij. De start vindt plaats bij 
handbalvereniging Meervogels, 
t.o.v. Boschweg 26 te Akersloot 
om 14.00 uur. Hier is ook kleed- 
en douchegelegenheid.

Voor meer informatie en aanmel-
ding: www.amak.nu. Ook wordt 
er een individuele loop gehou-
den. Lopers kunnen maximaal 
zes keer een ronde van 3,5 km 
lopen. Hiervoor kan er alleen op 
de dag zelf worden ingeschre-
ven. Starttijd is 14.05 uur. Al-
le deelnemers krijgen een lus-
trumherinnering. Voor verdere 
informatie: Bert de Jong, tel.06-
51086569 of bertdejong31@
hotmail.com, Peter Lansbergen, 
tel.075-6871474 (‘s avonds). 

FC Castricum

Meisjes C1 kampioen

Castricum - Met één punt voor-
sprong op de naaste concurren-
ten begonnen de meiden van FC 
Castricum de derby tegen Vites-
se’20 MC1. 
In de wetenschap dat Concordia 
in de laatste competitiewedstrijd 
hekkensluiter HSV trof en een 
beter doelsaldo had, telde alleen 
een overwinning voor de titel. 
Vitesse’20 opende sterk. Voor-
al de fysiek sterke centrumspits 

maakte het de verdediging van 
FC Castricum lastig, de attent re-
agerende doelverdediger van FC 
Castricum voorkwam dat Vites-
se al in de beginfase scoorde. 
Daarna werd snel duidelijk dat 
de tactiek die coach John Dek-
ker voor de FCC meiden had uit-
gestippeld werkte. 
Dat resulteerde in de 20e minuut 
in de 1-0 door een doelpunt van 
Valancia Dekker. In de tweede 

helft scoorde FC Castricum nog 
tweemaal via Laura ten Broeke: 
3-0. FC Castricum MC1 is kam-
pioen! 
Scheidsrechter Tim Drost na af-
loop van de wedstrijd: ”Het was 
een makkelijk te fluiten en heel 
sportieve wedstrijd. Vitesse heeft 
goed gespeeld, Castricum was 
beter. Zulke wedstrijden zijn re-
clame voor het meisjesvoetbal.” 
(Foto: Han de Swart).
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
daarnaast ook op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: maandag 
t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur; vrijdag en zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur 

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433

Gemeentehuis en 
-werf gesloten
Op donderdag 13 mei (Hemel-
vaartsdag) en vrijdag 14 mei 
(verplichte ADV-dag) is zowel het 
gemeentehuis als de gemeente-
werf aan de Molenwerf voor het 
publiek gesloten.

Kijk op Uitgeest
De laatste
minuut
Zondag was de grote beslissings-
wedstrijd van FC Uitgeest. In de 
competitie waren ze natuurlijk 
helemaal bovenaan geëindigd met 
hetzelfde aantal punten als Meer-
vogels uit Akersloot. Maar wel met 
een beter doelsaldo. Voor allebei 
de clubs betekende dit promotie 
naar de derde klasse. De KNVB 
had echter bepaald dat een beslis-
singswedstrijd moest uitmaken 
wie de uiteindelijke winnaar van 
de competitie zou worden. 
Zondagmiddag om twee uur was 
het zover. Op het veld van v.v. Lim-
men werd de wedstrijd gespeeld. 
Samen met Hans, mijn man, ging 
ik erheen. En met ons zo ongeveer 
half Uitgeest en Akersloot. Wat 
was het druk langs het veld. En 
wat was de wedstrijd spannend. 
Uitgeest kwam meteen de eerste 
helft voor. Maar helaas maakte 
Meervogels gelijk in de tweede 
helft. De verlenging moest duide-

lijkheid geven. In de allerlaatste 
minuut van de verlenging schopte 
Meervogels het winnende doel-
punt in de touwen. Een verslagen 
Uitgeest liet dat meteen nog een 
keer gebeuren. De eindstand was 
daarmee 1-3. Helaas kun je niet 
alles hebben in het leven en werd 
dus Meervogels kampioen. Maar 
mannen wat was het spannend en 
wat hebben we genoten. En niet te 
vergeten, de promotie naar de der-
de klasse is op zak. Volgend sei-
zoen zijn er hopelijk weer van die 
spannende derby’s te zien. Want 
samen met Meervogels en Limmen 
in de competitie belooft het weer 
heel wat spektakel. 

