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Popkoor Surprising viert 
jubileum met concerten
Uitgeest - Zaterdag 10 mei zal 
Popkoor SurpriSing haar 10-ja-
rig jubileum vieren in De Zwaan.  
Er worden 2 concerten gegeven 
die als thema Heden, Verleden 
en Toekomst. Het Heden verwijst 
naar het hedendaags repertoire 
van het koor. Mooie, leuke he-
dendaagse nummers met o.a. 
Happy, Edge of Glory, The Climb 
enz. Het Verleden zal in het teken 
staan van wat liedjes uit het 10- 
jarig bestaan van het koor met 
medewerking van oud-leden en 

de eigen Golden Oldies. De Toe-
komst za worden vorm gege-
ven door de jeugd. Simone Bie-
re en Fleur Tiemeijer (inzet) zijn 
de winnaars van The Voice of 
SurpriSing. Zij mogen hun liedje 
nog een keer komen zingen tij-
dens deze concerten.

Het middagconcert begint om 
15.00 uur, het avondconcert is 
helaas al uitverkocht. Kaarten 
voor de middag zijn te bestellen 
via 06-10327448.

Geen Alpe d’HuZes, 
wel een flink bedrag!

Uitgeest - Op 5 juni aanstaande 
zou Demi Doorakkers (11 jaar) 
samen met haar vader Marcel 
deelnemen aan de Alpe d’HuZes 
in Frankrijk.
Deze inspanning zou worden ge-
leverd voor haar nichtje Chenna 
waarbij leukemie geconstateerd 
werd toen zij slechts vijf weken 
oud was. 
Dit was het begin van een lange 
en zware periode voor haar ou-
ders, zusje, familie en vrienden. 
Gedurende drie maanden lag zij 
in het ziekenhuis en in juni 2013 
zou Chenna een beenmergtrans-
plantatie ondergaan. Maar he-
laas heeft het zo ver niet mogen 
komen want op 4 mei 2013 ver-
loor Chenna de strijd. 

Het afgelopen jaar hebben Demi 
en Marcel via diverse eigen initi-
atieven, zoals het verkopen van 
zelfgemaakte, Brabantse wor-

stenbroodjes en spontane bij-
dragen van familie, vrienden en 
kennissen een bedrag van ruim 
500 euro bij elkaar gespaard 
voor het goede doel.
Er kon toen niet worden voorzien 
dat Marcel een ongeluk zou krij-
gen waardoor hij de training om 
de Alpe te kunnen bedwingen, 
na twee maanden moest staken.
En hoewel Marcel met succes 
revalideert, kan hij nog niet mee-
doen. 
Helaas mag Demi vanwege haar 
leeftijd niet alleen deelnemen 
aan deze actie en waren ande-
re mogelijkheden niet meer rea-
liseerbaar. 

Het bedrag dat Demi en haar va-
der bijeen hebben gebracht zal 
in ieder geval ten goede komen 
aan een speciaal fonds voor on-
derzoek naar kinderkanker. (Mo-
nique Teeling)

AHB Uitgeest organiseert 
jeugdviswedstrijden
Uitgeest - Maandag 12 mei is de 
aftrap van de allereerste jeugd-
viswedstijd in 2014 van AHB Uit-
geest. Gevist wordt aan de Zien-
dervaart in Uitgeest. Verzame-
len om 18:30 uur bij het Hutten-
weekterrein. Het startsein wordt 
om 18:45 uur gegeven. Volgens 
traditie fluit Pico het eindsignaal 
om 20:00 uur.   
Wat moet je zelf mee nemen? 
Een hengel, aas, schepnet, en 
een emmer van minimaal 10 liter 
om de gevangen vis te bewaren 

totdat ze geteld en gemeten zijn. 
Aan de waterkant zijn enkele er-
varen viscoaches van de vereni-
ging aanwezig om je te helpen 
als dat nodig is.
De volgende wedstrijden zijn op 
maandag 19 en 26 mei. De grote 
finale is op maandag 2 juni.
De kosten bedragen 2 euro per 
persoon voor alle wedstrijden. 
Iedereen heeft altijd prijs!
Informatie: Tom Zonneveld, se-
cretaris 06-23631995 / Frank du 
Long, voorzitter 06-21225286.
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Laagjes Moskovische cake 
afgewisseld met zwitserse 

room en frambozen confi ture.
     Verpakt in ’n kleurig 
      marsepeinen tasje.
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 20-03-
2014: Kira Klinkenberg, geboren 
te Castricum, dochter van Sjoe-
rd Klinkenberg en Marije van der 
Winden. 22-04-2014: Kelsey de 
Moel, geboren te Alkmaar, doch-
ter van Joost de Moel en Stepha-
nie Visser. 29-04-2014: Ben John 
van Aalzum, geboren te Castri-
cum, zoon van Jasper van Aal-
zum en Judith Meijer. 
Wonende te Limmen: 26-04-
2014: Anna-Lisa Katharina Win-
kel, geboren te Alkmaar, doch-
ter van Remon Winkel en Katia 
A.A. Maes.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Wonende te Castricum: 30-04-
2014: Ferdinand Debrichy en 
Maria D. van Diepen. 02-05-
2014: Johannes H. Hofman en 

Maria M. Rozing.

Overleden
Wonende te Castricum: 23-04-
2014: Margaretha Peijs, over-
leden te Castricum, echtgeno-
te van Pieter H. Beuzenberg. 24-
04-2014: Johan Hendrik Stachel-
hausen, overleden te Beverwijk. 
24-04-2014: Leonardus Broens, 
overleden te Heiloo, echtgenoot 
van Marianne A. Kemperman. 
25-04-2014: Anna Maria Veld-
man, overleden te Alkmaar, we-
duwe van Gerardus Lute. 27-04-
2014: Katrina Tresia Brakenhoff, 
overleden te Alkmaar, echtgeno-
te van Johannes H.J. de Groot. 
27-04-2014: Georgine de Leeuw 
overleden te Beverwijk, echtge-
note van Johannes Wilhelmus 
Viktor ten Hove. 28-04-2014: Ali-
da Wietsche de Jong, overleden 
te Castricum.

