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Uitgeest - Het is alweer ruim 
een week geleden maar toch 
willen wij u de foto’s van deze 
prachtige feestdag niet onthou-
den. ’s Ochtends vroeg zag je op 
dinsdag 30 april  nog wat Uit-
geesters op straat om bij de bak-
ker oranjetompoezen te halen 
maar om 10.00 uur was er weinig 
activiteit meer buitenshuis te be-
speuren. De meeste plaatsgeno-
ten zaten voor de buis om de ab-
dicatie te volgen. Daarna kwam 

er meer beweging en konden de 
plekjes op de vrijmarkt worden 
ingenomen worden. Er werd mu-
ziek gemaakt, er werden spul-
letjes verkocht en onder leiding 
van de scouting broodjes ge-
bakken. Een feestelijke dag met 
steeds meer zon naarmate de 
dag vorderde. 
Nederland heeft een nieuwe ko-
ning en koningin. Nu nog pro-
beren te wennen aan het woord 
‘Koningsdag’. (Monique Teeling)

Uitgeest viert Koningsdag
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Echtpaar Baltus viert 
gouden bruiloft
Uitgeest - De heer P. Baltus 
(76) en mevrouw A. Baltus-Ko-
per (75) vierden op donderdag 
2 mei hun gouden bruiloft. Bur-
gemeester Mieke Baltus (ver-
re familie) verraste het echtpaar 
’s morgens met een feestboeket 
en de felicitaties namens het ge-
meentebestuur.
Bij een bezoek eind jaren vijftig 
aan een filmvoorstelling van ‘De 
tien geboden’ in het Beverwijkse 
Kennemer Theater sloeg de vonk 
over. Uitgeester P. Baltus en zijn 
aanstaande, de Heemskerkse A. 
Koper, moesten echter nog zo’n 
vijf jaar geduld hebben. Zelfs 
de geplande huwelijksdatum 
in februari 1963 moest onver-
hoopt een paar maanden wor-
den uitgesteld. Hun nieuwbouw-
huis aan de Wethouder Twaalf-
hovenstraat kon als gevolg van 
extreem winterweer niet op tijd 
klaar zijn. De heer Koper, tot 
zijn huwelijk actief in de bouw 
en daarna in waterwerken, was 
zelf nauw bij de bouw van zijn 
huis betrokken. ‘Met tempera-
turen tot min zeventien toe was 
er geen werk meer mogelijk. Dat 
was wel sneu. Omdat we te laat 

klaar waren liepen we ook nog 
een flinke subsidie mis.’
Tot haar huwelijk werkte mejuf-
frouw Koper vijf jaar lang in de 
gezinszorg in Heemskerk. Een 
drukke baan met lange dagen. 
Zo was ze goed voorbereid op 
een gezinsleven met vijf kinde-
ren, van wie een dochter helaas 
veel te jong (13) overleed.

Met hun drie zoons, dochter en 
twaalf kleinkinderen heeft het 
echtpaar de gouden bruiloft af-
gelopen zaterdag gevierd tijdens 
een feestelijke boottocht.   

Burgemeester Mieke Baltus met het gouden echtpaar Baltus-Koper 
op hun vijftigste trouwdag (foto: gemeente Uitgeest)

Koninklijke putdeksel
Uitgeest - Wethouder Piet Linnartz (rechts) kijkt goedkeurend toe als 
Piet Wester van de gemeentelijke buitendienst aan de vooravond van 
Kroningsdag een koninklijk putdeksel installeert in het wegdek van de 
Middelweg. Alle gemeenten in Nederland kregen zo’n deksel cadeau 
van een landelijke firma (foto: gemeente Uitgeest)

Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Deze weken heb 
ik een beetje het gevoel dat 
ik op afscheidstournee ben. 
Met pijn in het hart denk 
ik bij alles wat ik doe: ‘Dat 
was de laatste keer.’ De laat-
ste keer de watersportdag 
openen, de laatste keer een 
bruidspaar bezoeken. Deze 
maand ook de laatste raads-
vergadering en het laatste 
ICGT, waar ik deze keer de 
aftrap mag verrichten.

Vorige week had ik dat ge-
voel ook bij de laatste keer 
dodenherdenking in Uit-
geest. Zo ingetogen en 
prachtig als we dat in Uit-
geest doen, maak je nergens 
mee. Het was voor mij de ze-
vende maar dus ook laatste 
keer. Ik kijk met veel warm-
te op deze zeven herdenkin-
gen terug.

Maar ook mijn laatste co-
lumn deze keer. Zelfs daar-
aan komt een einde. Ik heb 

altijd met veel plezier ge-
schreven over mijn beleve-
nissen in Uitgeest. Ik kon in 
mijn column vertellen over 
mijn werk als burgemeester, 
maar ook over belangrijke 
dingen die ik met mijn man 
en kinderen meemaakte. En 
u reageerde er altijd zo leuk 
en positief op! Ook daarvan 
heb ik genoten, voor de laat-
ste keer...

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

De laatste

Heemskerk - Op woensdag-
middag 15 mei 2013 is er een 
Alzheimer Café in centrum van 
Heemskerk en 
het onderwerp deze middag is: 
“Dementie: wat als thuis wonen 
niet mer gaat?”. 
De gespreksleider Elsbeth Holtz 
ontmoet deze middag Alie Bol-
huis een case manager van de 
Viva!Zorggroep. De verzorging 
van iemand met dementie wordt 
vaak zwaarder naarmate de ziek-
te
landger duurt en erger wordt. 
Zeker als uw naaste op den duur 
24 uur per dag zorg en aandacht 
nodig heeft. Dit kan erg zwaar 
worden en zij gaan het hebben 
over de mogelijkheden die er 
dan zijn. 
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Kom dan naar Zorg-
centrum St Agnes, Zamenhof 65  
te Heemskerk. De ontvangst is 
vanaf 14:15 uur en afsluiting om 
ca. 16:00 uur.  

Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, buren. 
Wie er nog nooit eerder is ge-
weest, moet beslist komen ken-
nismaken. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.

Wat kunt u verwachten? 
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze ge-
interviewd door onze vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen. 

Alzheimer 
Café in 

Heemskerk

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
W.V. Torenburg, 93 jaar
J.M. Tromp, 65 jaar

Geboren
Jan Adriaan Johannes Zonne-
veld, zoon van A.J. Zonneveld 
en D.C.M. de Wit

Lelie Open 
2013

Regio - Van 17 tot en met 23 ju-
ni organiseert T.V. Akersloot voor 
de 16e keer het Lelie Open op 
tennispark de Kijf. Tijdens dit 
dubbeltoernooi wordt er in 15 
verschillende categorieën ge-
speeld. Naast de gangbare ca-
tegorieën (HD 5 t/m8, DD 5 t/m 
8 en GD 5t/m 7) is er in de He-
ren en Dames dubbel tevens 
een speciale 35+ categorie voor 
speelsterktes 6 en 7. Naast de 
hoofdronde is er ook een verlie-
zersronde, waardoor je minimaal 
2 wedstrijden speelt. Traditioneel 
wordt op vrijdagavond een feest-
avond georganiseerd.  
De kosten voor dit toernooi be-
dragen 9 euro per onderdeel en 
de inschrijving sluit op 27 mei 
2013 om 23.59 uur. Schrijf je dus 
zo snel mogelijk in via www.toer-
nooi.nl. Kijk ook op onze website 
www.tvakersloot.nl of onze spe-
ciale Lelie Open Facebook pagi-
na voor meer informatie.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Ralph Tuijn vervolgt roeioversteek 
Castricum - Op 1 augustus 
2012 begon oceaanroeier Ral-
ph Tuijn aan de TriFinance Oce-
an Challenge, een recordpoging 
om als eerste soloroeier de In-
dische Oceaan over te steken 
van Australië naar het vasteland 
van Afrika. Hij moest toen voor-
tijdig stoppen vanwege tegen-
slag, maar nu is hij weer op weg. 
Op zondag 5 mei vond de start 
plaats van het vervolg over de 
Indische Oceaan richting Afrika. 
Een tocht van zo’n 7.000 kilome-
ter die vermoedelijk een 100 da-
gen gaat duren. De helft van de 
oversteek zal door het grootste 

piratengebied ter wereld gaan.
Door technische tegenslag en 
slechte weersomstandigheden 
was zijn vertrek vorig jaar al twee 
maanden uitgesteld, waardoor 
nog een nieuw gevaar dreig-
de: het orkaanseizoen. Toch ver-
trok Ralph en moest uiteinde-
lijk na 68 dagen wegens voed-
selgebrek en het orkaanseizoen 
zijn recordpoging onderbreken 
op de Cocoseilanden, een atol 
midden in de Indische Oceaan. 
In april van dit jaar keerde hij te-
rug naar Australië om als voor-
bereiding eerst het Australische 
continent door te steken op een 

Limmen –Tijdens de laatste tra-
ditionele Koninginnedag fiets-
tocht op 30 april stond daar op-
eens een enorme transparante 
zuil gevuld met kurken bij brou-
werij Dampegheest. De ruim 800 
deelnemers aan de Oranje fiets-
tocht in Limmen mochten alle-
maal een gokje wagen hoeveel 
kurken er in zouden kunnen zit-
ten. Deze ludieke actie was van 
Stichting Limmen Ludiek om 
aandacht te vragen voor hun 
kurkenproject in 2015. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
23-04-2013: Rufina, dochter van 
A. Tiwaldi en D. Nurmemet, ge-
boren te Alkmaar. 24-04-2013: 
Benjamin Darren, zoon van D.G. 
Ixer en K. Mooi, geboren te Cas-
tricum. 
24-04-2013: Ferran Benjamin, 
zoon van T.B. Loman en M. Hurk-
mans, geboren te Castricum. 24-
04-2013: Seth, zoon van E. van 
Aartsen en C. Boutestijn, gebo-
ren te Beverwijk. 26-04-2013: 
Gijs Pieter Bastiaan, zoon van 
P.B.P. Welboren en M.A. Ritze-
ma, geboren te Castricum. 27-
04-2013: Teun Douwe, zoon van 
R.D. Nota en A.P. van Dam, ge-
boren te Castricum.

Wonende te Akersloot:
13-04-2013: Matias, zoon van 
M.A. Bernardos Aniceto en W.A. 
Krom, geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
01-05-2013: de Wit, Gerbrand 
M., wonende te Castricum en 
Beemsterboer, Maria M., wonen-
de te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:

Kurken tellen
26-04-2013: Zeegers, Marc en 
Klaver, Linde, beiden wonende 
te Haarlem.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
29-04-2013: Nieuwenhuis, Sip-
ke, oud 78 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met J. Bokhorst. 
30-04-2013: Philips, Everdina J., 
oud 78 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met J.E. Hueting.

Wonende te Akersloot:
25-04-2013: Nijman, Corne-
lia M.M., oud 58 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd met C.M. 
Kerssens. 26-04-2013: Korver, 
Jacobus, oud 86 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd geweest 
met E. Ebert. 26-04-2013: Tiebie, 
Jacobus E., oud 76 jaar, overle-
den te Alkmaar, gehuwd met 
H.H. Dekker.

Wonende te Bakkum:
29-04-2013: Homburg, Peter J., 
oud 92 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met M.A. Smak-
man. 26-04-2013: Mac Donald, 
Alice T., oud 69 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met J. 
Wierstra. 26-04-2013: Cilgi, Bek-
tas, oud 54 jaar, overleden te Be-
verwijk. 

Limmen Ludiek is met de gehele 
regio kurken aan het sparen. In 
juni 2015 willen ze met duizen-
den vrijwilligers het grootste kur-
ken mozaïek van de wereld laten 
verschijnen. Hier hebben ze ruim 
500.000 kurken voor nodig. De 
echte kurken stromen in een rap 
tempo binnen bij Limmen Lu-
diek. Maar ze zijn de tel kwijt ge-
raakt en weten niet meer hoe-
veel kurken ze nu al hebben. Van 
de 800 deelnemers aan de fiets-
tocht waren er slechts 15 goe-
de inzendingen en dat had niets 
met het schatten te maken maar 
wel alles met ludiek doordenken. 
Het juiste aantal was namelijk 
2015, het jaar dat het allemaal 
moet gaan gebeuren. De prijs is 
gewonnen door Annelies Rep uit 
Limmen. Voor zaterdag 29 juni 
tussen 13.00 en 17.00 uur is Lim-
men Ludiek op zoek naar 25 vrij-
willigers die samen met de stich-
ting de huidige voorraad kurken 
zouden willen komen uitsorte-
ren, selecteren en tellen. Aan-
melden kan via info@limmenlu-
diek.nl o.v.v. kurken tellen. Wie 
van een voorraad kurken af wil 
kan contact opnemen met Lim-
men Ludiek. Iedere kurk is tot ju-
ni 2015 echt nodig.

Met kunst de markt op
Castricum - Onder het motto 
‘Met kunst de markt op’ orga-
niseert Toonbeeld een regionale 
kunstmarkt die bedoeld is voor 
kunstenaars en amateurkunste-
naars uit Castricum en omstre-
ken.
De kunstmarkt  vindt plaats op 
zondag 2  juni  op het terrein van 

Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6. De markt is onderdeel van de 
jaarlijkse Kunstfietsroute, ge-
organiseerd door Toonbeeld en 
Perspectief.

Voor meer informatie en aan-
melding: Toonbeeld, tel. 0251-
659012 of www.toonbeeld.tv.

Hanging baskets 
in dorpshart

Castricum - Afgelopen vrijdag 
zijn in het dorpscentrum 60 han-
ging baskets opgehangen. Er is 
met man en macht gewerkt om 
het op één dag voor elkaar te krij-
gen. De bakken zijn direct door 
de gemeente voorzien van water. 
Nu zijn de bloemen nog wat aan 
de bescheiden kant maar over 
een paar weken kan het win-
kelend publiek rekenen op een 
weelde van bloemen.

roeifiets (www.rowingbike.com). 
Niemand eerder doorkruiste 
een continent op deze wijze. Na 
4.518 kilometer kwam hij na 26 
dagen aan in Perth en vloog ver-
der naar de Cocoseilanden om 
zijn roeiboot te prepareren voor 
zijn vervolgtocht richting Afrika. 
Ralph Tuijn bedwong eerder de 
Atlantische Oceaan en de Gro-
te Oceaan, waarbij hij tijdens die 
laatste tocht maar liefst 281 da-
gen achtereen op zee zat. De In-
dische Oceaan moet de bekro-
ning worden van deze unieke tri-
logie. Vorig jaar waren het voor-
al de ongunstige stromingen die 

zijn reis van Australië naar Afri-
ka tot een helse en frustreren-
de opgave maakten. Negen keer 
kwam hij in een zogeheten ‘eddy’ 
terecht, een soort draaikolk op 
zee. Ralph: ,,Je roeit twaalf uur 
met moeite tegen de stroom in 
en dan ga je slapen en ben je de 
volgende dag weer op hetzelf-
de punt als 24 uur daarvoor. Heel 
lastig om je dan weer te motive-
ren om door te gaan.” Maar Ral-
ph gaat door. “Want je weet ook 
dat als je niet roeit dat je dan nog 
verder terug was geworpen.”
Op de Cocoseilanden hoorde hij 
dat er hevige orkanen aan dreig-
den te komen op het traject waar 
hij nog overheen moet. Hij neemt 
daarom de beslissing om zijn reis 
tijdelijk te onderbreken en in mei 
2013 weer voort te zetten. Een 
verstandige keuze zo blijkt, want 
niet veel later trekt de tropische 
storm Boldwin over de Indische 
Oceaan. ,,Zo’n storm overleef je 
gewoon niet. Als ik door had ge-
roeid, had ik het waarschijnlijk 
niet na kunnen vertellen.”  
Gedurende deze expeditie is Ral-
ph te volgen op www.trifinance-
oceanchallenge.com, via Twitter 
op @ralphtuijn en op zijn Face-
bookpagina. 
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Expositie vijf keer kunst
Limmen - Bij Tineke’s Atelier op 
de Rijksweg 176 wordt een ex-
positie gehouden met werk van 
vijf kunstenaars in het atelier én 
in de tuin. Afra Glorie-Pijnappel 
toont haar kleurrijke en ook in 
aardetinten en raku gestookt ke-
ramiek. Lex van Strien is goud-
smid en diamantzetter. Hij toont 
werk en geeft een demonstra-
tie  op 11 en 12 mei waarbij hij 
laat zien hoe een sieraad door 
middel van microscopisch dia-
mantzetten een juweel wordt. 
Zijn vrouw Reina ontwerpt zil-
veren sieraden en biedt deze te 
koop aan. 
Eline van Strien is fotografe in 
opleiding. Zij exposeert foto’s 
van de sieraden die te zien zijn 
in een vitrine. Tineke Kramer-
Pijnappel tot slot laat kunst in 
verschillende vormen zien, zo-
als etsen, fijnschilderijen, bota-

nische afbeeldingen en objecten 
met wol en brons, kleurrijk kera-
miek en gracieuze bronzen beel-
den. De expositie loopt van 11 tot 
en met 16 mei en is geopend van 
11.00 tot 17.00 uur. 