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Burgerlijke stand
GEBOREN
Robyn Adriënne Nolten, dochter 
van E.G.B. Nolten en M. Neele
Jelco Vader, zoon van H.P. Vader 
en L.C.M. Twaalfhoven

Nieuwe wethouder, nieuw raadslid
Klaas Boer (D66) is in de raadsver-
gadering van 29 april beëdigd als 
wethouder. Hij volgt zijn partij-
genoot Jack van der Hoek op, die 
wethouder is geworden in Haarlem. 
De opengevallen raadszetel na het 

vertrek van Klaas Boer is ingeno-
men door Niek Kranenburg. Ook hij 
legde in de afgelopen raadsvergade-
ring de belofte af. Bij de democraten 
gaat Antoine Tromp nu fungeren als 
fractievoorzitter.

Stemmige 4 mei herdenking
Dodenherdenking op dinsdag 4 mei 
is stemmig verlopen. Na de krans-
legging bij het monument aan de 
spoorlijn werd in de protestantse 
kerk een herdenkingsdienst ge-
houden. Op de foto burgemeester 
Mieke Baltus tijdens haar speech. 
Op de achtergrond de leden van 
het vrouwenkoor Malle Babbe, dat 

veel indruk maakte met liederen uit 
een Japans concentratiekamp. Door 
leerlingen van de basisscholen werd 
voor de gelegenheid geschreven 
poëzie voorgedragen. De publieke 
belangstelling in de kerk was groot, 
evenals voor de kranslegging later 
bij het monument voor het gemeen-
tehuis.

American Day geslaagd
American Day Uitgeest was een van 
de bijzondere onderdelen van de 
Koninginnedagviering van dit jaar in 
Uitgeest. Burgemeester Mieke Baltus 
was gevraagd om aan de Molenwerf 
de prijsuitreiking te verzorgen van 
het evenement, dat vroeger bekend 
stond als de Bikeshow Uitgeest. De 
organisatie was in handen van CMC 
Support Alkmaar.

De gehele middag van 30 april kon-
den bezoekers aan de Molenwerf 
en omgeving een groot aantal Ame-
rikaanse sleeën, motorfietsen en 
trucks bewonderen, opgepoetst en 
soms fraai opgetuigd. Diverse mu-
ziekgroepen verzorgden optredens. 
Voor kinderen was er vermaak in de 
vorm van een springkussen en di-
verse attracties van Monkeytown.

Opbrengst collecte
De collecte die de Hersenstichting 
Nederland van 1 t/m 6 februari in 
Uitgeest heeft gehouden, had een 
opbrengst van € 4.283,20.

Inschrijving
Muziekschool
Leerlingen van groep 4 en 5 van 
de basisscholen kunnen zich weer 
inschrijven voor deelname aan 
de Algemene Muzikale Vorming 
(AMV) op de Muziekschool Uit-
geest voor het schooljaar 2010-
2011. Op dinsdag 1 juni bestaat 
er gelegenheid een proefles bij 
te wonen. Voor informatie kunt u 
bellen met Jessica Rademaker, tel. 
36 11 52 (e-mail: j.rademaker@
uitgeest.nl).

Actie Zomerschoon
Op woensdagmorgen 19 mei zet-
ten de basisscholen zoals ieder jaar 
hun beste beentje voor met de ac-
tie Zomerschoon. Leerlingen van 
alle scholen gaan de wijk rond hun 
school in om zwerfvuil te rapen. De 
volle zakken worden door de me-
dewerkers van de gemeentewerf 
afgevoerd. De leerlingen worden 
beloond met een presentje.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE AlGEMENE ZAKEN EN
FINANCIëN
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare ver-
gadering op woensdag 12 mei in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Middelweg 28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda 
staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorlopig resultaat 2009 van de Veiligheidsregio Kennemerland.
- Voortgangsrapportage Strategische nota Schiphol.

VERGADERING COMMIssIE BEZwAAR- EN BEROEP-
sChRIFtEN
De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt een openbare ver-
gadering op maandag 17 mei in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Middelweg 28. De vergadering begint om 19.30 uur en op de agenda 
staat één onderwerp:

- bezwaarschrift tegen het besluit van B & W vergunning te verlenen 
voor een dakopbouw op een garage.