Schoonheid in de natuur
Castricum - Marcel Batist ver-
zorgt op donderdag 15 mei vanaf 
20.00 uur een lezing met audio-
visuele presentaties in de bibli-
otheek. Het overkoepelend the-
ma van deze avond is ‘De Na-
tuur in al haar Schoonheid’. Mar-
cel neemt het publiek mee op 
een reis door Hollandse land-
schappen, vulkanisch Lanzaro-
te, de authentieke Ardèche, een 
regenboog van bloemen, door 
de imposante Jardin De Cactus, 
door Engelse en winterse tuinen.
Marcel maakt al meer dan 35 
jaar deel uit van de Westlandse 
Amateur Fotografen Vereniging 
en is vijf jaar lid van de Neder-

landse Vereniging voor Beeld en 
Geluid. Zijn grote passie voor de 
natuur probeert hij vast te leg-
gen met de camera. Tijdens zijn 
vele trektochten door de vrije na-
tuur, maakte hij duizenden op-
namen van landschappen, bloe-
men en dieren. Uit dit veelzijdige 
werk is deze bijzondere presen-
tatie samengesteld. Deze lezing 
is georganiseerd in samenwer-
king met Groei & Bloei en past 
in de programmering van het 
Groen Informatie Platform Cas-
tricum. Aanmelden voor deze le-
zing kan bij de klantenservice in 
de bibliotheek, via 0251–655678 
of castricum@bknw.nl.

Op quad door weiland
Castricum – Klaas Mudde uit 
Heemskerk kijkt graag naar vo-
gels. Dat deed hij ook op don-
derdag 1 mei rond 16.00 uur van-
af de Uitgeesterweg in Castri-
cum, nabij de spoorlijn. ,,Het was 
me een drukte van belang met 
weidevogels”, vertelt hij. ,,Plotse-
ling kwam er tot mijn schrik van-
uit Uitgeest een quad aanrijden, 
vergezeld door een luid blaffen-
de loslopende hond, dwars door 
het drasgebied heen. Alle vogels 
de lucht in natuurlijk. Ik probeer-
de de bestuurder, een meisje van 
een jaar of dertien, duidelijk te 
maken dat dit toch niet kan. Ze 
haalde haar schouders op met 
een gebaar van ‘ik hoor niets’ en 
reed door het weidegebied weer 
terug richting Uitgeest. Ik was 
van slag door zoveel desinteres-
se in de natuur en ik zou graag 

zien dat in de toekomst deze ac-
tiviteiten kunnen worden voor-
komen.” 

Marnix Bruggeman op 
bezoek op De Zanderij
Castricum - SP-Statenlid Mar-
nix Bruggeman is door Petra Ga-
zendam van SP-Castricum rond-
geleid op de Zanderij vanwe-
ge de wens van Landal Green-
Parks om hier een vakantiepark 
te realiseren. Menno Twisk van 
het Strandvondstenmuseum was 

bereid om het een en ander toe 
te lichten ten aanzien van de his-
torie van de pachtverdragen. Bo-
vendien heeft Twisk gesproken 
over de plannen die hij heeft 
voor zijn museum, maar waar hij 
geen medewerking voor krijgt 
van de gemeente.

Gemalen- en molendagen
Akersloot - Op 10 en 11 mei 
worden de landelijke Gema-
len en molendagen gehouden. 
Daarom is het Gemaal 1879 op 
zondag 11 mei de gehele dag 
geopend. Er zal uitleg worden 
gegeven over de functie in de 
waterhuishouding van dit pro-
vinciale waterstaatsmonument. 
Dit nog altijd werkende gemaal 
zal van tijd tot tijd water ver-
pompen. Tevens wordt er stilge-
staan bij de monumentale status 
van het gebouw. In het gemaal 
is verder een expositie te bezich-
tigen van de glas- en keramiek-

kunstenaar Lucie Admiraal. Gra-
tis toegang. Het adres is Fielker-
weg 4.

www. .nl

www. .nl

Rafaël van der Vaart 
spreekt voetballers toe 

Castricum - Afgelopen seizoen 
hebben Joep Kok, Jasper van 
Domburg, Lin Stobbe, Wouter 
Bruines en Ruben Bakker van FC 
Castricum meegedaan aan de 
Van der Vaart Voetbalacademie. 

Op initiatief van De Kennemers 
hebben zij met spelers van VSV, 
Velsen, Uitgeest, Limmen en De 
Kennemers op de zondagoch-

tend getraind. Recentelijk werd 
het seizoen afgesloten. Via een 
Skype-verbinding met Hamburg 
sprak Rafaël van der Vaart de 
spelers toe. Jasper had over het 
gehele seizoen de meeste pun-
ten van alle spelers verzameld 
en ontving uit handen van vader 
Van der Vaart een door Rafaël 
gesigneerd Hamburger SV-shirt. 
Foto: Martien van Domburg.
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IJmond - Rabobank IJmond 
heeft een nieuwe ledenraad, 
die bestaat uit dertig klan-
ten die ook lid zijn van de Ra-
bobank. Zij vertegenwoordi-
gen de ruim 17.500 leden van 
de bank en gaan het gesprek 
aan met de directie.
De directie van Rabobank 
IJmond had, in afstemming 
met een adviescommissie, 
dertig kandidaten voorgedra-
gen voor de nieuwe leden-
raad van Rabobank IJmond. 
Leden van Rabobank IJmond 
hadden de mogelijkheid om 
bezwaar te maken en tegen-
kandidaten aan te dragen. 

Aangezien de bank geen be-
zwaren heeft ontvangen, zijn 
de dertig kandidaten be-
noemd als lid van de leden-
raad van Rabobank IJmond.

In gesprek met de directie
De nieuwe leden van de le-
denraad  wonen verspreid 
over het werkgebied van de 
bank. 
De ledenraad komt jaarlijks 
vier keer plenair bijeen en 
gaat dan in gesprek met de 
directie en de voorzitter van 
de raad van commissarissen. 
Op hoofdlijnen worden on-
derwerpen als beleid van de 

Alle dertig kandidaten benoemd
Ledenraad Rabobank IJmond bekend

bank, de dienstverlening en 
de resultaatontwikkeling be-
sproken.

Klankbord voor de leden
De ledenraad benoemt ook 
de commissarissen en stelt 
de jaarrekening vast. Een be-
langrijke taak is het functio-
neren als klankbord voor de 
leden in haar woonomgeving. 
Ledeninvloed is van essentië-
le waarde voor de coöperatie-
ve Rabobank. 
Leden van de bank kijken 
mee met de koers van de 
bank en hebben daadwerke-
lijk invloed.