Castricum - Tijdens het Pink-
sterweekeinde op 18, 19 en 20 
mei is van 11.00 tot 17.00 uur 
werk te zien van Aly van der 
Woude uit Castricum in het kerk-
je van Marken-Binnen. Aly legt 
zich sinds enige jaren toe op ab-
stract werk en dan in het bijzon-
der acryl op doek. 

Expo in kerkje

Duurzaam met Groene Bak
Van alles wat in Bakkerij 
Castricum - De Bakkerij is be-
gonnen met een project over 
duurzaamheid met steun van 
het Europese jongerenfonds 
Youth in Action. Dit project, 
De Groene Bak, is gericht op 
het duurzaam aankleden van 
het poppodium en op het cre-
eren van bewustwording om-
trent het thema duurzaam-
heid door middel van diverse 
activiteiten. 

Bovendien worden workshops 
op het programma gezet waar-
bij het creëren van nieuwe din-
gen met gerecycled materiaal 
centraal staan, het item natuur-
lijke cosmetica en er worden le-
zingen gehouden over lokale en 
duurzame voeding. Zelf papier 
maken kan op woensdag 8 mei 
vanaf 20.00 uur. 
Afkomstig uit de rockscene in 

De Onverschilligheid van Rozen; 
muziek en poëzie.

Castricum - Zaterdag 4 mei 
heeft de koe van boer Arnold 
Res haar best gedaan en kavel 
1176 van een prachtige koeien-
vlaai voorzien. De winnares was 
niet aanwezig, maar zij is gebeld 

Koe deed haar best voor kinderen in Ethiopië
en de hoofdprijs van zeshon-
derd euro is ondertussen over-
handigd. De troostprijzen van 
75 euro zijn gevallen op kavel-
nummers 858-645-164-1012 en 
de troostprijzen van 25 euro op 

468-933-843-1027. Na aftrek van 
het prijzengeld, is 2.775 euro op-
gehaald. Dit bedrag wordt be-
steed aan lunchpakketten voor 
de allerarmste schoolkinderen in 
Ethiopië.

Lezing over vaste planten
Castricum - Wim Willemsen 
verzorgt op donderdag 23 mei 
een lezing in de bibliotheek over 
de toepassing van vaste plan-
ten in de tuin en het openbaar 
groen. De lezing begint om 20.00 
uur, is georganiseerd in samen-

werking met Groei & Bloei. Wim 
Willemsen neemt een paar plan-
ten mee voor een verloting. De 
toegang bedraagt drie euro. 
Aanmelden via tel.: 0251–655678 
of castricum@bibliotheekkenne-
merwaard.nl. 

Met Verve
Castricum - Schilderclub Met 
Verve, een aantal dames uit Cas-
tricum dat samen schildert, ex-
poseert van 22 mei tot 7 juli in de 
bibliotheek. In deze expositie is 
een grote rol weggelegd voor de 
omgeving van Castricum, de zee 
en de duinen. 

The Big Wedding
Wanneer Alejandro Griffin be-
sluit in het huwelijksbootje te 
treden met zijn knappe verloofde 
Missy O’Connor hadden ze één 
ding niet voorzien; de aanwezig-
heid van zijn strenggelovige bio-
logische moeder. 
Alejandro is opgegroeid bij Don 
en Ellie Griffi), die inmiddels al 
jaren zijn gescheiden. De twee 
voormalige liefdespartners spre-
ken geen woord meer met elkaar 
sinds Don weer gelukkig is met 

Ellie’s voormalige vriendin Be-
be McBride. Om de lieve vrede 
te bewaren voor de biologische 
moeder van Alejandro, besluiten 
Don en Ellie tijdens het huwe-
lijk te doen alsof ze nog steeds 
zielsgelukkig getrouwd zijn. Als-
of dat niet lastig genoeg is, heeft 
het aanstaande bruidspaar ook 
nog te maken met een woeden-
de Bebe, onuitgevochten fami-
lieruzies en een eigenaardige 
priester.

Lore is een drama waarin Lore 
hulp krijgt van de mysterieuze 
Thomas als ze met haar zusje en 
broertjes naar oma vlucht in het 
naoorlogse Duitsland van 1945. 

Lore is aan haar lot overgela-

Drama Lore ten nadat haar SS-ouders door 
de geallieerden zijn opgepakt. 
Samen met haar zusje en drie 
broertjes moet Lore te voet door 
het verwoeste naoorlogse Duits-
land op zoek naar veiligheid. Tij-
dens deze odyssee vol ontberin-
gen ontmoet zij de joodse vluch-
teling Thomas. 

Bakkum  - In Johannis Hof is 
een tentoonstelling te zien met 
werk van Marion de Jonge, Hu-
go, Maxime, Tenzin en Sylvester 
van 13 mei tot 1 juli.  

Kunst te kijk

donderdag, vrijdag & zaterdag 
18.30 & 21.00 uur 
zondag 19.30 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
The Big Wedding

zondag 19.30 uur  
maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Lore
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 15.45 uur  
dinsdag 20.00 uur  

Iron Man 3 - 3D
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 15.45 uur  
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur  
Daglicht

donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

Yoko
donderdag, vrijdag & 

zaterdag 13.30 & 16.00 uur 
zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
De Croods - 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 13.30 uur 
Prinses Lillifee

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 9 mei t/m 15 mei 2013

Ook met 
Moederdag

zondag 12 mei 
eten kinderen 

gratis* mee
* Voor elke volwassene 
die een hoofdgerecht 
bestelt mag één kind

(tot 12 jaar) een gratis 
kindermenu.

        Dorpsstraat 66a  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Telefoon: 0251-659722
www.corso-etenendrinken.nl

Boston, heeft Christine Zuffe-
rey het nieuwe folk-rock project 
Mary Zoo gelanceerd. Gewa-
pend met een gitaar staat zij vrij-
dag 10 mei met Franse en Engel-
se songs op het podium. Zij heeft 
als supportact Inneke 23 meege-
nomen. De volgende avond is er 
een Electronic Night vanaf 21.00 
uur. 

De Onverschilligheid van Ro-
zen
De Onverschilligheid van Rozen 
is een muziekpoëzievoorstel-
ling naar het poëziedebuut van 
Luuk Imhann. Op zondag 12 mei 
is de voorstelling te zien vanaf 
20.00 uur. Met verhalen en lied-
jes brengen drie jonge kunste-
naars zo een voorstelling, die het 
midden houdt tussen jazzimpro-
visaties, minimalisme, kleinkunst 
en poëzie. Entree vier euro. Maar 

eerst wordt zondag vanaf 14.00 
uur gejamd. Aanmelden is niet 
nodig voor muzikanten. Toegang 
is gratis. Het adres is Dorpsstraat 
30 in Castricum. 
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Nog altijd actief echtpaar
viert 60-jarig huwelijksfeest

Limmen - De 85-jarige Kees 
Pepping is een amusant verteller, 
Gerarda Pepping-Schermer (82) 
is bescheiden en kan goed luis-
teren. Het echtpaar vierde maan-
dag 6 mei het feit, dat zij zestig 
jaar geleden waren getrouwd. 
’s Ochtends werden zij gefelici-
teerd door wethouder Hilbrand 
Klijnstra namens de gemeente 
Castricum. Eerder kregen zij een 
brief van de Dienst van het Ko-
ninklijk Huis met daarin een fe-
licitatie van de nieuwe koning 
Willem Alexander en koningin 
Maxima. 

Om 12.00 uur gingen Kees en 
Gerarda naar restaurant ‘Zee-
zicht’ in Castricum aan Zee om 
er te gaan borrelen en lunchen 
met familie, hun dochter, drie 
zoons en vier kleinzoons. 
Gerarda, geboren in Castricum is 
een dochter van boer Schermer, 
die destijds op de Brakersweg 
een boerderij had.  Al heel jong 
hielp zij mee. Melken op zondag 
was iets, dat zij niet altijd leuk 
vond. ,,Ik wil nooit met een boer 
trouwen” zei zij. Kees, geboren in 
Limmen hielp al op jonge leeftijd 
zijn vader mee. Die had een bol-

lenbedrijf. In de oorlogstijd had 
zijn vader zes varkens en Kees 
hielp als jonge jongen mee met 
het slachten. In die tijd - hij was 
toen vijftien -  zei hij tegen zijn 
ouders: ,,Ik wil slager worden”. 
Zijn moeder die alles voor hem 
overhad, belde meteen scha-
penslager v.d. Kamer in de Huig-
brouwerstraat in Alkmaar. Kees 
kon meteen beginnen. Later ging 
hij er ook in de kost. Hij werkte er 
vijf jaar. Daarna werkte hij twee-
enhalf jaar bij een Amsterdamse 
slager terwijl hij ondertussen zijn 
middenstandsdiploma, slagers-

vakdiploma en een slachtdiplo-
ma behaalde. 
Kees wilde een eigen zaak, maar 
zijn ouders vonden Amsterdam 
geen goede stad en wilden per-
sé, dat hij in Haarlem met een 
slagerij zou beginnen. Hij start-
te op het Van Kingsbergenplein 
in Haarlem. Toen hij twintig jaar 
was ontmoette hij Gerarda, des-
tijds zeventien jaar oud. ,,Zij is 
het”, dacht hij meteen.  Maar Ge-
rarda’s moeder vond haar nog te 
jong en zei Kees maar een jaar te 
wachten. Maar het verliefde stel 
ontmoette elkaar toch stiekem 
op de ijsbaan in Bakkum. Kees 
(25) en Gerarda (22) trouwden in 
1953 en gingen boven de slagerij 
wonen. Gerarda hielp vanaf het 
begin van haar trouwen mee in 
de winkel. Zij vond het heerlijk. 
,,Ik deed het liever dan het huis-
houden”, zegt zij. Na drie jaar in 
Haarlem verkocht Kees de good-
will en het interieur voor hetzelf-
de bedrag, dat hij voor de win-
kel gegeven had: 17.000 gulden. 
Daarna deed hij wat hij altijd al 
had gewild: hij kocht een slagerij 
in Amsterdam en wel in de Java-
straat in Amsterdam-Oost voor 
11.500 gulden. Het gezin woon-
de boven de winkel. Gerarda: 
,,Onze vier kinderen zijn hier op-
gegroeid. Het was een pijpenlaar 
en echt royaal was het allemaal 
niet.” Het is wel een tegenstelling 
met hun huidige mooie huis aan 
de Kerkweg te Limmen waar zij 
vanaf 1975 wonen: een vroege-
re bollenschuur van Kees’ vader, 
die gesloopt is en waar op de 
grond een woning is gezet. Het 
echtpaar is nog steeds bijzon-
der actief. Gerarda, die mooi kan 
schilderen – het hele huis hangt 
vol met haar schilderijen – heeft 
nu andere drukke bezigheden. 
Zij bridget veel, heeft vier kip-
pen en onderhoudt de tuin. In de 
grote moestuin is Kees elke dag 
actief. Hij heeft bovendien drie 
geiten, een pony en een volière 
vol met vogels. (Marga Wiersma) 

Castricum - Op zaterdagmor-
gen ontdekte een boswach-
ter dat er brand was gesticht 
in het bos, ter hoogte van het 
onverharde gedeelte van de 
Oude Schulpweg in Castri-
cum. 
Aangezien er bij de vuurplaats 

Kampvuur kan leiden tot bosbrand
ook afval lag met flesjes en der-
gelijke, lijkt het er op dat een 
groep jongeren hier een kamp-
vuurtje heeft gemaakt. 
Gezien de droogte bestaat het 
gevaar van bosbrand. Op vrij-
dagavond is door een getuige 
een groep van ongeveer tien jon-

‘Werknemers na 
uitje vermist’

Castricum - ‘Enkele dagen ge-
leden zijn alle werknemers van 
tafelzurenbedrijf Koelbeke op 
bedrijfsuitje gegaan. Getuigen 
hebben hen op een boot zien 
stappen. Sindsdien zijn ze al-
lemaal spoorloos verdwenen. 
Vrienden en familie zijn radeloos, 
en roept iedereen die iets gezien 
heeft op om contact op te nemen 
via www.c-squad.nl.’ 
Benieuwd hoe dit afloopt? Ga 
dan op 14, 15 of 16 juni naar 
Het Zilveren Uitje, gespeeld 
door theatervereniging C-Squad 
in Theater De Beun. Kaarten 
en meer informatie via www.c-
squad.nl. 

Op 11 en 12 mei in Sporthal De Enterij Limmen

‘Duurzaamheyd in Heerlykhyd’ 
Limmen - Ondernemers, 
ZZP’ers en bezoekers komen 
bij elkaar tijdens een twee-
daagse  beurs die is georga-
niseerd door de Businessclub 
CAL en Limmer Onderne-
mersvereniging. Duurzaam-
heid is het thema. 

Want: ,,Heerlykhyd staat onder 
andere voor kwaliteit van het le-
ven. En om deze kwaliteit te be-
houden is het van groot belang 

om duurzaamheid als kernge-
dachte uit te rollen op het land 
tussen zee en meer!”
Er is een grote verscheidenheid 
aan ondernemers en ZZP’ers uit 
‘De Heerlykhyd’ en omgeving die 
zich presenteren aan het grote 
publiek. Zo is er een bierbrou-
werij, timmerwerkplaats, instal-
lateur van zonnepanelen, ver-
lichtingswinkel, maar bijvoor-
beeld ook een webdesigner, ad-
vocaat en architect. 