ONtwERP-PROjECtBEsluIt hAVERKAMPlAAN 50

Ontwerp-projectbesluit artikel 3.10 wro en gevraagde bouw-

vergunning (artikel 40 woningwet) voor het geheel oprichten 
van een woning aan de haverkamplaan 50 (dossier nummer: 
BR 2009-068).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend dat met ingang van 17 mei 2010 voor een periode van zes we-
ken het ontwerp-projectbesluit en de ontwerp-bouwvergunning voor 
het geheel oprichten van een woning aan de Haverkamplaan 50 voor 
een ieder ter inzage liggen op het gemeentehuis van Uitgeest. Naast 
het ontwerp-projectbesluit en de ontwerp-bouwvergunning liggen de 
ruimtelijke onderbouwing, de aanvraag om bouwvergunning met te-
keningen en bijbehorende onderzoeken ter inzage. 
De stukken kunnen worden ingezien tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis. Tegen betaling van het geldende legestarief kan 
een kopie van de stukken worden verkregen. Alle stukken kunnen ge-
durende de genoemde periode ook worden ingezien op de gemeente-
lijke website www.uitgeest.nl. 

Gedurende voornoemde termijn van zes weken kan eenieder schrif-
telijk een zienswijze indienen. Zienswijzen dienen gericht te worden 
aan de Gemeenteraad, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Tevens kan eenie-
der gedurende zes weken mondeling zijn of haar zienswijze kenbaar 
maken. Mondelinge reacties kunnen op afspraak worden ingediend 
(tel. 0251 - 36 11 11). Daarnaast is het mogelijk om uw zienswijze 
kenbaar te maken via de gemeentelijke website per e-mail onder ver-
melding van Ontwerp-projectbesluit Haverkamplaan 50. 
Zie voor de beschikbare digitale stukken www.uitgeest.nl/bekendma-
kingen.

Vaarsnelheid matigen
Op 29 april heeft de gemeenteraad een nieuwe Algemene Plaatse-
lijke Verordening vastgesteld. De APV 2010 bevat onder meer een 
bepaling waarbij de snelheidslimiet voor vaartuigen op alle bin-
nenwateren van uitgeest op 6 kilometer per uur wordt gesteld.

Vooral in het voorjaar is het van 
belang dat bestuurders van vaartui-
gen zich aan de maximumsnelheid 
van 6 kilometer per uur houden. 
Bij sneller varen leidt de golfslag 
tot het afkalven van de walkant en 
tot onnodig lawaai op en langs het 
water. Bovendien worden de nesten 
van broedende watervogels door de 

golfslag bedreigd. Het komt zelfs 
voor dat motorbootjes zoveel golf-
slag veroorzaken dat de inhoud van 
hele nesten, eieren en al, in het wa-
ter verdwijnt.
De politie is bevoegd om snelheids-
overtreders op het water, net zo 
goed als op de weg, aan te houden 
en te bekeuren.

Maatregelen Luilaknacht
tijdens de komende luilak-
nacht is de politie in uitgeest
extra alert op het voorkomen 
van overlast. 
Volgens de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) is het verboden 
in de nacht van vrijdag 21 op za-
terdag 22 mei tussen middernacht 
en acht uur ‘s morgens spullen te 
vervoeren of bij zich te dragen die 
kunnen worden gebruikt voor het 
besmeuren of beschadigen van an-
dermans eigendommen. De politie 

zal daarop controles uitvoeren.
Tot de spullen die men in de Lui-
laknacht niet op straat of in de 
openbare ruimte (over water) mag 
vervoeren, horen zaken die kun-
nen worden gebruikt om te be-
kladden of vernielen. Daarbij valt 
te denken aan: meel, eieren, boter, 
olie, zeep en kaarsen. Overtreders 
kunnen rekenen op een bekeuring. 
De politie hoopt op een gezellige 
viering van de Luilaknacht door de 
Uitgeester jeugd.

Dames en heren, mevrouw Boxtart 
en andere speciale gasten van van-
avond, jongens en meisjes.

Morgen is het 65 jaar geleden dat 
ons land bevrijd werd van de bezet-
ting door nazi-Duitsland. Een lus-
trum, dat we koesteren en vieren. 
   Vandaag overdenken we de prijs 
die voor die bevrijding moest wor-
den betaald. Vandaag gedenken we 
de talloze slachtoffers van de bezet-
ting. Die vielen in Uitgeest, in het 
land, in de gebiedsdelen overzee. 
De slachtoffers ook van vernietiging 
en oorlogsgeweld. Hier en waar ook 
ter wereld. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog, maar ook in de oorlogen 
nadien.
    Direct achter de voordeur van 
ons gemeentehuis hangt een bron-
zen plaquette aan de wand. Daarop 
staan de namen te lezen van 25 
Uitgeesters. De volgorde van de na-
men wordt bepaald door hun datum 
van overlijden. De eerste overleed 
tijdens de mobilisatie in 1939, nog 
voor de eerste gevechtshandelingen 
van de Tweede Wereldoorlog. De 
laatste van deze droevige lijst be-
zweek toen Nederland al weer een 
paar weken bevrijd was. De eerste 
was bereid de vrijheid met zijn leven 