Lia Verkaik exposeert 
bij Boekhandel Schuyt
Uitgeest - Tot en met 19 juni zijn 
in Boekhandel Schuyt werken 
van Lia Verkaik te bewonderen. 
Lia werkt met verschillende ma-
terialen, zoals aquarel, pastelkrijt 
en olieverf. Het landschap is haar 
grote inspiratiebron. Ook tijdens 
(wandel)vakanties neemt zij een 
schetsboek en doosje aquarel-
verf mee om impressies vast te 
leggen. Het liefst werkt zij bui-
ten, met pastelkrijt, geheel om-
ringd door de natuur. Een selec-
tie van deze pastels hangt nu in 
de boekhandel.
Vanaf de jaren ’70 heeft Lia te-
kenlessen gevolgd bij de Volks-
universiteit in Amsterdam, on-
der andere van Maarten Krab-
bé, en vervolgens heeft zij cur-
sussen gevolgd bij MK-24 (voor-

heen Kunstweb). In 1996 heeft 
zij haar baan opgegeven om aan 
de Wackers Academie te gaan 
studeren. Daar kreeg zij les van 
o.a. Sam Drukker, Maarten Wel-
bergen en Bert Osinga.
Na deze studie heeft zij samen 
met een collega een atelier ge-
had aan de Lijnbaansgracht in 
Amsterdam, en diverse keren 
mee gedaan aan de ‘Open Ate-
liers’ route in de Jordaan. Tevens 
heeft zij, een aantal jaren gele-
den, eigenhandig litho’s gete-
kend en gedrukt bij steendruk-
ker Aad Hekker. Zij is actief ge-
weest in kunstenaarsvereniging 
Kunstzin Diemen en heeft inmid-
dels op vele locaties haar werk 
kunnen exposeren. Nu dus bij 
Boekhandel Schuyt.

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

HET LEKKERSTE VOOR JE  LIEVE
(SCHOON)MOEDER !!

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

Weekaanbieding (do t/m wo): 

BOEKETJE BONBONS  
(speciaal voor  Moederdag)

 nu € 5,95 !!
(gratis bij 2 volle spaarkaarten)

AARDBEIEN 
SLAGROOM SNIT 
mmmmm……
 
 van € 8,50 voor € 7,50 !!
(of 3 volle spaarkaarten)

**Kijk in de winkel voor nog meer leuke Moederdag Kadootjes !**

Dekker
Uw groenteman aan huis

VOOR MOEDERDAG
HOLLANDSE ASPERGES POND  v  1,50

HOLLANDSE AARDBEIEN POND  v  1,99 
3 POND  v 5,00

SUPER PERSSINAASAPPELS 
DOOS 15 KILO   v12,50

KANT EN KLAAR UIT EIGEN KEUKEN
RABARBER OF STOOFPEERTJES  
PER BAKJE    v  1,50
 

VANDAAG GEBELD OF GEMAILD 
MORGEN IN HUIS! 
 Aanbiedingen geldig vanaf 

woensdag 7-5 tot dinsdag 13-5 a.s

 Tel.: 06 20036921 
e-mail: hans_dekker_1@msn.com

en nog veel meer wereldse voor-,tussen-, hoofd- en nagerechten v.a. €23,- 

2 uur lang onbeperkt eten en drinken
Inclusief koffie, thee, frisdranken, huiswijnen en tapbier.

www.eet-keuken.nl 
Meerstraat 94, Beverwijk 
Reserveer: 0251 212 688  
Dagelijks geopend: 17u-22u
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Par Six komt met jazz 
naar De Oude Keuken

Bakkum - Par Six is het huisor-
kest van de Heemskerkse Golf-

Expositie met Peruaanse 
schilderijen in bibliotheek 
Castricum - De Peruaanse kun-
stenares Maria del Carmen Ag-
uilar exposeert met Peruaan-
se Schilderijen in de bibliotheek. 
Haar werk is tot 2 juni te bezich-
tigen. 

Carmen is geboren in Peru maar 
woont nu twintig jaar in Neder-
land. Haar geboorteland, de in-
woners en de boeren in de ber-
gen met hun kleurrijke kleder-

dracht zijn een bron van inspi-
ratie voor haar. Maria verwerkt 
haar erfenis, de pre-Inca be-
schaving, met keramiek, textiel, 
gouden maskers en alles wat ze 
verder hebben achtergelaten in 
haar schilderijen. Naar haar me-
ning moet een kunstenaar alert 
zijn op de beweging die haar 
omringt. Om die reden integreert 
ze het Nederlandse landschap in 
haar schilderijen.

Feest vanwege twintig jaar 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Dit jaar bestaat de 
Tuin van Kapitein Rommel twin-
tig jaar. Op zaterdag 24 en zon-
dag 25 mei wordt hier uitgebreid 
aandacht aan besteed. Beide da-
gen staan  in het teken van kapi-
tein Rommel zelf, de zeevaart en 
allerlei dingen die met de zee te 
maken hebben.
De burgemeester komt de festi-
viteiten openen en speciaal voor 
het twintigjarig bestaan is er 
een ‘kapitein Rommel-lied’ ge-
componeerd. Daarnaast treden 
de Skulpers op met een aantal 

zeemansliederen en op zondag 
De Straatklinker. Verder op bei-
de dagen veel activiteiten voor 
kinderen, zoals meespeelthea-
ter, een clown en verkleedkleren, 
een expositie en een doorlopen-
de digitale presentatie van twin-
tig jaar Tuin in de ontmoetings-
ruimte. Ook het Strandvondsten-
museum is aanwezig. 
Er zijn vishapjes, ijs, tosti’s en 
poffertjes en natuurlijk iets te 
drinken. De Tuin is beide da-
gen geopend vanaf 11.00 uur tot 
17.00 uur.

Castricum – Op 17 mei wordt 
het 25-jarige jubileum van jeu 
de boulesvereniging De Stetters 
gevierd in het clubhuis op Wou-
terland. Iedere woensdag, za-
terdag en zondag spelen de le-
den ‘s middags en dat geldt ook 
voor de maandag- en donder-
dagavond in de zomermaanden. 
De vereniging beschikt over een  
fraaie accommodatie met 26 bui-
tenbanen. Buiten de reguliere 
openingstijden worden er door 
de vereniging regelmatig toer-
nooien georganiseerd. De orga-
nisatie heeft een mooi program-
ma in elkaar gezet dat van start 
is gegaan met een speciale uit-
gave van clubblad het Buutje, vol 
herinneringen over de afgelopen 
25 jaar. Het jubileumfeest begint 
met een receptie voor genodig-
den. Dan wordt een kunstwerk 
onthuld, dat gemaakt is door 
Harry Beentjes. De Skulpers tre-
den op om de stemming er he-
lemaal goed in te brengen en er 
worden diverse activiteiten geor-
ganiseerd met jeu de boulesbal-
len. Vervolgens wordt een luxe 
Italiaans diner geserveerd en 
treedt de band de Flageolettes 
uit Utrecht op. Tussen de optre-
dens is er een surpriseshow, dus 
dat is nog even een verrassing.