Limmen Ludiek doet een record-
poging met kurken, er is een ge-
zondheidsplein met alles op het 
gebied van fitness, voeding en 
sportdrank en is er ook aan de 
kinderen gedacht die zich op 
een springkussen kunnen uitle-
ven. Gratis entree. Op 11 mei is 
Sporthal De Enterij geopend van 
11.00 tot 18.00, op 12 mei van 
11.00 tot 16.00 uur. De officië-
le opening en een netwerkborrel 
vinden plaats om 16.00 uur. Het circus is in aantocht

Limmen - Het Freiwalds Mena-
gerie Circus komt naar Limmen 
met vrijheidsdressuur met gro-
te diva en ster uit de jeugdfilm 
Knetter: Buba, de bekendste oli-
fant van Nederland. 

Het programma heeft verder on-
der andere een hogeschool-
dressuur, acrobatiek, lama’s en 
kamelen, en wat gevleugelde ar-

tiesten die de chef-kok ontlopen. 
Het circus staat op De Vuurbaak. 
Vrijdag 17 mei om 16.15 uur, za-
terdag om 15.00 en 19.00 uur, 
zondag om 17.00 en 19.00 uur en 
maandag g om 15.00 uur. Kaar-
ten zijn te reserveren via www.
menagerie-circus.nl of tussen 
9 en 12 uur telefonisch op 06 
42029659, bij reservering vooraf 
ontvangt men 25% korting.

gens en meisjes gezien die de 
duinen inliepen. De jongeren, in 
de leeftijd van 16 a 17 jaar, had-
den tassen bij zich. 

De politie is op zoek naar getui-
gen die iets weten over de iden-
titeit van deze jongeren. De po-
litie is bereikbaar op tel.: 0900-
8844 (lokaal tarief). 

Castricum - Voor de korte 
jeugdfilm Salam voor de KRO 
is IJswater Films op zoek naar 
figuranten in de omgeving 
Castricum. De film wordt uit-
gezonden op Nederland 3 op 
jeugdomroep Z@PP. 

De draaidagen zijn op  vrijdag 17 
mei tot en met zaterdag 25 mei 
mei in de omgeving van Castri-
cum. Op zondag 19 mei wordt 
een scène opgenomen met een 
groot feest waarbij we veel figu-
ranten zijn. 

Er wordt gezocht naar mannen, 
vrouwen en een aantal kinderen 
met een buitenlandse nationali-
teit en/of een buitenlands uiter-
lijk die niet cameraschuw zijn. 

Mail naam, leeftijd, geslacht af-
komst, lengte, woonplaats, tele-
foonnummer en een foto naar 
floor@ijswater.nl bellen kan: 
020-4421760 en vraag naar Floor.

Ook filmster 
worden? 



1Fantastische week Uitgeester 
jeugd in zusterstad Pincehely

Uitgeest/Pincehely - Vrijdag 
26 april was het eindelijk zover, 
30 kinderen en een aantal bege-
leiders werden door ouders en 
andere belangstellenden uitge-
zwaaid om de busreis naar Hon-
garije te maken. Zij vertrokken 
naar Pincehely om daar kennis 
te maken met de Hongaarse be-
volking. De vereniging “Vrienden 
van Pincehely” heeft al jaren een 
vriendschapsband met deze ge-
meente en ook deze keer waren 
er vele nieuwe gezichten die het 
wilden ervaren hoe het is om te 
leven en te wonen als een Hon-
gaar.

Zaterdag 27 april
Na een busreis van 19 uur kwa-
men we moe en sommigen een 
beetje gespannen aan in het 
dorp waar we heel hartelijk wer-
den verwelkomd door de gastge-
zinnen en de mensen van de ver-
eniging “Vrienden van Uitgeest”.  

Nadat we samen iets gedron-
ken en gegeten hadden, wer-
den de kinderen voorgesteld aan 
het gastgezin, presentjes vanuit 
de vereniging overhandigd aan 
de mensen en hierna ging ieder-
een met de gastouders naar huis 
om kennis te maken en te zien 
waar ze een kleine week zouden 
logeren.

Zondag 28 april
Eerst even lekker uitslapen bij 
het gastgezin en samen ontbij-
ten. In de middag een bezoek 
gebracht aan het Vorosmarty 
Museum. Vorosmarty was een 
prominent dichter uit de 19de 
eeuw, hij schreef veel drama’s en 
gedichten, waaronder zijn mees-
terwerk “De twee buurkaste-
len”. Tijdens het bezoek konden 
de kinderen textiel verven, sie-
raden maken, sporten en noem 
maar op. Na dit alles was er een 
kampvuur dat door Thomas werd 
ontstoken en konden de kinde-
ren worst en spek aan een stok 
verwarmen bij het vuur. 

Maandag 29 april
Al vroeg op pad, om 8.30 uur  zijn 
we met de bus naar Kislod ge-
weest en hebben daar het Sobri 
Joska Adventure Park bezocht. 
De kinderen konden naar harte-
lust survivallen, veel van de kin-
deren klommen met gemak naar 
de top, waterfietsen, met een 
band roetsen vanaf een glijbaan 
zo het water in, rennen over vlot-
ten op het water en noem maar 
op. Moe maar voldaan waren we 
rond de klok van 18.30 uur weer 
terug in Pincehely.

Dinsdag 30 april
Voordat we de bus instapten 
eerst nog een foto van de groep  
met de Hollandse vlag, want het 

was tenslotte Kroningsdag. Een 
aantal kinderen en begeleiders 
was uitgedost met oranje ver-
sierselen en zelfs de gezich-
ten waren rood, wit, blauw ge-
schminkt.
Deze dag zijn we op bezoek in 
Szekszard geweest, waar we een 
museum hebben bezocht waar 
ze allerlei soorten koek en kaar-
sen maken. De kinderen konden 
na afloop nog een hart van koek 
decoreren. Daarna zijn we naar 
Gemenc geweest, waar een nos-
talgisch spoorwegmuseum is, 
samen gingen we met  zijn allen 
in een ouderwetse trein door het 
natuurpark.
Na dit alles op de terugreis uit-
gestapt bij Simontornia, waar we 
met zijn allen Hamburgers heb-
ben gegeten en werden de kin-
deren na afloop getrakteerd op 
een lekker ijsje. Hierna weer te-
rug naar Pincehely want er was 

nog van alles te doen voor on-
ze jongens.
In Hongarije is het traditie dat op 
de avond voor 1 mei de jongens/
mannen boomtakken versieren 
en deze dan planten bij het huis 
van een meisje/vrouw die zij leuk 
vinden. 
Zo ook onze jongens, met ver-
sierde boomtakken gingen zij 
met paard en wagen (onder be-
geleiding) door het dorp om bij 
alle Uitgeester meisjes en de 
gastgezinnen waar de jongens 
zaten een boomtak planten. 

Woensdag 1 mei
Vandaag werd zoals gebruikelijk 
is in Hongarije, er feest gevierd 
omdat het 1 mei is, de dag van 
de arbeid. Deze dag werd door-
gebracht op het sportveld van 
Pincehely, waar een springkus-
sen en trampoline stonden en de 
kinderen een potje voetbal kon-

den spelen. Voor de volwasse-
nen was er Hongaarse goulash 
met wit brood en werden de kin-
deren getracteerd op ijs en een 
wimpie. (een Hongaarse Hot-
dog).
Vanaf 18.00 uur een gezellig sa-
menzijn van de gastgezinnen en 
de Uitgeester kinderen en bege-
leiding om de week af te sluiten 
met een gezamelijke maaltijd in 
het cultuurhuis.  Na de woorden 
van Kati Midenski en Truus van 
Duin  konden de kinderen dan 
eindelijk met de voetjes van de 
vloer.

Donderdag 2 mei
Deze ochtend  was het weer af-
scheid nemen van onze Hon-
gaarse vrienden. Vele vriend-
schappen zijn er weer gesloten 
en hartverwarmend was het om 
te zien, dat veel kinderen  moei-
te hadden om alles los te laten 
en weer terug te keren naar Uit-
geest. Menig traantje werd  er 
weggepinkt. Beladen met ca-
deaus, goede herinneringen en 
(email)adressen, zocht ieder zijn 
plekje in de bus en hartstochte-
lijk uitgezwaaid door onze Hon-
gaarse vrienden begonnen we 
weer aan de terugreis richting 
Nederland.  In Duitsland hebben 
we met de kinderen en begelei-
ding nog gegeten bij de Macdo-
nalds. 

Vrijdagmorgen vroeg( 3.45 uur) 3 
mei kwamen we moe maar zeer 
voldaan na de busreis weer te-
rug in Uitgeest, waar de kinde-
ren werden opgewacht door hun 
ouders. 
Nadat we afscheid van elkaar 
hadden genomen ging iedereen 
weer naar zijn eigen huis.

Al met al een zeer geslaagde 
week met een zeer enthousiaste 
groep kinderen en begeleiders. 
(Truus van Duin)
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FC Uitgeest gaat uit als 
de bekende nachtkaars!
Uitgeest - FC Uitgeest heeft 
geen vervolg kunnen geven aan 
de mooie en veiligstellende over-
winning op Purmersteijn zondag 
twee weken geleden. Uit bij Pan-
cratius slaagde FCU er niet in de 
IJsheilige te ontdooien en werd 
met 3-1 een onnodige nederlaag 
geleden in een wedstrijd die een 
perfecte samenvatting was van 
een seizoen dat zijn einde na-
dert. Sterke momenten met mooi 
combinatievoetbal, goede inzet  
en grote kansen werden tegen 
de ploeg uit Badhoevedorp af-
gewisseld met periodes van veel 
onnodig balverlies, onbegrijpe-
lijke missers en slap spel. Daar-
bij viel voor de zoveelste keer dit 
seizoen op dat het benutten van 
honderd procent kansen niet 
bepaald het sterkste onderdeel 
vormt van de Uitgeester forma-
tie. 
De optelsom van dit alles was 
een nederlaag tegen een team 
dat absoluut niet beter was maar 
wel de kansen benutte.

FC Uitgeest begon zonder kee-
per Erik Alders en een bijzonde-
re reservespeler namelijk good 
old Frank Zuurbier (39 jaar) die 
van stal was gehaald omdat een 

aantal spelers hun opwachting 
dienden te maken bij het re-
serve-elftal voor wie het degra-
datiespook (overigens niet ge-
beurd) dreigde.
FC Uitgeest begon sterk aan de 
wedstrijd. Al na acht minuten 
had dat een doelpunt kunnen 
opleveren ware het niet dat Pim 
Molenaar alleen voor keeper van 
Teeffelen te lang aarzelde waar-
door de kans verloren ging. In 
de daarop volgende tegenaanval 
deed Pancratius wel, wat FCU na 
liet te doen, namelijk scoren. Een 
zeker niet onhoudbaar schot van 
Schelling verdween tussen de 
handen van reservekeeper Mike 
Schröder in het doel. 1-0
Vijf minuten later was het alweer 
gelijk. Een prachtige aanval van 
FC Uitgeest eindigde met een af-
gemeten voorzet van Ruud Koe-
dijk waarna Pim Molenaar, dit-
maal uitermate koelbloedig, de 
bal prachtig in het doel volleer-
de. 1-1. FC Uitgeest bleef de 
sterkere partij maar helaas bleef 
het bij dat ene moment van doel-
treffendheid van Pim Molenaar. 
Zowel Bart Meijland als Rem-
co van Boxtel slaagden er niet in 
om keeper van Teeffelen voor de 
tweede keer te verrassen.

Het begin van de tweede helft 
bood aanvankelijk hetzelfde 
beeld. FCU dat aandrong, kan-
sen kreeg en vervolgens Pan-
cratius dat scoorde. Nadat in de 
66e minuut eerst Ruud Koedijk 
een dot van een kans miste was 
het in de tegenaanval Scheurs 
die wel koelbloedig was en 2-1 
scoorde. FC Uitgeest was hierna 
van slag. Steeds slordiger en on-
samenhangender werd het spel 
met een logische 3-1 als gevolg. 
In de 79e minuut was het weder-
om Schreurs die makkelijk kon 
wegdraaien en beheerst scoor-
de.
Scheidsrechter Meekes had er 
goed aan gedaan om daarna 
gelijk af te fluiten ware het niet 
dat er nog tien minuten te spe-
len waren. Die tien minuten le-
verde FCU nog meer verlies op in 
de vorm van twee onnodige ge-
le kaarten voor Sander van den 
Helder en Paul Groen die daar-
door in de laatste thuiswedstrijd 
tegen AFC’34 geschorst zijn. 
Zo ging niet alleen de wedstrijd 
als een nachtkaars uit maar 
dreigt ook het seizoen als een 
nachtkaars uit te gaan. Dat is 
jammer want dat heeft de ploeg 
en de afscheid nemende trainer 
Jurg Bosman niet verdiend. Het 
team zou zichzelf en de suppor-
ters een enorme dienst bewijzen 
door volgende week in de laatste 
wedstrijd van het seizoen nog 
eens flink uit te pakken. Kunnen 
we misschien nog even genieten 
van wat toch een mooi seizoen 
was. Want “we “ blijven wel mooi 
in de Eerste klasse. (De Afvallen-
de Bal)

FC Uitgeest: Schröder, ten 
Hoope, Groen, van den Helder, de 
Jong, den Nijs (79e De Goede), 
van Boxtel, de Wit (60e Sleurink), 
Koedijk, Meijland, Molenaar (79e 
Zuurbier).

FC Uitgeest neemt 
afscheid van Jurg Bosman
Uitgeest - Komende zondag 12 
mei wordt de laatste wedstrijd 
van de competitie gespeeld en 
dat betekent tevens de laatste 
wedstrijd van FC Uitgeest onder 
leiding van trainer Jurg Bosman.
Hiermee wordt er een perio-
de van vijf seizoenen afgeslo-
ten waarin Jurg bijzonder suc-
cesvol is geweest. Toen Jurg in 
2008 begon speelde FC Uitgeest 
in de 4e Klasse. In zijn periode 
als hoofdtrainer van FC Uitgeest 
wist hij driemaal te promoveren, 
zodat FC Uitgeest dit seizoen en 
voor het eerst in haar bestaan 
uitkwam in de 1e Klasse en zich 
daarin op een overtuigende wij-
ze met goed en zorgvuldig voet-
bal wist te handhaven.
Jurg zal het volgende seizoen 
zijn trainerscarrière voortzetten 
bij sc Hercules in Zaandam. Bij 
FC Uitgeest wordt Ron Bouman 
de nieuwe trainer.
FC Uitgeest neemt daarom ko-
mende zondag na de thuiswed-
strijd tegen AFC’34 afscheid van 
de verenigingsman Jurg Bos-
man. De vereniging hoopt dat 
vele verenigingsmensen daarbij 
aanwezig zullen zijn om Jurg op 
deze manier te bedanken voor 
deze buitengewone succesvol-
le jaren. Komende zondag is het 
“moederdag” en dat is de laatste 
jaren altijd weer een heel bijzon-
dere dag. De afgelopen twee sei-

zoen wist FC Uitgeest onder lei-
ding van Jurg Bosman tweemaal 
achter elkaar kampioen te wor-
den op moederdag.  Dus voor 
ook alle moeders is het een ex-
tra reden om komende zondag 
aanwezig te zijn bij de laatste 
wedstrijd van FC Uitgeest in de 
1e Klasse A en om afscheid te 
nemen van de succestrainer en 
verenigingsman Jurg Bosman.
De wedstrijd wordt gespeeld op 
het sportpark De Koog en begint 
om 14.00 uur en na afloop van 
deze wedstrijd is er live muziek 
in het clubhuis. 