te gaan verdedigen. De laatste kon 
maar heel kort proeven van een vrij 
Nederland.
    Wat was vrijheid voor de een en 
wat was het voor de ander? Wat be-
tekent vrijheid voor elk van ons? Het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft 
de dodenherdenking en het vieren 
van de bevrijding ieder jaar weer 
een ander thema mee. Dit jaar luidt 
dat thema: Vrijheid wereldwijd. Het 
comité heeft er een opdracht aan 
vast geknoopt. Het vraagt ons na te 
gaan hoe de vlag van de vrijheid er 
eigenlijk bij hangt. Niet alleen we-
reldwijd, maar ook in Nederland. En 
het vraagt ons erbij stil te staan wat 
er allemaal bij komt kijken. Wat is er 
voor nodig om die vrijheidsvlag zo 
frank en vrij mogelijk te laten wap-
peren? Welke voorwaarden moet je 
daarvoor scheppen?
    Het nationale comité geeft zelf 
geen antwoorden; het stelt ons al-
leen de vragen. Persoonlijk vind ik 
dat een heel goede gedachte. Vanaf 
deze plek heb ik vrijheid al eens be-
titeld als een ‘werkwoord’. Je moet 
die afdwingen op onwetendheid, op 
chaos, op onverschilligheid. En op 
nog een heleboel zaken meer. Maar 
het zou heel goed kunnen dat ie-
der van ons een ander lijstje in zijn 

hoofd heeft dan ik nu noem. Of op 
zijn minst een andere volgorde zou 
hanteren. Ik denk niet dat daar iets 
mis mee is. Wij nemen ten slotte, 
jong en oud, allemaal onze eigen 
geschiedenis mee. Onze ouders en 
onderwijzers, de tijd waarin we 
opgroeiden, onze opleiding en ons 
werk drukken stuk voor stuk een 
sterk stempel op ons. Bepalen hoe 
wij in het leven staan. Bepalen hoe 
wij ons verhouden tot vrijheid. Be-
palen wat wij ervoor over hebben 
de voorwaarden te helpen scheppen 
zonder welke vrijheid geen toekomst 
heeft.

Dames en heren, jongens en meis-
jes. Uitgeest heeft zijn eigen 4 mei 
Comité en daarmee mogen wij ons 
gelukkig prijzen. Een uur geleden 
hebben wij kransen gelegd bij de 
gedenksteen aan de spoorlijn. Altijd 
een indrukwekkende plechtigheid. 
Dat geldt evenzeer voor de sfeervol-
le bijeenkomsten, elk jaar weer, in 
deze kerk. En als wij straks in stille 
tocht op weg gaan naar de herden-
king op het plein bij het gemeente-
huis dan gebeurt ook dat sinds jaar 
en dag dankzij de toewijding en zorg 
van ons comité.
    Niemand die precies kan zeggen 
wat vrijheid betekende voor de 25 
Uitgeesters die tussen 1939 en 1945 
er hun leven voor gaven. Niemand 
die weet wat vrijheid voor ieder van 

ons betekent, zoals wij hier samen-
zijn in deze kerk. Voor de leerlingen 
van onze basisscholen, voor de le-
den van het 4 mei Comité, voor onze 
speciale gasten en voor de leden van 
het Vrouwenkoor Malle Babbe. Zeer 
waarschijnlijk denken we allemaal 
net aan iets anders, als we denken 
aan ‘vrij zijn’. En ik denk dat dat niet 
uitmaakt. Dat die kleine verschillen 
er niet toe doen.

    Want wat ons verenigt is wat 
het ons waard is. Wat ons bindt is 
dat we er - elke dag weer - genoeg 
voor over hebben om vrijheid een 
steuntje in de rug te geven. Of het 
nu gaat om vrijheid van overheer-
sing door een vreemde mogendheid, 
ergens aan de andere kant van de 
wereld, of vrijheid van godsdienst 
en meningsuiting in ons eigen land. 
Of soms veel dichter bij huis, in ons 
persoonlijke leven, waar onze eigen 
ruimte die van een ander soms in-
perkt.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend en 
als je vrijheden eenmaal kwijt bent, 
wacht vaak een lange en moeilijke 
weg om ze te herwinnen. Zo’n lij-
densweg was er van 1939 tot 1945.
    Vrijheid is ook niet vrijblijvend. 
Laten we morgen als we ons 65-ja-
rig bevrijdingsfeest vieren daarom 
ook even stilstaan bij de vrijheid van 
een ander.

Burgemeester Mieke Baltus ~ speech Dodenherdenking ~
Uitgeest 2010