Zilver jubileum 
voor Stetters

De witte vogel; een boek 
van Incky van Zanten

club. Hun werk bestaat uit ei-
gen composities van pianist 
Ed Wertwijn en minder beken-
de standards uit het American 
Songbook. Ook nummers van 
Diana Krall en Mose Allison ko-
men voorbij en soms een vleug-
je Santana. Saxofonist Rien Brus 
speelde eerder voor Jazz in Bak-
kum met zijn Hot Jazz Ambas-
sadors. Par Six onderscheidt 
zich vooral door zangeres Ria 
de Vries. Haar natuurlijke wijze 
van zingen komt volledig tot zijn 
recht in nummers als Temptation 
en Like Someone in Love. Zater-
dag 10 mei in De Oude Keuken 
van 14.00 tot 16.00 uur op het 
terrein van Dijk en Duin. 

Castricum - Het boek De wit-
te vogel van de Castricumse 
schrijfster Incky van Zanten ver-
telt een liefdesverhaal over twee 
mensen die het niet gegeven is 
om in dit leven samen te komen 
in een relatie, ondanks hun die-
pe liefde voor elkaar. 
Na zijn overlijden neemt de man 
vanuit de andere wereld contact 
op met de vrouw. Het verhaal be-
schrijft hoe de liefde doorwerkt 
in haar leven. Aan het einde van 
het boek beschrijft de vrouw de 
bijna mythologische gebeurte-
nissen waarin zij terecht is ge-
komen. 

De schrijfster Incky van Zanten 

is kunstschilder en publiceert 
ook haar schilderijen in dit boek. 
Zij vertellen eveneens het ver-
haal van deze liefde. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur  

  vrijdag & zaterdag 21.15 uur  
zondag 19:30 uur  

De 100 jarige man die uit het raam 
klom en verdween

vrijdag 19.00 uur  zaterdag  21.15 uur  
zondag 19:30 dinsdag 20:00 uur 

woensdag 16:00 uur
The Other Woman 

donderdag, maandag & woensdag 20:00 uur  
vrijdag 21.15 uur zaterdag  19.00 uur  
zondag 16:00 uur dinsdag 14.00 uur

A Weekend in Paris
vrijdag & zaterdag 19.00 uur
The Grand Budapest Hotel

dinsdag 14.00 uur  
Toen was geluk heel gewoon

donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur  
 Rio 2 (NL) - 3D

donderdag, vrijdag, 
zaterdag & zondag 11.00 uur   

Pim en Pom de film
donderdag, vrijdag, zaterdag, 

zondag & woensdag 13.30 uur  
Rio 2 (NL) - 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 
11.00uur  

Tinkerbell en de piraten (NL)–3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, 

zondag & woensdag 13.30  & 16:00 uur  
Muppets Most Wanted (NL) 

Programma 8 mei t/m 14 mei 2014

A Weekend in Paris
Nick en Meg Burrows, een echt-
paar uit Birmingham, gaan ter 
gelegenheid van hun dertigjari-
ge huwelijk terug naar de stad 
waar zij drie decennia geleden 
op huwelijksreis gingen. 

Ze arriveren in Parijs, de stad van 
de liefde, in de hoop hun relatie 

weer nieuw leven in te blazen. 
Maar het gaat allemaal niet zoals 
gepland. Op een avond lopen ze 
Morgan tegen het lijf, een suc-
cesvol oud-leerling van Nick. Hij 
nodigt hen uit voor een diner bij 
hem thuis. Daar krijgt het koppel 
een nieuwe kijk op het leven, de 
liefde en hun relatie. 

In Disneys Muppets Most Wan-
ted gaat de hele Muppets-bende 
op wereldtour en trekt volle za-
len in grote theaters in fascine-
rende Europese bestemmingen. 
Maar chaos achtervolgt de Mup-
pets naar Europa, en ze raken 
per abuis verstrikt in een inter-
nationale roofkraak, aangevoerd 
door Constantine, ‘s werelds 
nummer één crimineel en een 
exact evenbeeld van Kermit en 
zijn achterbakse handlanger Do-
minic, ook wel bekend als num-
mer twee.

Muppets Most Wanted
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7.000 euro voor AVC

Pilot peuterklas verlengd
Castricum - Het college ver-
lengt de pilot van peuterklas 
Montessorischool en Forte Kin-
deropvang. Dat betekent dat ook 
in het schooljaar 2014-2015 peu-
ters vanaf drie jaar met hun ei-
gen programma kunnen aan-
sluiten bij de kleuters van groep 
een en twee van de Montesso-
rischool. 

Deze uitspraak van de gemeen-
te was nodig omdat de opzet van 
de peuterklas uniek in Neder-
land is. Basisschool de Montes-

sori en Forte Kinderopvang zijn 
in september 2013 een nieuwe 
peuterklas voor kinderen van-
af drie jaar begonnen. De so-
ciaal-emotionele ontwikke-
ling staat hierbij centraal, waar-
bij het op maat gemaakte Mon-
tessorimateriaal voor deze leef-
tijdsgroep wordt gebruikt. In juni 
2015 wordt beslist of de pilot van 
de Peuterklas Montessorischool 
een definitieve status krijgt. Voor 
meer informatie kunt u kijken op 
www.obsdemontessori.nl of op 
www.fortekinderopvang.nl.

Castricum - Op 24 april zijn in 
het nieuwe kantoor van de Ra-
bobank Noord-Kennemerland 
in Castricum cheques uitgereikt. 
AV Castricum krijgt een bedrag 
van 7.000 euro dat besteed wordt 
aan een opslagruimte waar at-
letiekmaterialen in worden op-
geborgen. De Rabobank stort 
jaarlijks een deel van haar resul-
taat in het Coöperatiefonds. Met 
schenkingen uit dit fonds steunt 
de Rabobank verschillende initi-
atieven die een verrijking zijn van 
het culturele en/of sportieve le-
ven in een regio. 
Joop Beentjes, voorzitter van 
AV Castricum meldt dat de le-
den erg blij zijn met de bijdra-

ge van de Rabobank. Het club-
huis van AV Castricum is grondig 
verbouwd en met deze bijdrage 
kan de vereniging een nieuwe 
opslagruimte laten plaatsen op 
het terrein. De Rabobank Noord-
Kennemerland heeft tevens een 
bijdrage in natura geschonken in 
de vorm van twee grote vlaggen-
masten. Deze pronken inmid-
dels op de atletiekbaan aan de 
Zeeweg. Op de foto: Ugur Pek-
demir - directievoorzitter Rabo-
bank Noord Kennemerland, Joop 
Beentjes - voorzitter AV Castri-
cum, Paula Vrolijk - bestuurslid 
AV Castricum en Werner Kem-
pers - lid Ledenraad Rabobank 
Noord Kennemerland.