Jurg Bosman (foto: VJPhoto)

Uitgeest - De eerste wedstrijd voor het ONK Dutch Superbike 
in Assen is voor motorcoureur Alex Ott geëindigd in een valpar-
tij. Alex zijn start vanaf de in de kwalificatiewedstrijden verworven 
veertiende startpositie ging prima, hij was goed weg. Maar vanaf 
de achterste startrij kwam Randy Gevers naar voren gesneld, hij 
moest van achteraf starten omdat hij te laat was bij het opstellen.
Nu heb je op het circuit eerst 3 bochten op rechts en daarna de 
Strubbenbocht op de linkerkant. Je moet dan niet te agressief gas 
geven want de linkerkant van je banden is dan minder warm. 
De hele groep ging dus de Strubbenbocht in, zo ook Alex en Ran-
dy Gevers die te agressief op het gas trapte omdat hij in één ronde 
iedereen wilde inhalen na zijn achterstand. Randy trok zijn motor-
fiets onderuit en die gleed tegen Alex aan, die ook onderuit ging.
Net als vorig jaar juni ging Alex geheel buiten zijn schuld onder-
uit in de eerste ronde. Alex was weer erg teleurgesteld in zijn me-
de-coureur, die ook nog eens Alex de schuld gaf van de valpartij. 
Na het zien van de beelden op race-control heeft Randy zijn ex-
cuses gemaakt.
Gelukkig had Alex geen blessure opgelopen, en op het eerste ge-
zicht valt de schade aan de motor mee. 

Eric haalt 20 punten binnen
Broer Eric Ott heeft bij zijn eerste wedstrijd voor het kampioen-
schap in de OW Supercup 600 afgelopen weekeinde een podium 
plek behaald. Hij kwam als 2e over de finish, dit leverde het team 
20 punten op. (Karin Ott)

Champagne voor Eric Ott, hij werd tweede

Alex voor zijn crash

inschrijven Wea Open 
Dog jeugd geopend
Uitgeest - Van zaterdag 15 ju-
ni tot en met zondag 23 juni or-
ganiseert TV de Dog op haar 
tennispark het WEA Open Dog 
Jeugdtoernooi.
Inschrijven gaat digitaal via toer-
nooi.nl en kan in de volgende ca-

tegorieen: t/m 8 (JE,ME), t/m 10, 
12, 14, 16, ME, JE, MD, JD,GD.
De wedstrijdleiding is in handen 
van Anouk van Duin en Thomas 
Groen.
Schrijf je in en doe mee aan dit 
altijd gezellige toernooi.

FC Uitgeest 
A1 in de 

nacompetitie
Uitgeest - Het juniorenteam A1 
van FC Uitgeest is uiteindelijk 
achter SVW’27 tweede gewor-
den in de Hoofdklasse C. Deze 
plaats geeft recht op deelname 
aan de nacompetitie voor pro-
motie naar de 4e Divisie.
Dat betekent dat FC Uitgeest 
een dubbel moet spelen tegen 
Foreholte A1 uit Voorhout. De 
eerste wedstrijd wordt op het 
sportpark De Koog gespeeld op 
Hemelvaartdag 9 mei om 14.30 
uur. De return wordt gespeeld 
op zaterdag 11 mei om 15.00 uur 
in sportpark Elsgeet in Voorhout. 
De winnaar na deze twee wed-
strijden gaat door naar de vol-
gende ronde.

Coureur Alex Ott 
betrokken bij valpartij
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Verkenning raden Heiloo en Bergen
Motie nieuwe samenwerking
aangenomen behalve door UVP
Uitgeest - Uitgeest blijkt te klein 
te zijn om alle nieuwe taken zelf-
standig uit te voeren nu het ge-
confronteerd wordt met groot-
scheepse bezuinigingen. Sa-
menwerken lijkt een absolu-
te `’must’ te zijn. De gemeente-
raad van Heiloo en die van Ber-
gen hebben vermeld, dat hun 
colleges intensief zullen verken-
nen of samenwerking tussen de 
gemeenten Heiloo, Bergen, Cas-
tricum en Uitgeest op het gebied 
van bedrijfsvoering mogelijk is.
Alle partijen behalve de UVP 
ondersteunden een motie be-
treffende het bovenstaande, 
die door de heer Wijte (CDA) 
werd ingediend. Mevrouw Krom 
(UVP) zei tijdens de raadsverga-
dering van  25 april het volgen-
de: “Wij doen al veel samen met 
de IJmondgemeenten: Velsen, 
Heemskerk en Beverwijk. Je kunt 
niet twee zaken samen doen met 

de IJmond en drie zaken samen 
met Castricum, Bergen en Hei-
loo. De  heer Mens (VVD) was 
teleurgesteld in de reactie van 
mevrouw Krom. “Het is geen 
fusie, het gaat om samenwer-
king”, zo zei hij. “En er is spra-
ke van een verkennend onder-
zoek.” De heer Eilert (Pv/dA): “Je 
kunt spreken van een tweespo-
renbeleid. Samenwerking met de 
IJmond gaat goed. En nu kunnen 
we toch onderzoeken of wij op 
bepaalde punten ook met Ber-
gen en Heiloo kunnen samen-
werken.”

Verdere reacties
De heer Kranenburg (D’66): 
“Jammer, dat mevrouw Krom te-
gen is. Maar als je niets onder-
zoekt, weet je niets. Het gaat er 
om, dat wij de beste keuzes ma-
ken.” De  heer Wijte (CDA): “We 
zouden kunnen onderzoeken 

wat ons kan binden aan Ber-
gen, Heiloo en Castricum.” Vol-
gens hem zijn de grootte van ge-
noemde gemeenten, de maat-
schappelijke en culturele sa-
menhang van de inwoners en 
de geografi sche samenhang van 
het grondgebied gelijkwaardig. 
De motie werd met twaalf tegen 
twee stemmen aangenomen. Als 
gevolg daarvan gaat het colle-
ge er nu mee aan de slag. De 
raad verzocht het college posi-
tief te staan ten opzichte van het 
initiatief van de raden van Hei-
loo en Bergen  en vroeg het col-
lege om actief te participeren in 
de verkennende besprekingen 
met Castricum, Heiloo en Ber-
gen. De samenwerking binnen 
de IJmond wordt gecontinueerd 
en de raad verzocht het college 
de IJmondgemeenten in te lich-
ten over genoemde nieuwe be-
sprekingen. (Marga Wiersma) 

Uitgeest - De redactie van Oud 
Uitgeest kreeg de vorige keer 
veel telefoontjes met de ont-
brekende namen van foto nr. 
21925 uit onze beeldbank. Hier-
door kwam het, dat zelfs voor-
dat bij de redactieleden de krant 
op de mat lag, praktisch alle on-
duidelijkheden al weggewerkt 
waren. Het was een afbeelding 
van een veteranenteam van US-
VU.  Zie voor verdere bijzonder-
heden de foto nr. 21925 op on-
ze beeldbank. Leuk dat zo’n foto 
in de krant zoveel reacties geeft. 
Daarom nog maar een voetbal-
foto want kennelijk zijn er veel 
lezers die hier iets over kunnen 
vertellen. 

Wie is wie?
Maandelijks plaatst de vereniging Oud Uitgeest een foto in de Uitgeester 

Courant. Met het doel het uitgebreide beeldarchief zo compleet mogelijk te 
maken. Helpt u mee?

Ditmaal een foto van (waar-
schijnlijk) het eerste elftal van 
VVU maar uit welk jaar? Ver-
moedelijk uit de jaren vijftig. Wie 
kan ons de ontbrekende namen 
geven, vertellen in welk jaar het 
precies was en of het inderdaad 
het eerste elftal was? 

Achter van links naar rechts:  
...... Schregardus,  Jaap Heis-
tek, Kees Brandjes (hij kwam uit 
Wormer en was getrouwd met 
Janny IJff), Siem Roozendaal, 
Cock Schoenmaker, Joop Dib-
bets en  Arie Eriks.
Voor: Wim Gaasbeek, Gerrit van 
Leeuwen,  Jaap Idema,  ..........?, 
Piet Schoorel en  ..........?

Er zijn ditmaal maar twee on-
bekende personen en wij ho-
pen dat u ons deze resteren-
de namen kunt geven. Uw reac-
tie kunt u kwijt op onze websi-
te: www.ouduitgeest.nl  bij ‘Wie 
is wie’. Hier kunt u de foto ook 
nog op uw scherm verder bekij-
ken, het is foto nummer 21860. 
U kunt ook bellen met Herman 
Tervoort, 0251-313196 of Greet 
Enkt-Mors, 0251-311800.

Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor onze vereni-
ging interessant zijn, dan hou-
den wij ons graag aanbevolen. 
Neem in dat geval contact met 
ons op. 

Wandeltocht over
de Assum-route

Uitgeest - Op dinsdag 14 mei wordt vanuit Uitgeest een midweek-
se wandeltocht georganiseerd door Wandelvereniging De Laatste 
Loodjes voor iedereen die er niet tegenop ziet om circa 10 kilome-
ter te wandelen. Elke maand op een wisselende dag wordt een rou-
te gewandeld in de Zaanstreek of in de directe omgeving daarvan.
Deze keer staat de “De Assum Route” op het programma. De start 
is vanuit het Sport- en Tenniscentrum aan de Zienlaan 4 in Uitgeest. 
Van hieruit maken de deelnemers een afwisselende wandeling en 
deze Uitgeest route begeeft zich voornamelijk tussen de spoorlijn 
Krommenie-Uitgeest-Castricum en de Communicatieweg.
In eigen tempo (5 tot 6 kilometer per uur) met een routebeschrij-
ving kan deze wandeling gemaakt worden. Onderweg wordt niet ge-
pauzeerd. 
Alle liefhebbers van een ochtend lekker lopen in de buitenlucht zijn 
van harte welkom. Zij kunnen zich inschrijven vanaf 9.15 uur. De ge-
zamenlijke start is om 10.00 uur precies. 
Deelname voor niet-leden bedraagt 2,50. DLL-leden betalen 1 eu-
ro. Hiervoor ontvangt men een parkoersbeschrijving en een kopje 
koffi e of thee. 
Meer informatie is te vinden op www.wsvdelaatsteloodjes.nl.

Misbruik mag niet lonen

Forse boetes geëist voor 
onterechte uitkeringen
Uitgeest - Per 1 januari 2013 is 
de Fraudewet in werking getre-
den. Met deze wet is een groot 
aantal wetten in de sociale ze-
kerheid gewijzigd. Het doel van 
de wet is: 1e) de solidariteits-
gedachte te benadrukken. Het 
vangnet van sociale voorzienin-
gen is er alleen voor mensen, die 
daar recht op hebben. Misbruik 
mag niet lonen; 2e) preventie 
door goede voorlichting te geven 
en te wijzen op hoge boetes bij 
misbruik; 3e) ten onrechte ont-
vangen uitkering wordt geheel 
teruggevorderd.
Tijdens de raadsvergadering van 
25 april heeft het college aan 
de raad gevraagd diverse veror-
deningen vast te stellen in ver-
band met genoemde fraudewet. 
Hiermee gingen alle partijen ak-
koord. Diegenen, die een uit-
kering aanvragen, zullen eerst 
een voorlichtingsbrief ontvan-

gen. Ook op de gemeentelij-
ke website zal informatie wor-
den verstrekt. Natasja Voorde-
wind (D’66) benadrukte, dat  de 
voorlichtingsbrief vooral duide-
lijk moet zijn, omdat de mensen 
over het algemeen  heel slecht 
lezen. De heer Wijte vroeg aan 
wethouder Spaanderman: “Hoe 
ernstig is de problematiek in Uit-
geest? Kunt u een beeld geven?” 
Spaanderman: “Wij kunnen on-
ze ambtenaren vragen de men-
sen, die om een uitkering vra-
gen vooral te wijzen op het feit, 
dat misbruik wordt gestraft en 
men  dan een forse boete moet 
betalen.” Mensen, die jaren ten 
onrechte een uitkering hebben 
ontvangen, moeten geld met te-
rugwerkende kracht terug be-
talen. Maar volgens Spaander-
man komt misbruik in Uitgeest 
gelukkig weinig voor.” (Marga 
Wiersma) 
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Dog 1 blijft winnen!
Uitgeest - In prachtig lenteweer 
heeft het eerste zondags heren-
team van de Dog dit weekein-
de goede zaken gedaan voor 
de ranglijst. Tegenstander Com-
mandeurs 1 uit Heemskerk werd 
met liefst 6-0 weggeslagen.

Eerste man Marco Zoeteman 
startte uitstekend en liet zien in 
de juiste vorm te zijn, uitslag 6-0 
6-0. Deze week was het Martien 
Hes die als invaller een uitste-
kende indruk achterliet en zijn 
tegenstander kansloos liet, uit-
slag 6-1 6-3. Derde man Mark 
Bonekamp speelde wederom 
zeer aanvallend en won de eer-
ste set dan ook met 6-1. In de 
tweede set ging de tegenstander 
veel beter spelen en passeerde 
Mark links en rechts aan het net 
met scherpe passeerslagen. Na-
dat de tweede set verloren ging 
was het Mark die zijn speelstijl 
wijzigde en met hoge topspin 
ballen zijn tegenstander totaal 
frustreerde. Uitslag 6-1 4-6 6-0.
Vierde man Jeroen Duinmaijer 
speelt het hele seizoen al goed, 
begint steeds wat nerveus, maar 

komt altijd na een aantal games 
goed op stoom. Onder het toe-
ziend oog van vele supporters 
en luide aanmoedigingen werd 
het vierde enkel punt keurig bin-
nengehaald door met 6-3 6-0 te 
winnen. Tussenstand na de en-
kels: 4-0.
Het eerste dubbel-koppel be-
stond deze week uit Marco en 
Jeroen. Dat ze samen een goed 
ingespeeld dubbel vormen werd 
al snel in de partij duidelijk, met 
veel service/volley spel en voor-
al goed serveerwerk van Jeroen 
werd deze pot met 6-0 6-1 ge-
wonnen.
Tweede koppel Menno Kuik 
en Mark had het lastiger tegen 
vooral stugge tegenstanders, die 
Mark en Menno met vele kor-
te ballen probeerde uit hun spel 
te halen. Gelukkig hielden Mark 
en Menno goed het hoofd erbij 
en sleepten ze de wedstrijd eruit 
met 6-3 6-2.

Uiteindelijk dus een keurige 6-0 
overwinning en volgende week 
volgt de topper tegen Zeevanck-
spelers 1.  