Iedereen welkom bij inloopbijeenkomsten

Hoe denken jongeren over 
toekomst Castricum?

Castricum - Hoe denken jon-
geren over de toekomst van hun 
gemeente? Wat vinden ze be-
langrijk? De gemeente werkt aan 
een toekomstvisie en vraagt al-
le inwoners hun mening via een 
vragenlijst op internet en bij in-
loopbijeenkomsten op 13 en 14 
mei.
Ook jongeren worden gevraagd 
zich uit te spreken over hun 
ideeën voor de toekomst. Voor 
hen heeft de gemeente een spe-
ciale vragenlijst opgesteld over 
onderwerpen als wonen, werk 
en verkeer. De gemeente verloot 
een cadeaubon onder de deel-
nemers. Zowel jongeren als an-
dere leeftijdsgroepen kunnen 
de vragen beantwoorden via de 
website http://structuurvisiebgc.
tumblr.com. Castricummers kun-

nen hun mening geven over za-
ken als: waar kunnen er wonin-
gen gebouwd worden, moet het 
buitengebied groen blijven, zijn 
er verkeersmaatregelen nodig? 
De gemeente werkt aan het ac-
tueel maken van wat heet de 
Structuurvisie Buitengewoon 
Castricum 2030, een document 
dat de keuzes aangeeft voor de 
komende vijftien jaar.
De inloopbijeenkomsten op 
dinsdag 13 mei, tussen 19.00 
tot 20.30 uur in het Kruispunt in 
Akersloot, dinsdag 13 mei tussen 
19.00 tot 20.30 uur in de Vrede-
burg in Limmen en op woensdag 
14 mei tussen 19.00 tot 20.30 uur 
in het gemeentehuis in Castri-
cum. Er is geen programma, be-
zoekers kunnen op elk moment 
binnenlopen.

Schelpenkar op reis
Bakkum - De schelpenkar 
van het Strandvondstenmuse-
um gaat op reis.  De schelpen-
kar gaat rijden bij evenementen 

waaronder een demonstratie bij 
Paleis het Loo en de populaire 
Fjoetour op het strand in de ge-
meente Bergen. 

Muzikale verrassingen op
zonnige Bevrijdingspop

Haarlem - Een programmering 
om je vingers bij af te likken, 
fantastische weersomstandighe-
den en veel, heel veel publiek. Zo 
gaat de 34ste editie van Bevrij-
dingspop Haarlem de boeken in. 

De naar schatting 150.000 fes-
tivalgangers konden vanaf een 
uur ‘s middags gratis genieten 
van het neusje van de zalm van 
de Nederlandse muziekscene, 
waarbij Haarlem uitstekend was 
vertegenwoordigd. Verdeeld 
over drie podia waren optredens 
van onder andere De Staat, BlØf 
(foto), Niels Geusebroek, Mi-
chael Prins, Kensington, Sven 
Hammond Soul en Opposites. 
De bezoekers in de Haarlem-
merhout werden bovendien ge-

trakteerd op enkele spontane 
verrassingen. Zo sloot Baskervil-
le zich aan bij Total Los en be-
trad Jacqueline Govaert (ex-Kre-
zip) het podium bij het slotnum-
mer van BlØf. 
Op het terrein van het Kinderfes-
tival vond dit jaar een ‘silent dis-
co’ met dj Dennis van der Geest 
plaats. Bezoekers stonden in de 
rij voor een headset om te kun-
nen dansen.  Tot middernacht 
hield afsluiter Opposites het veld 
flink in beweging, met opzwe-
pende beats en grote gekleur-
de ballonnen die over het Vlooi-
enveld zweefden. Daarna liep de 
Haarlemmerhout langzaam leeg, 
nog natrillend van een geweldi-
ge editie van Bevrijdingspop. Fo-
to: Friso Huizinga.

Bakkum - Op 31 mei vindt er 
op Camping Bakkum een koren-
festival plaats; Bakkum zingt De 
Pan uit. Op drie podia, verspreid 
over de camping, treden tien ko-
ren op. Dat wordt een middag  
luisteren, neuriën en soms zelfs 
meezingen. Dit gratis korenfesti-
val is voor iedereen te bezoeken. 
De tien koren hebben ieder een 
geheel eigen geluid. De muziek 
varieert van pop tot Amsterdams, 
van shanty tot kinderkoor.

De koren die meedoen zijn; Time 
Square, Musicstar, De Vrolijke 
Noot, Donnatella en Charite, De 
Zaalneelden, Music-train, Puur 
Mokum, De Skulpers, Dames 
Groen en Het Woelige Nootje.
Het korenfestival start om 12.00 
uur en elk half uur gaan drie 
nieuwe optredens van start. Om 
17.00 uur is het afgelopen.  Meer 
informatie is te vinden op www.
campingbakkum.nl/activiteiten. 

Korenfestival

www. .nl

www. .nl

Castricum - In de laatste week 
van de zomervakantie, van 11 tot 
en met 14 augustus, kunnen jon-
geren deelnemen aan een inspi-
ratieweek in en om de boshutten 
bij Castricum.  Deze week is be-
doeld voor jongeren vanaf vijf-
tien jaar om contact te maken 
met wat hen inspireert. Deze in-
spiratie kan een ondersteuning 
zijn bij het kiezen van een ver-
volgopleiding of vakkenpakket.
Eerst is er een informatieavond 
voor jongeren en hun ouders op 
donderdag 22 mei en op dinsdag 
3 juni van 19.30–21.00 uur op de  
Nuhout v.d. Veenstraat 8, Castri-
cum. Aanmelden voor een van 
deze avonden kan bij Carolien 
van Swinderen: 06-28807968 of 
info@ganzentaal.nl.  Meer infor-
matie: www.ganzentaal.nl. 

Inspiratieweek
voor jongeren

Castricum - ‘Ruimte waar het 
licht kan komen’ is een bij-
zondere compositie van Hen-
ny Vrienten (Doe Maar), uit-
gevoerd door het Liturgiekoor 
met gastzangers en muzikan-
ten onder leiding van Jelle 
Jan Klinkert. 

Het Liturgiekoor gaat dit stuk 
uitvoeren ter gelegenheid van 
het vijfentwintigjarig jubileum 
van dirigent Jelle Jan Klinkert en 
koor. 
Op zondag 18 mei om 10.00 uur 
in de Dorpskerk in Castricum 
worden tijdens een gewone vie-
ring liturgische liederen uit de-
ze mis gezongen. ’s Middags om 
15.00 uur is er een concertuit-
voering van deze mis in de Abdij 
van Egmond, Abdijlaan 26 in Eg-
mond-Binnen.

Mis van Henny 
Vrienten 
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Uitgeest - Zondag trad Storm-
vogels voor de vierde maal dit 
seizoen aan tegen Oosterkwar-
tier. Partijen zijn over het alge-
meen flink aan elkaar gewaagd 
en zo ook deze keer. De tegen-
stander wist de score te openen 
, maar Gerard Valkering wist zijn 
ploeg weer op gelijke hoogte te 
brengen . Vervolgens was het 
Oosterkwartier dat twee maal tot 
scoren wist te komen, maar we-
derom kwam Stormvogels langs-
zij door treffers  van Lisa Haije en 
Jeroen Kuijk.  Stormvogels  kon 
tot aan een stand van 4-4 blijven 
aanklampen, door een treffer 
van Jonna Cupido, maar daar-
na lag het initiatief aan de kant 
van de Haarlemmers. Zij wisten 
de marge te vergroten naar drie 
treffers,  waarna  Jord Betjes na-
mens de Uitgeesters tot scoren 
wist te komen. De tegenstander 
liet zich hierdoor echter niet van 
de wijs brengen en scoorde twee 
maal op rij.  In de slotsecon-
den van de eerste helft wist Jo-
se Heijne namens de Uitgeesters 
nog eenmaal de mand te vinden 
waardoor de ruststand werd be-
paald op  7-8. 
Weliswaar een kleine achter-
stand, maar de ploeg barstte 
van het zelfvertrouwen. Tekort-
komingen uit vorige wedstrijden 
zijn met elkaar besproken en het 
team houdt elkaar verantwoor-

delijk voor het niet naleven van 
afspraken.  Dit was duidelijk te-
rug te zien in de beleving van de 
spelers in het veld en het wach-
ten was nu op het verhogen van 
het rendement uit kansen. 

Met deze winnaarsmentaliteit 
stapte de ploeg weer het veld 
op en binnen 10 minuten wa-
ren de verhoudingen in het veld 
volledig omgedraaid. Scores van 
Jord Betjes, Gerard Valkering, Li-
sa Haije en nogmaals Jord Bet-
jes brachten Stormvogels op een 
11-8 voorsprong.  Een kleine te-
genstoot van de Haarlemmers 
en nogmaals een score van de 
goed spelende Gerard Valkering 
brachten de stand op 12-9. Geen 
vuiltje aan de lucht zou men 
denken, maar in deze fase van 
de partij was er wederom sprake 
van een kanteling. Oosterkwar-
tier had het elan weer gevonden 
en wist door drie treffers op rij 
weer langzij te komen. Even was 
er de vrees dat zij de partij in 
de slotfase alsnog naar zich toe 
wisten te trekken.  Op het juiste 
moment kreeg Stormvogels ech-
ter een vrije bal toegewezen die 
Demi Erkelens knap wist te be-
nutten en in de slotfase was het 
de uitblinkende Lisa Haije die de 
zege voor haar ploeg veilig stel-
de door haar derde treffer van de 
dag te noteren.

     Korfbalflits
       Stormvogels

Een glunderende Lisa Haije, die met drie treffers uitblonk

Optreden coverband 
MDY in café Bonte Vivant
Uitgeest - Op zaterdag 10 mei 
aanstaande treedt de IJmondse 
coverband MDY op in café Bon-
te Vivant in Uitgeest. MDY staat 
voor rock uit de top 100 met ver-

rassende uitstapjes naar funk 
& soulklassiekers. De band tim-
mert inmiddels al vier jaar aan de 
weg met diverse optredens in de 
regio. Het laatste half jaar gaf de 

band spetterende optredens in 
Haarlem. Nu zijn ze weer terug 
in de IJmond met een optreden 
in de Bonte Vivant.  

MDY bestaat uit Bert Panne-
keet (zang & keyboard), Eddy 
Satoer (gitaar), Bart van de Bo-
venkamp (basgitaar) en Egon 
van Zon (drums). Met nummers 
van onder meer Kings of Le-
on, Red Hot Chili Peppers, Tom 
Jones, Stretch, Joe Jackson en 
Eric Clapton staat de band op 
10 mei garant voor een feest van 
herkenning. 
Het optreden start om 21.00 uur 
en de entree is gratis.
MDY begon in september 2010 
als gelegenheidsformatie voor 
een éénmalig optreden. Maar 
het enthousiasme binnen de 
band en bij het publiek tijdens 
het optreden smaakten naar 
meer. Dus volgden er al snel 
meer optredens in de regio. Het 
bijzondere aan de band is dat de 
bandleden allemaal collega’s zijn 
van elkaar. In 2013 lanceerde de 
band haar eigen website: http://
mdij.wordpress.com.

Eindejaarsvoorstelling 
Dansstudio Just Dance
Uitgeest/Heiloo - Binnenkort 
is het weer zover: de jaarlijkse 
eindvoorstelling van Dansstu-
dio Just Dance! Dit keer in the-
ater De Beun in Heiloo op zater-
dag 17 mei. Alle voorbereidingen 
zijn in volle gang en de kinderen, 
het bestuur en de docenten heb-
ben er weer zin in. De tweede 

voorstelling van 16.30 uur is he-
lemaal uitverkocht. Voor de voor-
stelling van 14.30 uur zijn er nog 
wel kaarten beschikbaar. 
Het is voor deze Stichting een ju-
bileum jaar: zij bestaan 35 jaar! 
150 danseressen in de leeftijds-
klasse van 4 tot en met 16 jaar 
geven een spetterende show. 

Verschillende dansstijlen en mu-
ziekstijlen komen voorbij in deze 
voorstelling. 
De Stichting Balletclub Uitgeest 
is 35 jaar geleden opgericht door 
Vie Steinmetz, Vera den Butter 
en Loes van Doorn. Deze dames 
van het eerste uur zijn aanwezig 
en vinden het geweldig dat de 
Stichting in een modern jasje is 
gestoken en door de jaren heen 
in goede handen is gebleven. 
Kaarten ad 8,00 euro per per-
soon zijn te bestellen via info@
dansstudiojustdance.nl.