Spaanse Espanyol 
vervangt Oman op ICGT

Uitgeest - Het zou een prach-
tige aanvulling zijn geweest op 
de toch al rijke geschiedenis van 
het ICGT, voor het eerst deelna-
me uit een rijke Golfstaat na-
melijk Oman. Helaas bleken er 
toch wat onoverkomelijke bar-
rières waardoor de organisatie 
zich genoodzaakt zag af te zien 
van deelname door het Arabi-
sche land. Snel werd een ver-
vanger gezocht en gevonden in 
de Spaanse “Primera Division” 
club Espanyol. De club is beter 
bekend als het Spaanse broer-
tje van Barcelona in de gelijkna-
mige Catalaanse hoofdstad. Dat 
is overigens niet helemaal te-
recht want de club met de bij-
naam “Los Periquitos”(de par-
kieten) kent een rijke histo-
rie. In 1900 werd de club als te-
genhanger van Barcelona opge-
richt door studenten die “Barca” 
te “buitenlands” (want opgericht 
door buitenlanders) en te Cata-
laans vonden.

De club slaagde er nooit in om 
de Spaanse landtitel te verove-
ren maar won wel vier keer de 
“Copa del Rey” ofwel de Spaan-
se beker. Hoewel een beetje in 
de schaduw van heeft de club 
een stevige jeugdopleiding en 
deelname lijkt dan ook zeker 
geen verzwakking voor het ICGT 
2013. De club zit in een zware 
poule met daarin FC Uitgeest, 
Norwich City en Torino. 
Het ICGT wordt traditiegetrouw 
gespeeld gedurende het Pink-
sterweekeinde op de velden van 
FC Uitgeest. Op zaterdag 18 mei 
zijn de voorrondes en op maan-
dag 20 mei de finalerondes. De 
toegang is gratis. Uiteraard bent 
u eveneens van harte welkom 
tijdens het feestprogramma op 
het sfeervolle “ICGT-Plaza” met 
ook dit jaar weer optredens van 
bands, dj’s en zondag vroeg in 
de avond een special guest na-
melijk Imca Marina.  Ook dan is 
de toegang gratis.

‘Amour’ vrijdag 10 mei 
in filmhuis de Zwaan
Uitgeest - De film ‘Amour’ wordt 
vrijdag 10 mei gedraaid in Film-
huis De Zwaan. 
Het bejaarde echtpaar Geor-
ges en Anne woont in Parijs. Zij 
zijn intelligente en bevlogen mu-
ziekleraren. Hun dochter die ook 

een musicus is, woont in het ver-
re buitenland met haar eigen ge-
zin. Op een dag krijgt Anne een 
hersenbloeding waardoor ze 
aan één kant verlamd raakt. De 
twee senioren moeten hun ver-
trouwde routine opgeven. An-

ne, die vroeger een sterke be-
lezen vrouw was, wordt plotse-
ling totaal afhankelijk van haar 
man. Dat stelt de relatie tussen 
Georges, Anna en Eva zwaar op 
de proef.

Deze prachtige film werd gere-
gisseerd door Michael Hane-
ke en won tijdens het filmfesti-
val van Cannes de Gouden Palm.  
Jean-Louis Trintignant, Emma-
nuelle Riva, Isabelle Huppert te-
kenden voor de hoofdrollen. Em-
manuelle Riva werd dit jaar ge-
nomineerd voor een Oscar.  Dat 
is vrij uitzonderlijk voor een niet-
Amerikaanse actrice.
 
Amour  is te zien op vrijdag 10 
mei in Filmhuis de Zwaan in 
Uitgeest. De zaal is open vanaf 
kwart voor acht en de film begint 
om 20.15 uur. Toegang: 5 euro 
inclusief een kopje koffie voor-
afgaand aan de film. “Vrienden” 
betalen 4 euro. Kaarten in de 
voorverkoop zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt, Middelweg 
139, Uitgeest.

Lezing over Wartime Action Stations

Tandem Wim & Frank Rodenburg

       Zo vlogen de duiven (2)

tie-prijs geschonken door Dirk 
de Bruin gaat deze week naar 
de Combinatie Kerssens-Krom 
te Akersloot.  De wind bleek van 
grote invloed te zijn geweest op 
de uitslag, wat regionaal dan ook 
weer een goeie uitslag gaf voor 
de vereniging. Maar dit voor-
al voor de Tandem Wim & Frank 
Rodenburg die in het rayon B.  
een fraaie 1e-2e en 4e plaats 
vlogen tegen 3201 duiven.  Dat 
het snel ging afgelopen zaterdag 
bleek wel dat binnen nog geen 
vier minuten de prijsduiven wa-
ren verdeeld en er reeds 75 stuks 
duiven in getal op de hokken 
waren teruggekeerd. 

Mede door de snelle verloop van 
de vlucht, konden echter drie 
liefhebbers zich niet in de prij-
zen vliegen.

Uitgeest - Voor zaterdag 4 mei 
stond de 3e Vitesse-vlucht op 
het programma bij de duiven-
sportliefhebbers van PV de Snel-
vlieger. De noordelijke win-
den van de laatste weken werd 
niet voor die zaterdag afgege-
ven, een krachtige zuidwes-
ten wind gaf voor die dag een 
gunstige uitgangspositie aan de 
start van deze wedvlucht. Dit-
maal een nieuwe losplaats van-
uit het Belgische Wolvertem. Met 
een straffe zuidwestenwind in de 
staart mochten de duiven ‘s mor-
gens om 09.45 uur het luchtruim 
kiezen voor een afstand van-
uit Wolvertem van gemiddeld 
178 km voor midden Uitgeest. 
Die dag waren er 16 deelnemers 
met 298 duiven in concours. Om 
11.37.05 melden de eerste drie 
duiven zich in Uitgeest bij het 

sterk presterende Tandem Wim 
& Frank Rodenburg. Met drie 
duiven binnen de 8 seconden 
werd het een topuitslag in ver-
eniging en Rayon B. Hun dui-
ven vlogen met een gemiddelde 
snelheid van 1572,337 meter p. 
minuut ( ruim 94km p/uur). 

De uitslag van zaterdag 4 mei 
van de eerste vijf liefhebbers 
luidt als volgt: 1-2-3-30-21e Tan-
dem W.& F. Rodenburg uit Uit-
geest, 4-5-6-13-14e Gert Twaalf-
hoven uit Uitgeest, 7-16-17-30-
32e Ron van Rijn uit Uitgeest, 
8-9-10-12-18e Comb. Kers-
sens-Krom uit Akersloot en 11-
40-44-51-60e Hein Berkhout 
uit Uitgeest. De fel begeerde 
taart van de week ging naar Ron 
van Rijn met een van z’n dui-
ven op de 50e plaats. De attrac-

Regio - Op zondag 12 mei is 
er in Luchtoorlogmuseum fort 
Veldhuis een lezing over War-
time Action Stations.
Vanaf het interbellum tot in de 
oorlogsjaren zijn er in Enge-
land meer dan 700 vliegvelden 
aangelegd en door de RAF en 
USAAF gebruikt. Dit is een le-
zing over die vliegvelden, hoe 
ze werden gebouwd en in ope-
ratie gebracht, welke soorten er 
zijn geweest en hoe de inrichting 
eruit zag. Peter de Raaf, voorzit-
ter van de Stichting Crash 40-45, 
heeft een aantal van deze velden 
bezocht en kan hierdoor een en 
ander in historisch perspectief 
belichten. Een zeer verassend 
en interessant verhaal. De lezing 

begint om 14.00 uur
Peter de Raaf is in het dagelijks 
leven werkzaam voor Rijkswater-
staat. Hij is voorzitter van Crash 
40-45 in Aalsmeerbrug, een zus-
terstichting waar het luchtoor-
logmuseum nauwe banden mee 
onderhoudt en hij is ook betrok-
ken bij de Fokker Heritage Trust, 
een duizendpoot binnen lucht-
vaart Nederland.

Het Fort bij Veldhuis is gele-
gen aan de Genieweg 1, 1967 
PS Heemskerk. Openingstijden 
10.00 - 17.00 uur. Toegang: Vol-
wassenen 3,50, kinderen van 8 
tot 12 jaar 2,50, kinderen jonger 
dan 8 jaar gratis en houders van 
een veteranenpas gratis.

Zie ook: www.arg1940-1945.nl.



Afscheid van boegbeeld
Castricum – Zaterdag 4 mei 
nam FC Castricum met wee-
moed afscheid van een rasvoet-
baller. Aanvoerder Louis Jansen 
speelde zijn laatste thuiswed-
strijd op sportpark Noord End, 
waar hij zoveel triomfen vierde. 
Drie kampioenschappen maak-
te hij mee. Twee in de 3e Klasse 
(2004 en 2009) en één in de 2e 
Klasse (2012). 

De afgestudeerde arts kan zijn 
drukke werkzaamheden als 
artsonderzoeker niet meer com-
bineren met driemaal per week 
voetballen in Castricum. Sport-
park Noord End neemt afscheid 
van een voetballer pur sang. 
Het vertrek van de aanvoerder 
is een grote aderlating voor de 
ploeg van Ron van der Velde. 
Als speler en als mens. De trou-
we fans bezorgden Louis zater-
dag een onvergetelijk afscheid. 
Het was zaterdag overigens ook 

Louis Jansen als Voetballer van 
het Jaar, de trofee, die hij twee-
maal achtereen ontving. 

Yanne Dorenbos wint 
Oranjeronde Breda

Castricum - Op 30 april werd 
in Breda de traditionele Oranje-
ronde gehouden. Er stonden 40 
jongens en meisjes aan de start 

van dit bochtige parcours. Na 
het startsignaal werd een ner-
veuze koers in gang gezet. De 
Castricumse Bataaf renner Yan-

ne Dorenbos nestelde zich mid-
den in het peloton. Hierin reden 
de huidige Nederlands kampioe-
nen Perry Frijters bij de jongens 
en Amber van de Hulst bij de da-
mes. 
Met nog een paar sterke renners 
uit Brabant en Utrecht werd het 
vooral kijken en aftasten van de-
ze toppers. Yanne had het ver-
mogen om in de laatste ron-
de van achteraf het hele pelo-
ton voorbij te rijden over start 
en finish en te demarreren. Na 
het klimmetje over de brug was 
het peloton nog steeds niet op 
gang en waande Yanne zich al 
gewonnen. Met luide toeroepin-
gen door het massale publiek 
voor een voor  Brabant onbeken-
de renner, kon hij moe maar zeer 
gelukkig een gebalde vuist op-
steken op de streep. Het bena-
drukt de uitstekende vorm waar 
hij nu in verkeert en biedt per-
spectieven voor het NK dat op 9 
juni in Hoorn wordt verreden.

het afscheid van Roberto Ortega, 
nog zo’n speler met een fluwe-
len techniek. Ortega keert terug 
naar Haarlem, waar hij woont en 
eerder actief was als voetballer.

FC Castricum bij 
Voetbal International

Castricum – Maandag 13 mei 
is het FC Castricum lid Ton Kla-
ver te gast in het TV program-
ma Voetbal International van 
RTL7. Vanwege Ton’s grote ver-
diensten voor FC Castricum is hij 
uitgenodigd om in deze uitzen-
ding als gastheer achter de bar 
op te treden. In het programma 
dat om 20.30 uur live wordt uit-
gezonden, krijgt Ton de gelegen-
heid zijn uitverkiezing voor deze 
uitzending toe te lichten. 
Bij FC Castricum is Ton één van 

de vele vrijwilligers die zich we-
kelijks inzet voor zijn club.

,,Ik zit niet op complimentjes te 
wachten, maar vind het een gro-
te eer dat ik voor dit programma 
geselecteerd ben. Het is een live-
uitzending, dus je kunt van alles 
verwachten. Best een beetje eng, 
maar ik weet me gesteund door 
het derde zaterdagteam van on-
ze vereniging die met me mee 
afreizen naar Hilversum”, aldus 
de zeer vereerde Ton Klaver. 

Castricum - Afgelopen zater-
dag mochten de ‘renpaardjes 
van het luchtruim’ om 9.45 uur 
vanuit het Belgische Wolver-
tem (180 km) vertrekken. Cir-
ca 18.000  wedstrijdvliegers uit 
Noord-Holland begonnen, onder 
prachtige weersomstandighe-
den en een zuidwestenwind, een 
imponerend vlieggevecht. 
Voor de Castricumse compe-
titie stonden 216 duiven inge-
schreven. Na een uur en 55 mi-
nuten kon de tweejarige dof-
fer van Arie Hageman als win-
naar worden afgevlagd. Achter-
eenvolgend waren het de duiven 
van Cees de Wildt en Jaap Kaan-
dorp die tweede en derde wer-
den bij vereniging de Gouden 
Wieken. Verder waren er vroe-
ge duiven bij Sander de Graaf 
en Gerhard Tromp. De midden-
moot werd gevormd door de dui-
ven van John Kool, Nico de Graaf 
en Anton Tromp. 

Inschrijven 
avondvierdaagse

Castricum - Van maandag 10 
tot en met donderdag 13 juni 
is de avondvierdaagse in Cas-
tricum. De wandelaars kunnen 
kiezen tussen vijf, tien en vijf-
tien kilometer. De vijftien kilome-
ter wandelaars vertrekken dage-
lijks vanaf 18.00 uur. De tien- en 
vijf kilometerwandelaars vertrek-
ken dagelijks tussen 18.00 uur 
en 19.00 uur. Startpunt is dorps-
huis De Kern, Overtoom 15. De 
voorinschrijving is op dinsdag 
14 mei van 19.00 tot 20.30 uur. 
Deelnamekosten voor leden 3,00 
euro, niet-leden 4,00 euro, in 
dorpshuis De Kern. Inschrijving 
bij de start is mogelijk op de eer-
ste avond na 17.00 uur, eveneens 
in het dorpshuis. De kosten zijn 
dan 4,00/5,00 euro. Inlichtingen: 
tel. 072-5053859 of wandelcom-
missie.castricum@gmail.com. 

Winnende duif 
van Hageman

Start inschrijven voor 
Bakkum Beach Volleybal

Bakkum - Op 29 en 30 juni is het 
zachte zand voor strandpaviljoen 
Bad Noord weer het toneel voor 
de vele beachvolleyballers tij-
dens het Bakkum Beach Volley-
baltoernooi. Niet alleen voor top-
volleyballers maar juist ook voor 
vriendenteams en families is dit 
toernooi juist een gezellig eve-
nement. Op het strand worden 
35 volleybalvelden opgezet en 
na afloop is het nagenieten met 
muziek, zon en een koel drankje.
Op zondag 30 juni wordt er een 
apart toernooi voor de jeugd van 

12-18 jaar georganiseerd. Vol-
leybalvereniging Croonenburg 
is met de jeugdafdeling bijzon-
der actief en zeker met de nieu-
we beachvelden bij de atletiek-
baan heeft Croonenburg de per-
fecte beach-trainingsfacilitei-
ten in eigen beheer. En vlak voor 
de zomervakantie is het Bakkum 
Beach Volleybal toernooi natuur-
lijk een passend  evenement. 
Kijk op de site voor meer infor-
matie en inschrijven: www.bak-
kumbeachvolleybal.nl of bel met 
Rob Liefting, tel. 0251-657411. 

15 mei open dag bij de 
jeugd van Vitesse’22

Castricum - Op woensdag 15 
mei zet de jeugdafdeling van Vi-
tesse’22 de deuren op De Puik-
man open voor alle jongens en 
meisjes van 4 t/m 11 jaar. Tussen 
16.00 en 17.00 uur staat hoofd 
jeugdopleidingen Jeroen Smit 

met zijn trainers klaar om de 
jongens en meisjes te begelei-
den op misschien wel hun eerste 
stapjes op een voetbalveld. Van 
17.00 tot 18.00 uur wordt dezelf-
de mogelijkheid geboden aan de 
kinderen van 9 t/m 11 jaar. 