Molen & Merentocht
Regio - Voor de 32ste keer gaat 
in het weekeinde van 10 en 11 
mei de Molen en Merenwandel-
tocht van start. Deze wandel-
tocht is één van de hoogtepun-
ten die Wandelvereniging “De 
Laatste Loodjes” elk jaar orga-
niseert, waardoor deze wandel-
tocht een landelijke bekendheid 
heeft verworven. Uit vele delen 
van Nederland komen wande-
laars speciaal aan deze wandel-
dagen meedoen om te genieten 
van de uitgezette mooie wandel-
routes in en rond de Zaanstreek. 
Ook dit jaar weer staat onze bui-

tengewoon actieve wandelsport-
vereniging garant voor mooie en 
afwisselende parkoersen. 
Zoals gebruikelijk de laatste 
acht jaar is de start vanuit de Tri-
as Vmbo school aan de Saendel-
verlaan in Krommenie, tegenover 
het NS station Kormmenie-As-
sendelft. Er is voor elk wat wils 
want er kan een keuze gemaakt 
worden uit de afstanden 5, 10, 
15, 20, 25, 30 en 40 kilometer. 
De parkoersen zijn voor iedereen 
geschikt, zowel individueel als in 
groepsverband. Het parkoers 
is echter niet geschikt voor rol-

stoelgebruikers. Met uitzonde-
ring van de 5 kilometer, zijn ver-
der op alle afstanden voldoende 
rustgelegenheden tegen vergoe-
ding aanwezig
Kosten: bondsleden betalen 2 
euro en niet leden betalen 3 eu-
ro. Toeslag voor een mooie me-
daille 1,50. Starttijden: 40/30 km 
van 8.00 tot 9.00 uur; 25/20 km 
van 08.00 tot 10.30 uur; overi-
ge afstanden van 09.00 tot 13.00 
uur. 

Meer informatie is te vinden op 
www.wsvdelaatsteloodjes.nl.
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Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van mei 
van de Stichting Uitgeester 
Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 

Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-312161. 
Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
319020.
 

Activiteitenkalender 
mei

Maandag 5, 12, 19, 26:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen 
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
312712 

Dinsdag 6, 13, 20, 27:
09.30-12.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen;  
bridgen van 14.00-17.00 uur
Dinsdag 13, 27:
09.00-10.30 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)
Dinsdag 27:
bezoek Aboriginal Museum 
te Utrecht, vertrek om 9.15 
uur

Woensdag 7, 14, 21, 28:
09.30-10.15 uur: De Klop: Be-
wegen 60+, ook van 10.45-
11.30 uur. Inl. : 310370
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 0251-313401
Woensdag 7:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-

BO), zaal open vanaf: 13.30 
uur.
Woensdag 14:
Stadswandeling Leeuwarden: 
vertrek 9.26 uur
Woensdag 21:
Excursie naar Tulpenland: 
vertrek 13.15 uur
R.K. Ziekendag, aanvang: 
10.00 uur  
Dagbustocht 70+, vertrek: 
9.00 uur

Donderdag 8, 15, 22:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
10.00-11.30 uur: ZW: Open 
Atelier
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)
14.00-16.00 uur: ZW: Fifty-fit 
Donderdag 22:
10.00-12.00 uur: ZW: Alzhei-
mer Café

Vrijdag 9, 16, 23, 30:
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’   (ANBO)

Zaterdag 10, 17, 24, 31:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met woens-
dag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan 
Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-319020, e-mail: s.u.s.@
inter.nl.net of kijk op de web-
site: www.uitgeestersenio-
ren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeest - Deze foto (02006) uit 
de beeldbank van de Vereniging 
Oud Uitgeest is gemaakt in de 
Tweede Wereldoorlog. We heb-
ben op 4 en 5 mei weer de oor-
log herdacht en elke keer dui-
ken er op radio, TV en in kran-
ten nieuwe onbekende verhalen 
op over deze periode. Zo is er in 
de beeldbank deze foto uit 1940-
1945 die de nodige vraagtekens 
oproept. 
Op een stuk land van Klaas Kap-
tein werd turf gestoken dat als 

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest 

een foto uit haar databank in deze rubriek

brandstof werd gebruikt. 
Dit gebied werd De Krocht ge-
noemd en was gelegen op Groot 
Dorregeest. Een krocht of kroft 
betekent o.a. een tussenveld in 
veenderijen waar nog geen af-
graving van turf is geweest. 
Klaas Kaptein woonde met zijn 
gezin op de nabij gelegen boer-
derij de Valbrug.   
De mannen zijn moeilijk te her-
kennen maar wie herkent de drie 
dames op deze foto? Werd deze 
turf verkocht of uitgedeeld aan 

de Uitgeester bevolking?
Uw reactie kunt u kwijt op on-
ze website www.ouduitgeest.nl  
bij Wie is wie. Hier kunt u de fo-
to ook nog op uw scherm ver-
der bekijken. U kunt ook bellen 
met Herman Tervoort, 313196 of 
Greet Enkt-Mors, 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 
bovenstaande personen op. 

Lezing in Fort Veldhuis
Regio - Op zondag 11 mei is er 
in Luchtoorlogmuseum fort Veld-
huis een lezing over het West-
front en de ontwikkeling van het 
luchtwapen in de Eerste Wereld-
oorlog.
In het begin van de Eerste We-
reldoorlog waren er nauwelijks 
vliegtuigen, vier jaar later was de 
ontwikkeling van vliegtuigen en 
het luchtwapen met rasse schre-
den vooruit gegaan. Zondag ver-
telt Marinus Nederlof over de-
ze ontwikkelingen in het eerste 
grote conflict van de 19e eeuw.

Marinus Nederlof is oud officier 
van de Nederlandse krijgsmacht 
en verbonden aan Stichting Stu-
diecentrum Eerste Wereldoorlog.
De lezing begint om 14.00 uur.

Het Fort bij Veldhuis ligt aan de 
Genieweg 1 in Heemskerk. Toe-
gang: volwassenen 3,50, kinde-
ren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.