Nieuwenhuizen winnaar 
van ‘Oussoren Toernooi’ 

Castricum - Afgelopen week-
end is Piet Nieuwenhuizen win-
naar geworden van het ‘Verner 
Oussoren Toernooi’, het jaarlijks 
terugkerend evenement dat door 
biljartvereniging ’t Stetje wordt 
georganiseerd ter ere van hun 
oud voorzitter en mede oprichter 
Verner Oussoren. 
In de finalewedstrijd om de der-
de en vierde plaats ging het tus-
sen Theo Klaver en gastspeler 
Myriam Kranendonk van biljart-
vereniging ‘De Bevers’ uit Be-
verwijk. Myriam die vorig jaar in 
de finalestond en tweede werd, 

pakte dit jaar een derde plaats 
en versloeg Theo Klaver die vier-
de werd.
De finale ging tussen Piet Nieu-
wenhuizen en Joop van de Wijst. 
Joop die een fantastische wed-
strijd speelde en een hoop pun-
ten behaalde werd in de aller-
laatste, alles beslissende af-
stoot van Piet Nieuwenhuizen 
van de troon gestoten. Piet had 
in de nabeurt nog een punt no-
dig voor de zege die hij van kit af 
ook benutte en er zo met de ‘Ver-
ner Oussoren’ wisseltrofee van-
door ging. 
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Keukenrenovatie: nieuw 
bij Smitskeukens!

Uitgeest - Smitskeukens loopt 
weer voorop bij de ontwikkelin-
gen in de keukenmarkt. Want 
wie een keuken heeft die tech-
nisch nog prima is, maar niet 
meer eigentijds, dan biedt dit 
bedrijf een oplossing. Smitskeu-
kens de keuken een totaal nieu-
we uitstraling geven door middel 
van nieuwe fronten en grepen, 
een nieuw werkblad of nieuwe 
en zuiniger inbouwapparatuur. 
Men kan eindeloos spelen met 
kleuren, materialen, dessins en 
grepen. Kies uit vlakke of paneel 
deuren, voor warm hout of strak 
hoogglans.
Wensen, voorkeuren en ge-
mak staan voorop bij de reno-
vaties. Men geeft de kaders aan 
en bepaalt zelf aan welke eisen 
en wensen de ‘nieuwe’ keuken 
moet voldoen. Samen met de re-
novatiespecialist kijkt men ver-
volgens wat er mogelijk is en 

hoe de renovatie het beste aan-
gepakt kan worden, ook in rela-
tie tot het budget. De oude kast-
deurtjes en het oude werkblad 
worden afgevoerd, net als alle 
verpakkingen en restmaterialen. 
De prijzen zijn inclusief trans-
portkosten, montage en aan-
sluiting, technische controle, het 
afvoeren van de oude appara-
tuur én de garantie. Ook na de 
renovatie kan men een beroep 
op Smitskeukens blijven doen. 
Eventuele problemen worden 
snel en vakkundig opgelost, jaar 
in, jaar uit. Die garantie wordt 
geboden. De meest uitgebreide 
service, voor één totaalprijs.
Smitskeukens is opgericht in 
1963 en heeft inmiddels een ge-
vestigde naam in de regio. Het is 
een keukenzaak met passie voor 
het ontwerpen en leveren van de 
mooiste keuken. ,,Daarbij gaan 
we bijna altijd net even een stap-

je verder dan anderen. De keu-
ken moet perfect bij u passen en 
perfect functioneren. Niet voor 
niets is Smitskeukens uitgeroe-
pen tot beste keukenzaak van 
Noord-Holland (Elservier-retail).”
Liever een nieuwe keuken? 
Smitskeukens ontwerpen eerst 
op papier, later in 3D fotorealis-
tisch op de computer. Op basis 
van alle wensen en eisen. Toch 
maar geel als accentkleur? Geen 
bovenkasten? Liever lades in 
plaats van onderkastjes? Alles 
kan. En tegen een aantrekkelijke 
en concurrerende prijs.
Ga vrijblijvend langs. Het be-
drijf is gevestigd op de Geester-
weg 10 in Uitgeest (Bad & Keu-
ken Plaza ). Een afspraak maken 
is ook mogelijk via tel.: 0251-
311880. Kijk voor meer informa-
tie op: www.smitskeukens.nl.
Smitskeukens is aangesloten bij 
CBW keurmerk wonen.

Gestolen fiets bij station
Op woensdag 1 mei tussen 9.00 en 22.30 uur is mijn fiets gestolen bij 
station Castricum. Dit is al de derde keer. De fiets van mijn man en mijn 
fiets stonden naast elkaar, beiden op slot en met een ketting vastge-
maakt aan het fietsenrek. Ze stonden aan de voorkant van het station. ‘s 
Avonds stond de fiets van mijn man er nog, maar mijn fiets, een blauwe 
Gazelle, was weg. Dat moet professioneel werk zijn, de fiets is in een 
busje geladen. Ik vraag mij af of iemand dat gezien heeft. Ik wil alle 
dorpsgenoten vragen extra op te letten en het te melden als gezien 
wordt dat iemand een fiets in een busje stopt. Het is toch te gek voor 
woorden dat je in ons dorp niet meer met je fiets naar het station durft 
te gaan! Margreet van Riel, tel.: 0251 655778.

Limmens trots in volle pracht
Limmen - Wat was het grootste 
exportsucces toen Limmen nog 
een bollendorp was? De mees-
ten zullen als eerste denken aan 
hyacinten. Daarvan worden im-
mers elk jaar de prachtigste mo-
zaïeken voor de Limmer bloe-
mendagen gemaakt. Van 8 tot en 
met 16 mei is het zover.
Toch zijn het niet de hyacin-
ten die vroeger bijdroegen aan 
de faam van de Limmense bol-
lencultuur. De show stalen de 
vroeg bloeiende dubbele tul-
pen. Nu zijn ze op hun mooist in 

de Hortus Bulborum. Aanstaand 
weekeinde kan dat nog eens ex-
tra voordelig. Op zaterdag 11 en 
zondag 12 mei worden de en-
treeprijzen verlaagd. De toe-
gang bedraagt dan slechts 1 eu-
ro. Dinsdagavond 14 mei geeft 
Harmonie Excelsior een con-
cert vanaf 19.45 uur. Dan gelden 
weer de gebruikelijke entreeprij-
zen, maar de koffie is gratis. Op 
16 mei is de Hortus voor dit jaar  
weer voor het laatst geopend. De 
Hortus bevindt zich aan de Zuid-
kerkenlaan 23A in Limmen.

Nacht van de Vluchteling voor ruimen landmijnen

Biedt op kunst of sponsor Annelies 
Castricum - In de nacht van 9 
op 10 mei wandelt Annelies Ver-
beek uit Castricum mee met de 
Nacht van de Vluchteling. De op-
brengst wordt gebruikt voor het 
ruimen van landmijnen in Zuid-
Soedan. De Nacht van de Vluch-
teling is een nachtelijke wandel-
tocht van 40 kilometer die begint 
in Rotterdam en eindigt in Den 
Haag. Annelies wandelt met het 
team van Sander de Heer, be-
kend van het radioprogramma 
De Heer Ontwaakt op Radio 2 .

Zij zoekt nog (één euro) spon-
sors voor dit goede doel. Ook is 
het mogelijk te bieden op kunst, 
een rvs beeldje en het drieluik 
De Paardenbloem. Het beeldje, 
speciaal voor dit doel gemaakt 
door RVS kunstenaar Leo Per-
don, stelt een gezin voor dat te-
rugkeert naar veilige grond. Het 
drieluik is beschikbaar gesteld 
door fijnschilder Frans Brommer.
Voor meer informatie http://
nachtvandevluchteling.nl/anne-
liesverbeek. 

Kinderen kunnen moederdag-
cadeau kopen voor een euro

Castricum - Muttathara krijgt 
al dertig jaar van alle kanten 
goederen aangeboden, om te 
verkopen voor projecten in de 
Derde Wereld. En wie jarig is, 
trakteert. 

Daarom wordt zaterdag 11 mei 
speciaal voor kinderen een 
kraam opgezet met cadeautjes 
voor Moederdag voor één euro.
Maandenlang zijn de vrijwilligers 
bezig geweest met het verzame-

len van spulletjes die voor deze 
speciale actie in aanmerking ko-
men. Het is een bonte mengeling 
geworden van theepotten, sfeer-
lichtjes, sierglazen, mooie sjaals, 
beeldjes, bekers en nog veel 
meer. En om iedereen een kans 
te bieden, geldt de regel dat al-
le kinderen maar één cadeau-
tje uit de stand mogen kopen. 
De stand staat er tussen 10.00 
en 14.00 uur. Voor de ouders die 
meekomen, is er ook een verras-
sing: gratis koffie met koek, ge-
sponsord door De Roset. Wordt 
de actie een succes, dan zou het 
best eens het begin van een tra-
ditie kunnen zijn.

Gratis cadeautje en clown van de partij

Feest bij ijssalon De Roset
Castricum - Aankomende za-
terdag is het groot feest bij de 
nieuw geopende ijssalon van 
De Roset op de Burgemeester 
Mooijstraat. Alle kinderen die 
een ijsje kopen krijgen er gratis 
een cadeautje bij! En dat is nog 

niet alles; clown Alfredo is van 
de partij om iedereen lekker aan 
het lachen te krijgen. 

IJssalon De Roset verkoopt 
schepijs in heel veel verschillen-
de smaken en romig soft ijs. 
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Cock Graas en Erik Stolk 
nemen deel aan de Homeride
Castricum - Forbo gaat als eni-
ge team van Noord-Holland 
deelnemen aan de Homeride 
2013. Homeride is een uitdagen-
de wielertocht waarbij een team 
van 10 renners volledig of in es-
tafette, langs zes Ronald McDo-
naldhuizen en twee Ronald Mc-
Donald vakantielocaties fietst. 
Non-stop, binnen 24 uur, 500 
km, dag en nacht. De tocht be-
gint in Groningen, richting Har-
lingen, over de afsluitdijk rich-
ting Hoorn, vervolgens via Am-
sterdam, Utrecht, Rosmalen, 
Veldhoven, Sittard en Valken-
burg naar Maastricht.
Cock Graas en Erik Stolk uit Cas-
tricum rijden mee. Beide werk-
zaam bij Forbo Flooring, hebben 

Immink Bikes overhandigt race-
fiets Immink aan Cock Graas.

Estafette- en trimloop
Akersloot - Le Champion en 
de Akersloter Marathon Klub 
(AMAK) organiseren op zater-
dag 25 mei de estafette- en trim-
loop. De estafetteloop staat open 
voor iedereen. Teams van atle-
tiekverenigingen, bedrijfsteams, 
gelegenheidsteams, familie-
teams, als ook gemengde teams 
mogen meedoen. Individuele lo-
pers kunnen meedoen aan de 

trimloop. De voorinschrijving is 
inmiddels geopend.

Voor de snelste estafetteteams 
per categorie zijn er prijzen be-
schikbaar. Er kunnen teams van 
vier lopers meedoen. Zij leg-
gen na elkaar een parcours af 
van 5,4 km. Na aankomst van de 
vierde loper, loopt het hele team 
nog een extra ronde van 3,5 km. 

De finishtijd van de derde loper 
geldt vervolgens als de totaaltijd 
van het team.
Als er niet voldoende lopers ge-
vonden kunnen worden om een 
estafetteteam compleet te ma-
ken, neem dan contact op via 
trimloopcommissie@lechampi-
on.nl. De organisatie gaat dan 
proberen om deze lopers met 
andere trimlopers in contact te 
brengen om zo alsnog een team 
te kunnen vormen voor de esta-
fetteloop.
Het is ook mogelijk om als indivi-
duele loper mee te doen aan het 
evenement. Deze lopers kunnen 
maximaal zes keer een ronde 
van 3,5 km lopen. De start voor 
de teams is om 14.00 uur, voor 
de individuele lopers is dit 14.05 
uur. Start en finishlocatie: hand-
balvereniging Meervogels (t.o.v. 
Boschweg 26) in Akersloot.
Inschrijven kan vooraf via www.
amak.nu. De kosten zijn 12 euro 
per team en 3 euro voor deelna-
me aan de individuele loop. Op 
de dag van het evenement is in-
schrijven aan de start ook mo-
gelijk.

Inschrijving Dubbele 
Lus sluit op 11 mei 

Castricum - Op zondag 26 mei 
gaat de 33e Dubbele Lus van 
start in de Castricumse Dorps-
straat. Voor de loop zelf kan nog 
een paar weken worden ge-
traind, maar belangrijker is nu 
dat er vóór 11 mei wordt inge-

schreven. Na-inschrijving op de 
dag zelf is niet mogelijk! 

Zowel individuele lopers als es-
tafetteteams kunnen zich in-
schrijven via de website, www.
dubbelelus.nl. 

zij besloten deze uitdaging aan 
te gaan. Dit jaar fietst meervou-
dig Olympisch Kampioen Leon-
tien van Moorsel mee.

Het is mogelijk om beide heren 
persoonlijk te steunen en een 
windje in de rug te geven door 
een bijdrage te sponsoren. Alle 
bijdragen gaan naar het Ronald 
McDonald Kinderfonds. http://
www.homeride.nl/lid/cgraas/
profiel/ of http://www.homeride.
nl/lid/stolk81/profiel/.

De 24-uurs rit van 500 km is 
een nieuw evenement die onge-
twijfeld de komende jaren gaat 
groeien, mede omdat deze rit in 
Nederland plaatsvindt. Bijzonder 

is te vermelden dat Immink Bikes 
uit Egmond een racefiets ter be-
schikking stelde aan Cock Graas 
voor dit evenement.

TC Bakkum 1 boekt belangrijke zege 
Bakkum - TC Bakkum stond in 
deze sterke en zeer spannen-
de 1e klasse poule, slechts drie 
punten voor op Dash. Een over-
winning was derhalve zeer wel-
kom.
Dash had met het oog op de-
ze ontmoeting hun sterkste da-
me op twee geplaatst. Kim van 
der Horst, die als eerste dame 
uitkwam, won met zeer goed 
tennis eenvoudig met de set-
standen 6-0/6-1. Gaby Beelen 
kreeg de zware opgave om de 
goed spelende en ervaren Deb-
bie Haak te verslaan. Met risico-
vol maar zeer goed spel wist Ga-
by in de eerste set een mooie 5-0 
voorsprong op te bouwen. Van-
af dat moment ging de tegen-
standster beter en gevarieerder 
spelen en vocht zich knap terug 
naar 5-5. De mentaal zeer sterke 
Gaby hield vast aan haar strijd-
plan. Met korte rally’s en scher-

pe baseline slagen te spelen wist 
ze de eerste set toch met 7-5 
binnen te slepen. De 2e set bleef 
Gaby haar strijdplan vasthouden 
en boekte dan een ook knappe 
overwinning 7-5/6-2.

Met een 2-0 voorsprong gingen 
de heren de baan op. De in goe-
de vorm verkerende Ruud Vis 
moest in zijn eerste set nog zoe-
ken naar het juiste strijdplan en 
verloor deze nipt met 4-6. In de 
tweede en derde set veranderde 
Ruud zijn strategie en ging met 
nog meer energie spelen. Dit re-
sulteerde in een mooie overwin-
ning: 4-6/ 6-2/6-2.
Viktor Rotteveel verloor de eer-
ste set doordat zijn tegenstan-
der hem bestookte met afwisseld 
harde baseline slagen en geraf-
fineerde volley’s. De tweede set 
knokte Viktor zich goed terug 
van een 0-3 achterstand naar 

3-3, met kans naar een 4-3 voor-
sprong. Helaas ging de tweede 
set toch met 6-3 naar Dash35.
De dubbels werden gedeeld. De 
damesdubbel was van een bij-
zonder hoog niveau en werd 
snel met 6-0/61 gewonnen. De 
herendubbel van Ralph Knol 
en Viktor Rotteveel kon niet de 
winst pakken. De druk van de 
zeer lange tegenstanders was te 
groot en zo ging de herendubbel 
naar Dash met 6-3/6-0. 
De gemengd dubbels werden 
ook gedeeld. Kim en Ralph won-
nen met 6-2/6-4 door de gehele 
wedstrijd samen naar het net toe 
te spelen. De eerste gemengd 
dubbel van Ruud Vis en Gaby 
ging in een tweesetter verloren.

Voor het komende weekend 
staat de ontmoeting met hek-
kensluiter, Meerenwijk uit Lei-
den, op het programma. 

Castricum - Afgelopen maandag had de Castricumse hockeyclub, 
na de eerste clubveiling en een avond met AZ-trainer Gert-Jan Ver-
beek, alweer een uniek evenement op haar agenda: de keepster van 
het Nederlands hockeyelftal Joyce Sombroek kwam aanrijden in 
haar NOC-NSF autootje. Deze wereldkeepster gaf naast twee clinics 
ook een fotopresentatie over de weg naar Olympisch Goud in Lon-
den aan een vol clubhuis met keepers, ouders en belangstellenden. 
De gouden medaille zelf had ze ook mee: een uitzonderlijk zwaar en 
groot ‘ding’ waar veel aanwezigen mee op de foto wilden. Ook Joyce 
liet zich met alle fans, jong en oud, uitgebreid fotograferen. 
Dat Joyce een zeer gedreven topsporter is had de organisatie van te-
voren zeker voorspeld maar dat ze zo betrokken en belangstellend 
tijdens de twee clinics aan alle keepers tips en trics gaf, overtrof de 
verwachtingen. 
 
Mede dankzij de sponsoring door ‘Edzes en Bos Notariaat’ uit Wor-
merveer en de soepele organisatie onder leiding van ‘professional 
organiser’ Hester Zonjee, liet Joyce Sombroek een onvergetelijke in-
druk achter op de Castricumse hockeyvelden. Ook hoofdtrainers van 
de keepers en organisatoren van de clinic Harry Kleuver en Eva van 
Bergen Henegouw lieten zich samen met de jongste keepers met 
Joyce fotograferen (foto Willem van Gils). 

Start inschrijving Lelie Open
Akersloot - Van 17 tot en met 
23 juni organiseert T.V. Akersloot 
voor de 16e keer het Lelie Open 
op tennispark de Kijf. Tijdens dit 
dubbeltoernooi wordt er in 15 
verschillende categorieën ge-
speeld. Naast de gangbare cate-
gorieën (HD 5 t/m 8, DD 5 t/m 8 
en GD 5 t/m 7) is er in de heren- 
en damesdubbel tevens een spe-
ciale 35+ categorie voor speel-
sterktes 6 en 7. Naast de hoofd-
ronde is er ook een verliezers-

ronde, waardoor men minimaal 
twee wedstrijden speelt. Traditi-
oneel wordt op vrijdagavond een 
feestavond georganiseerd.  
De kosten voor dit toernooi be-
dragen 9,00 euro per onderdeel 
en de inschrijving sluit op 27 mei 
om 23.59 uur. Inschrijven kan via 
www.toernooi.nl. Voor meer in-
formatie zie www.tvakersloot.nl 
of de speciale Lelie Open Face-
book pagina voor meer informa-
tie. 

Akersloot - Zondag 12 mei 
wandelt de Amak de 31e mo-
len- en merentocht in Kromme-
nie van de NHWB. De tocht is 
20 km lang. Vertrek om 9.00 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/

hoek Raadhuisweg in Akersloot. 
Belangstellenden zijn welkom. 

Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Kees Deijlen, 
tel.  0251-310715. 

Molen- en merentocht bij Amak

MHCC ontmoet Oranje 
keepster Joyce Sombroek
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OFC maatje te groot voor Vitesse

Castricum - In theorie kon Vi-
tesse nog meedoen in de strijd 
om de derde periode. Maar dan 
had de ploeg van trainer Patrick 
van der Fits moeten winnen van 
dé kampioenskandidaat OFC. 
Vanaf het begin van het duel op 

de Puikman was duidelijk dat Vi-
tesse weinig kon inbrengen te-
gen de fysieke en technische 
overmacht van de tegenstander. 

Het eerste halfuur wist Vitesse 
de schade met kunst en vlieg-
werk te beperken, maar na ruim 
een half uur naam OFC dan toch 
eindelijk afstand toen een ver-
woestende uithaal via de han-
den van keeper Tom Laan in de 
kruising verdween: 0-1. 

Tegenover diverse grote kansen 
van OFC wist Vitesse slechts en-
kele mogelijkheden te creëren, 
maar een gelukkige tegentreffer 
bleef uit. Vlak voor rust volgde na 
een afgeslagen aanval van Vi-
tesse na een snelle counter over 
links, waarna uit een voorzet de 
bal eerst nog op de lat werd ge-

kopt, maar in de rebound was 
een van de spitsen alerter van de 
verdediging van Vitesse: 0-2.
Ook na rust bleef OFC het spel 
dicteren en het wachten was op 
het opvoeren van de score. Na-
dat eerst nog een doelpunt we-
gens buitenspel werd afgekeurd, 
was het zo’n kwartier voor tijd 
alsnog raak. Na een snelle com-
binatie over rechts werd de spits 
van OFC vrij voor het doel ge-
speeld zodat die de bal simpel 
kon binnentikken. Vlak voor tijd 
verscheen Luuk ten Broek nog 
vrij voor de keeper maar die wist 
zijn inzet te keren. Uit de daar-
opvolgende tegenaanval volgde 
de vierde tegentreffer toen een 
voorzet van rechts door een van 
de verdedigers van Vitesse in ei-
gen doel werd geschoten: 0-4. 
Dat werd ook de eindstand. 

FC Castricum in laatste 
thuisduel niet naar winst
Castricum - FC Castricum heeft 
ook in het laatste thuisduel te-
gen Zuidvogels geen drie pun-
ten kunnen bemachtigen. Zuid-
vogels, dat nog niet helemaal 
veilig was, kwam tweemaal terug 
van een achterstand en won uit-
eindelijk met 3-2. 
FC Castricum had bij zijn eer-
ste kans meteen succes. Na een 

knappe voorzet van Niels Pop-
ping kreeg Maarten van Duiven-
voorde een duwtje in de rug van 
Boyd de Graaf: strafschop. Niels 
Popping schoot de bal koelbloe-
dig in het doel, buiten bereik 
van doelman Pascal Doest, 1-0. 
Na de goal hield Zuidvogels het 
beste van het spel, maar de tref-
fer van de bezoekers daarna had 

Louis Jansen met een technisch hoogstandje. De aanvoerder van FC 
Castricum speelde zijn laatste thuiswedstrijd op sportpark Noord End.

alles te maken met een ongeluk-
kig moment van doelman Franz 
Groen. De 25-jarige stand-in van 
Marius Jansen verkeek zich op 
de vrije trap van Sebastian Meek 
en geholpen door een verrader-
lijke stuit op het hobbelige veld 
verdween de bal via de handen 
van de doelman in het net. Di-
rect na het beginsignaal van de 
tweede helft kwam FC Castricum 
weer op voorsprong. Een afge-
meten voorzet van Maarten van 
Duivenvoorde werd door Tobias 
de Koning in de loop knap bin-
nen geschoten, 2-1. Tobias de 
Koning lobte de bal over doel-
man Doest na een knappe steek-
bal van Niels Popping, maar de-
ze goal werd afgekeurd voor bui-
tenspel. Kort nadat Zuidvogels 
een strafschop werd onthouden, 
kwamen de bezoekers op gelijke 
hoogte. De bal werd strak inge-
speeld op de spits van Zuidvo-
gels, waarna Tim Horsmeier, de 
beste man van het veld, de bal 
laag in de verre hoek schoot, 2-2. 
Nadat Donovan Weide een gro-
te kans miste voor Zuidvogels 
scoorde de ploeg uit Huizen hal-
verwege een derde treffer, 2-3. 

FC Castricum heet Remko Hoek 
welkom. De 31-jarige spits komt 
over van ODIN 59 en geldt als 
een grote versterking voor de 
bewoners van sportpark Noord 
End. (Foto: Leone Hamaker). 

Maximale score voor 
Jaimie van Sikkelerus

Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus scoort maximaal in het Duits 
Kampioenschap in Stendal
In de eerste manche reed Jai-
mie een hele sterke wedstrijd 
en reed tot in de laatste ronde 
aan de leiding. Helaas ging het 
in deze ronde mis met Jaimie. In 
het offroad gedeelte kwam hij in 
aanraking met een achterblijver 
en kwam ten val. Dit kostte Jai-
mie de overwinning en hij kwam 

op een tweede plaats over de fi-
nish. Omdat de overwinning ging 
naar een gastrijder, scoorde Jai-
mie wel het meeste aantal pun-
ten voor het C1 klassement.

Nadat Jaimie in de eerste man-
che op een tweede plaats over 
de finish was gekomen, kwam hij 
bij de start van de tweede man-
che goed weg en kon op een 
tweede plaats aan de wedstrijd 

Dubbele Lus training 
voor jeugd bij AVC

Castricum - Om goed voorbe-
reid te zijn op de Dubbele Lus 
biedt Atletiekvereniging Castri-
cum traditioneel de gelegenheid 
om alvast te oefenen. Op dins-
dag 14 mei, van 18.00 tot 19.00 
uur, kunnen kinderen tussen de 

5 en 14 jaar gratis een extra spe-
ciale Dubbele Lus training krij-
gen bij AV Castricum. 

De start is op de atletiekbaan 
aan de Zeeweg. Van tevoren 
aanmelden is niet nodig.

beginnen. Hij zat gelijk aan het 
achterwiel van de kopman en 
samen reden ze in de beginfa-
se weg bij hun achtervolgers. In 
de zevende ronde nam Jaimie na 
een mooie inhaalmanoeuvre de 
leiding in de wedstrijd in handen. 
Echter in de achtste ronde werd 
de wedstrijd afgevlagd omdat er 
een coureur hard ten val was ge-
komen. De wedstrijd werd stil-
gelegd en de organisatie nam de 
uitslag van de voorlaatste ronde. 
Dit betekende voor Jaimie dat hij 
tweede werd in de tweede man-
che en dus ook in het dagklasse-
ment op een tweede plaats ein-
digde. 

Rugbyclub sluit seizoen af
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft zaterdag het 
vijftiende 15 a side-seizoen afge-
sloten. De laatste wedstrijd werd 
gespeeld in Den Bosch tegen 
the Dukes en ging met 31-8 ver-
loren. Na het eerste fluitsignaal 
van referee Gert Visser, gingen 
de Castricummers vol in de aan-
val, maar het ontbrak aan afron-
ding. De score werd nog wel ge-
opend door de Duinranders via 
Marnix van Balgooi, maar daar-
na waren het the Dukes die ge-
nadeloos fouten in de opvolging 
afstraften en de score snel naar 
een comfortabele voorsprong 
uitbouwden. De ruststand van 
21-3 was ietwat geflatteerd, het 
veldspel in ogenschouw ne-
mend. Ook na de rust gingen de 

mannen van Rodney Hermans 
in de aanval, maar het lukte net 
niet. Na geruime tijd in de 22 van 
de Dukes gebivakkeerd te heb-
ben, lukte het Rico Hoogenboom 
eindelijk een Castricumse try te 
drukken. 

Op slag van full time scoorde the 
Dukes de laatste try van de wed-
strijd en werd de eindstand 31-
8. Er werd afscheid genomen van 
Alex Chang en man of the match 
was Caine Elisara. Op zondag 12 
mei starten de voorronden voor 
de Nationale Sevens. De forma-
tie uit Castricum werkt deze af in 
Almere bij the Bulldogs. Ook de 
jeugd gaat het Sevens-seizoen in 
op Wouterland; de Junioren op 
zaterdag en de Colts op zondag.

International Bram Rood wint
Limmen - Bram Rood heeft donderdagavond op overtuigende wijze 
de winst gepakt in de wekelijkse mountainbikewedstrijd op het se-
lectieve parcours aan de Pagenlaan in Limmen. 

Na enkele ronden defensief gestart te zijn, na een in de afgelopen 
weken succesvolle reeks nationale en buitenlandse wedstrijden, 
pakte Bram Rood het initiatief van Milosj van Renesse en Ben Visser 
over. Visser en Van Renesse leken volgens de toeschouwers in staat 
topper Bram Rood enige tegenstand te kunnen bieden. Na drie van 
de tien ronden durende koers gaf Rood gas en zijn directe tegen-
standers hadden het nakijken. 
Achter de podiumrijders, respectievelijk Bram Rood, Milosj van Re-
nesse en Ben Visser was de strijd nog spannender wat resulteer-
de in de volgende uitslag. 1. Bram Rood, 2. Milosj van Renesse en 
3. Ben Visser. 

Akersloot - Op zondag 29 sep-
tember houdt de Akersloter Ma-
rathon Klub de jaarlijkse loop 
met afstanden van 5, 10 en 15 
km voor senioren en een hal-
ve of hele mijl voor de jeugd. Op 
donderdag 6 juni vanaf 19.00 uur 

Amak wandelt start Amak op de eigen schel-
penbaan met een beginner-
groep. Deze atleten worden op-
geleid en getraind om op 29 sep-
tember aan de 5 km van de loop 
te kunnen deelnemen. 

Aanmelden via jsw.vastenouw@
quicknet.nl.



Loting voor deelname 
aan de Huttenweek
Uitgeest - In de zomervakan-
tie is er weer huttenweek in Uit-
geest. Van maandag 12 augus-
tus tot en met vrijdag 16 augus-
tus kan er weer volop getim-
merd worden op het terrein aan 
de Binnenkruierstraat. Omdat er 
elk jaar weer meer kinderen mee 
willen doen dan de leiding kan 
overzien, is er weer een voorin-
schrijving.
Op woensdag 15 mei is er de 
mogelijkheid om jezelf, of met 

een groepje in te schrijven voor 
de huttenweek van 2013. In het 
gebouw van speeltuin Kinder-
vreugd aan de Middelweg kan 
je van 15:00 tot 16:00 uur en in 
de avond van 19:00 tot 20:00 uur 
een voorinschrijfformulier opha-
len en inleveren. Uit alle voorin-
schrijvingen die dezelfde avond 
voor 20:00 volledig zijn ingevuld 
en zijn ingeleverd worden 300 
kinderen geloot die mee kunnen 
doen aan de huttenweek van 

dit jaar. De uitslag van deze lo-
ting zal donderdag 16 mei op de 
website www.huttenweek.nl ver-
schijnen. 
Donderdag 23 mei van 19:00 uur 
tot 20:30 uur volgt dan de defi-
nitieve inschrijving. De groepen 
die zijn ingeloot dienen zich dan 
op het aangegeven tijdstip te ko-
men inschrijven. Definitief in-
schrijven kan alleen door de ou-
ders of verzorgers (kinderen mo-
gen best mee hoor) in het speel-
tuingebouw. Gewerkt wordt met 
een digitaal inschrijfformulier 
wat je thuis digitaal in de pdf 
al kunt invullen en printen. Op 
de website staat een tijdsinde-
ling van hoe laat welke nummers 
verwacht worden. Tijdens de de-
finitieve inschrijfavond hoeft het 
zelf geprinte formulier alleen 
nog maar ondertekend te wor-
den door een van je ouders of 
verzorgers.
De Huttenweek is bestemd voor 
kinderen woonachtig in Uit-
geest, en deelnemend aan het 
basisonderwijs. Verder moet 
aan één van de volgende twee 
criteria voldaan worden:  je zit 
in groep 5 t/m 8 in het school-
jaar 2012/2013, je bent 8 t/m 12 
jaar op 12 augustus 2013 (gebo-
ren tussen 12-08-2005 en 13-08-
2000).
De bijdrage in de kosten is 20 
euro per deelnemend kind.

Uitgeest - In 2015 komt er een 
nieuwe wet, die de zorg voor de 
jeugd regelt. Het kabinet Rutte 
heeft in het regeerakkoord 2010-
2014 en in de bestuursafspra-
ken 2011-2015 vastgelegd, dat 
de jeugdzorg door de gemeen-
ten moet worden geregeld. Een 
niet geringe opgave, mede om-
dat her Rijk hiervoor minder geld 
ter beschikking stelt dan het Rijk 
zelf hiervoor uittrok. De gemeen-
ten staan voor een enorm zwa-
re taak. Voor een goede visie, 
een goed beleid en derhalve de 
juiste aanpak lijkt samenwerking 
noodzakelijk.
 
De enorme overgang van het 
Rijk naar de gemeenten wordt 
de “Transitie Jeugdzorg” ge-
noemd. Op 8 februari is door 
de IJmondgemeenten de noti-
tie “Visie en stappenplan Tran-
sitie Jeugdzorg IJmondgemeen-
ten” vastgesteld. Hierin wordt 
het streefbeeld beschreven als 
een eenvoudig en efficiënt stel-
sel met de cliënt als vertrekpunt 
in de totale samenhangende on-
dersteunings-, zorg- en veilig-
heidsstructuur. 25 gemeente-
raadsleden uit de IJmond heb-
ben gesproken en meegedacht 
over een visiedocument en een 
startnotitie. Hoe gaat men de 

transitie (overgang) aanpakken 
en hoe ziet het streefbeeld er-
uit, dat men in 2015 wil berei-
ken? Het is lang niet eenvoudig. 
Er is reeds veel en er zal nog veel 
moeten worden overlegd. Daar-
om hebben de gezamenlijke 
IJmondgemeenten ( Beverwijk, 
Heemskerk, Velsen en Uitgeest) 
een regionale projectleider aan-
gesteld. In samenwerking met 
hem en met deelnemers uit het 
onderwijs, zorg voor jeugdor-
ganisaties, wijk- en buurtwerk, 
Bureau Jeugdzorg en cliënten-
belangenorganisaties krijgt het 
transitieproces richting.

Reacties raadsleden
Tijdens de raadsvergadering van 
25 april werd aan de raadsleden 
gevraagd hun  handtekening te 
zetten onder het voorstel van B & 
W om de “Kadernotitie Transitie 
Jeugdzorg IJmondgemeenten” 
vast te stellen. Hoewel het voor-
stel door alle raadsleden werd 
aangenomen, waren er toch di-
verse reacties. Wethouder Wil 
Spaanderman: “De decentralisa-
tie van  het Rijk naar de gemeen-
ten is zó  veel omvattend, kun-
nen we dat wel aan? Het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin kost al 
veel geld. Uitgeest is klein en sa-
menwerking lijkt wel een must.” 

Henk Eilert (Pv/dA): “In gro-
te lijnen moeten we als IJmond-
gemeenten samen optrekken. 
Maar waarom moeten we nu al 
beslissen? Is er voldoende ge-
communiceerd? Hebben we nu 
al een goed beeld? Misschien 
verandert er nog iets op lande-
lijk niveau.”
 
Karel Mens (VVD): “Er wordt wel 
héél veel vertrouwen van ons 
gevraagd nu wij onze handte-
kening onder dit voorstel moe-
ten zetten.” Natasja Voordewind 
(D66): “De gemeente wordt in-
houdelijk, financieel en uitvoe-
ringstechnisch verantwoorde-
lijk voor alle jeugdzorg. De ba-
sis voor de transitie is gelegd 
met de komst van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin en met de 
visie dat zorg dichtbij huis en ge-
makkelijk toegankelijk moet zijn. 
De bedoeling van de transitie is 
te vernieuwen met veel minder 
geld. Een goede samenwerking 
met de IJmondgemeenten is be-
langrijk, maar ook de samenwer-
king met gemeenten in Zuid-
Kennemerland.” 

Zij pleitte voor meer inzicht in 
het aanbod van de zorg, de in-
koop, de kwaliteitszorg en de 
ICT. (Marga Wiersma)

Rijk stoot taken af

Gemeenten moeten 
jeugdzorg zelf regelen

Excelsior heeft weer 
een nieuwe kampioen
Uitgeest - De spanning was 
voelbaar in de biljartzaal van 
Dorpshuis de Zwaan in Uit-
geest, op dinsdagavond 23 april: 
er werd gestreden om het sei-
zoenskampioenschap van biljart-
vereniging Excelsior. Acht leden 
hadden zich de afgelopen maan-
den in de kijker gespeeld en zich 
geplaatst voor het libre-eind-
toernooi. Op 16 april hadden de 
finalisten hun eerste vier partijen 
gespeeld. Twee van hen, Gerard 
Hoekstra en Frans Zwanikken 
gingen aan de leiding met drie 
gewonnen matches, maar er kon 
nog van alles gebeuren, want er 
waren nog twee achtervolgers 
met twee gewonnen partijen. 
Het aantal te maken carambo-
les, normaal te behalen in dertig 
beurten, was bijgesteld naar vijf-
entwintig. Hoekstra (49 cars.) liet 
meteen al weten in te zijn voor 
de titel, want zijn tweede en der-
de partij beëindigde hij in slechts 
elf, respectievelijk twaalf beur-
ten. Opmerkelijk was zijn hoog-
ste serie: 24. Deze tweede avond 
won hij de eerste partij, maar 
daarna kwam er een kleine kink 
in de kabel: de volgende tegen-
stander zorgde voor een remise, 
en dat levert slecht één punt op. 
Zodoende kwam hij op 9 punten. 
Zwanikken (58 cars.) won twee 
partijen en kwam daarmee op 10 
pnt. Dat betekende, dat de laat-
ste match de beslissing moest 

brengen. Peter van der Eng (26 
cars.) slaagde er in slechts tien 
beurten in Hoekstra het nakijken 
te geven. Op de andere tafel was 
het Klaas Bloedjes (22 cars.), die 
Zwanikken absoluut geen kans 
gaf. Maar de uitslag was duide-
lijk: Zwanikken was kampioen.
De prijsuitreiking was, zoals ge-
bruikelijk, een gezellige happe-
ning op zich. Omdat  wedstrijd-
leider Kees Krom zelf in de fi-
nale stond nam Theo Bruins 
diens taak over en wel zo, dat 
alles heel gedisciplineerd ver-
liep. Bruins mocht ook de prijzen 
uitreiken en gaf Zwanikken de 
mooie wisselbeker. Annie Mole-
naar, al een aantal jaren de trou-
we barmedewerkster bij Excelsi-
or, had weer voor een prachtige 
prijzentafel gezorgd. Alle spelers 
gingen met een leuke prijs naar 
huis. Voorzitter Jan Putter sprak 
in zijn slotwoord dank uit naar 
de overige leden van de club, die 
beide avonden toch maar mooi 
waren komen opdagen om te 
functioneren als tellers en schrij-
vers voor de acht matadors. 

De totaaluitslag:
1. Frans Zwanikken 10 pnt. (2.75); 
2. Gerard Hoekstra 9 pnt. (2.74); 
3. Peter v.d. Eng 8 pnt. (1.04); 
4. Klaas Bloedjes 6 pnt. (0.97); 
5. Piet Willemse 4 pnt. (1.81); 6. 
Chiel v.d. Bogaard 4 pnt. (0.89); 7. 
Kees Krom 2 pnt. (2.24).

Uitgeest - Voor de tweede 
vlucht op zaterdag 27 april stond 
Duffel als losplaats op het pro-
gramma bij Postduivenvereni-
ging “de Vliegende Vleugels” in 
Uitgeest. Deze keer een iets an-
dere wind, dus ook andere dui-
ven op kop en een ander win-
naar. De vlucht werd een mooi 
vlot verlopende cours over een 
afstand van 160 km. Aantal deel-
nemers was 15 liefhebbers met 
274 duiven. De snelste duif vloog 
over deze afstand een gemiddel-
de snelheid van 1304,109 meter 
per minuut (ruim 78 km per uur)  
Om 10.30 uur in de ochtend wer-
den de duiven met een zwak-
ke n.n.westenwind op kop ge-
lost. De eerste duif met een aan-
komst om 12.32.38 uur van Gert 
Twaalfhoven was goed voor zijn 
eerste overwinning van dit sei-
zoen in vereniging. De uitslag 
met de eerste vijf deelnemers 
van de 2e wedvlucht oude dui-
ven Vitesse op zaterdag 27 april 
is als volgt: 1-3-6-12-14-14-18-
19de enz. Gert Twaalfhoven, 2-5-
7-8-9-13-16-32e enz. Tandem 
W.&F. Rodenburg, 4-15-17-24-
29 enz. Comb. Kerssens-Krom 
Akersloot. 10-11-21-22-33-50ste 
Dirk de Bruin, 20-58ste Dut-
ch Day Racers. De fel begeerde 

taart voor de 50e duif van aan-
komst ging naar Dirk de Bruin. 
De attractie prijs gaat naar de 
liefhebber op de 10e plaats ge-
schonken door Dirk de Bruin. 
Door het snelle concours waren 
er van de 15 deelnemers twee le-
den die buiten de puntentelling 
vielen. 
De eerste duif van de Gert 
Twaalfhoven was tevens goed 
voor een 10e  plaats in het Ray-
on B tegen 142 deelnemers met 
3079 duiven. (Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven (1)

Winnaar Gert Twaalfhoven
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Team Flynth pakt eerste 
zaalvoetbaloverwinning
Uitgeest - Twaalf weken heb-
ben ze er op moeten wachten, 
maar afgelopen vrijdag was het 
dan eindelijk zover. De man-
nen van team Flynth pakten hun 
eerste zaalvoetbal overwinning. 
Een paar keer eerder leek het al 
te gaan lukken, maar werd een 
voorsprong alsnog uit handen 
gegeven.
In sporthal de Zien in Uitgeest 
wordt gedurende de winter-
maanden een recreatieve zaal-
voetbalcompetitie georgani-
seerd. Verschillende teams uit 
de omgeving doen hier aan mee. 

Toen afgelopen najaar een ploeg 
uit competitie ging, namen de 
mannen van Flynth adviseurs en 
accountants hun plek in. Binnen 
vijf dagen stond de eerste wed-
strijd op het programma. Deze 
werd uiteraard kansloos verlo-
ren, maar in de weken die volg-
den groeide het team. Ballen 
kwamen steeds vaker op de goe-
de plek terecht, er werd zo nu en 
dan leuk gecombineerd en men 
pakte zelfs een paar doelpunt-
jes mee. 
Vanaf de derde periode werden 
ook de resultaten beter. Het ver-

schil met de tegenstanders was 
kleiner en bij rust stond men 
soms op voorsprong. Toch duur-
de het tot de laatste speelronde, 
afgelopen vrijdag, voordat die al-
lereerste overwinning werd be-
haald. Flynth begon scherp aan 
de wedstrijd tegen Snijder Stof-
fering en stond al snel op een 
3-0 voorsprong. Niels de Jong 
was met twee treffers wederom 
erg belangrijk voor de ploeg. Na 
de rust leek het nog even mis te 
gaan, toen het 3-2 werd. Op ka-
rakter, met veel pijn en moeite, 
werd de overwinning uiteinde-
lijk toch over de streep getrok-
ken. Dit tot grote opluchting van 
het team en aanvoerder Rob El-
sten: “Mag ook wel een keer dit” 
zei hij lachend. 
Doelman Robert Malestein ging 
zelfs nog een stapje verder: “Dit 
maakt ons hele seizoen goed!”. 
Na afloop bedankte men het 
toegestroomde publiek en werd 
de overwinning gevierd in de 
kantine. Daar was overigens ook 
de prijsuitreiking. Team Tesselaar 
bleek dit seizoen de sterkste, zij 
eindigden op de eerste plek. De 
mannen van MP Schilders uit 
Castricum gingen er met de be-
kerwinst vandoor. Aldor Verlich-
ting pakte de fairplaycup.

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

‘N LEKKER ONTBIJTJE VOOR MOEDER !!
En verras haar met een slof....

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

MOEDERDAG ONTBIJT PAKKETJE
(croissant, meergr. speltbol, witte pistolet, krentenbol)

 van € 2,90 nu € 2,25 !!(gratis bij 1 volle spaarkaart)

AARDBEIEN SLOF
met verse aardbeien en slagroom  
 van € 8,50 voor € 7,50 !!
(of 3 volle spaarkaarten)

***Meimaand= Speltmaand, ook goed voor de lijn !***

Maerelaan 5 • Heemskerk • 0251-251514

Beschikbaar gesteld door Bloemsierkunst Ilse,
Kerkplein 7A te Heemsterk.

Het wordt op zaterdag 11 mei, na 17.00 uur bij de
winnaar thuisbezorgd. (N.B. bezorging alleen

mogelijk binnen de regio Heemskerk/Uitgeest)

en maak kans op een
prachtig boeket

KOOP NU EEN
Moederdag
CADEAU

Tel.0251-314629 
www.salonyvon.eu

salonyvon@hotmail.comsalonyvon@hotmail.comOok voor cadeau bonnen

6 behandelingen body sugaring on-
derbenen voor de prijs van 4, u krijgt 
dus 2 behandelingen gratis voor super 
zachte gladde benen deze zomer!

MEI EN JUNI
Body sugaring 
onderbenen

Corner eethuis
Turkse specialiteiten

Openingstijden:
Maandag	 12.00	-	20.30	uur
Di.	t/m	za.	 09.30	-	21.00	uur
Zondag		 15.00	-	21.00	uur

7 dagen in de week Open!!!

0251 - 67 37 47
Geesterduin 62 - 1902 EL Castricum

wij bezOrgen van 
17.00 tOt 21.00 uur

In	Castricum	vanaf	e10,00	gratIs
Buiten	Castricum	vanaf	e20,00	gratIs
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