Genesius speelt ‘De miraculeuze 
come-back van Mea L. Loman’

Uitgeest - Op 15, 16 en 17 mei 
speelt Toneelvereniging Genesi-
us in Dorpshuis De Zwaan in Uit-
geest het stuk ‘De Miraculeuze 
come-back van Mea L. Loman’, 
geschreven door Guus Vleugel 
en Ton Vorstenbosch.
Het stuk gaat over Mea L. Lo-
man die na een afwezigheid van 
vijf jaar terug wil keren in het en-
tertainment gezelschap “Zon en 
Vreugd”. Niet iedereen lijkt even 
gecharmeerd van dit besluit. Zo 
moet Mea thuis wat obstakels uit 
de weg helpen, en verloopt ook 
de toetreding tot het entertain-
ment gezelschap niet zoals ge-
hoopt. Kortom, genoeg aanlei-
ding voor diverse onverwachte 
ontwikkelingen.
Wilt u de uitvoering bezoeken 
dan bent u op de genoemde da-
ta welkom. De voorstelling be-
gint om 20:00 uur en de zaal is 
een half uur voor aanvang ge-
opend.
Meer informatie: Gerard Korte-
kaas, 06-48875787.
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Zaaien voor meer vlinders
Akersloot - De Nederlandse 
Vlinderstichting heeft in het ka-
der van het Idylle-project bloem-
rijk zaad beschikbaar gesteld 
voor de molenbiotoop van De 
Oude Knegt in Akersloot. Zo’n 
1500 vierkante meter grond 
is ingezaaid met een mengsel 
van duurzame inheemse plan-
tensoorten. Op meer plaat-
sen in Nederland worden stro-
ken grond bewerkt om ze ge-
schikt te maken voor naar voed-
sel zoekende bijen en vlinders. 

Door verstedelijking en intensie-
ve landbouw zijn de traditionele 
bloemrijke weilanden in Neder-
land een schaars  geworden. De 
Nationale Postcode Loterij maakt 
dit project financieel mogelijk. In 
Akersloot stelde Loonbedrijf Van 
Vliet materieel beschikbaar. 

De werkzaamheden werden uit-
gevoerd door vrijwilligers van de 
Stichting Uitgeester en Akerslo-
ter Molens. Zie ook: www.oude-
knegt.nl.

Scratch klassieke 
koorzang van Laus Deo
Uitgeest - Zaterdagmiddag 10 
mei kunt u komen luisteren naar 
de uitvoering van de scratch 
klassieke koorzang van Laus 
Deo. Deze wordt gegeven van 
16.30 tot 17.00 uur in de Rooms-
katholieke Kerk aan de Lange-
buurt 37 in Uitgeest, staat onder 

leiding van dirigent Ineke Mul-
der en zal begeleid worden door 
organist Ton Schoen en pianist 
Theo Vijn. De toegang is gratis, 
een vrijwillige bijdrage voor de 
restauratie van het kerkorgel na 
afloop is altijd welkom.
Als u wilt kunt u overdag nog  

Wie nomineer jij voor 
een Groen Lintje?
Uitgeest - GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest reikt op zaterdag 
7 juni voor de zevende maal de 
“groene lintjes” uit. Deze onder-
scheiding gaat naar Heemskerk-
sers en/of Uitgeesters die zich 
op positieve wijze inzetten voor 
duurzaamheid en milieu: men-
sen die hun nek uitsteken voor 
het doel dat ze nastreven. De 
huldiging is gekoppeld aan We-
reldmilieudag (5 juni). Groen-
Links wil met de uitreiking van 
groene lintjes de onderwerpen 
milieu en duurzaamheid op een 
positieve manier in het nieuws 
brengen.

Voor deze uitreiking mag ieder-
een kandidaten aandragen, die 
zich op wat voor wijze dan ook 
inzetten voor duurzaamheid en 
een beter milieu. Het is de be-
doeling dat niet alleen particulie-
ren genomineerd worden, maar 
ook bedrijven en/of instellingen 
die verantwoord en duurzaam 
bezig zijn met het milieu. Weet je 
iemand die een groen lintje ver-
dient? Dan hoort de afdeling dit 
graag. Iedereen die iemand no-

mineert en de genomineerden 
krijgen uiteraard een uitnodi-
ging voor de feestelijke uitrei-
king. Tijdens de uitreiking wordt 
bekendgemaakt wie er een lintje 
zal gaan ontvangen.
 
Je kunt je nominatie sturen naar 
GroenLinks Heemskerk/Uitgeest 
via  het emailadres redactie@
groenlinksheemskerk.nl. Graag 
voorzien van motivatie uiterlijk 
23 mei aanstaande.
Op www.groenlinksheemskerk.
nl kan je ook alles ook nog eens 
nalezen.

De afgelopen jaren kregen on-
der meer de Basisschool De Ka-
riboe en NME centrum Dieren-
dorp een groene onderscheiding 
voor hun inzet op het milieuge-
bied in de buurt. 
Vorig jaar werden onder ande-
re Peter Dicker en Piet de Wildt 
onderscheiden met het groene 
kleinood voor hun bijdrage aan 
milieu en duurzaamheid. En ook 
zorgboerderij De Reigershoe-
ve werd onderscheiden met het 
groene lintje.

Klein cadeautje van de bibliotheek

deelnemen aan deze scratch. Dat 
begint ’s morgens om 9.30 uur in 
bovengenoemde kerk. De kosten 
van deelname hieraan bedragen 
17,50 (te betalen bij aanmelding, 
vanaf 9.00 uur, in de kerk), in-
clusief koffie, thee en partituren, 
de lunch mag u zelf meenemen . 
Zangervaring is prettig, maar in-
dien u die niet heeft, schroom 
niet en ontdek uw zangtalent, u 
weet maar nooit.
Informatie: José Krom, 0251-
312804.

IJmond - Ouders die hun ba-
by van 0 jaar oud lid maken van 
de bibliotheek krijgen een Boek-
start koffertje cadeau. Om thuis 
mee aan de slag te gaan: voor-
lezen, zingen, dansen het kan al-
lemaal met de twee leuke boek-
jes met cd die in het koffertje zit-
ten.  Het lidmaatschap van de bi-
bliotheek  is gratis voor nieuwe 
jeugdleden van 0 t/m 2 jaar.
Om nog meer dreumesen lid te 
laten worden van de bibliotheek 
is de actie gestart waarbij ouders 
hun kindje van 1 en 2 jaar oud 
gratis kunnen inschrijven. Bo-
vendien krijgen ze daarbij een 
hardkartonnen boekje  cadeau. 
Om thuis uit voor te lezen, aan te 
wijzen, te kijken en te vertellen. 
Bovendien is het hardkartonnen 
boekje mooie oefenstof voor de 
kleine: oefenen om de bladzij om 
te slaan: de fijne motoriek wordt 
er door gestimuleerd en dat is 
weer handig later voor het leren 
schrijven.

Meer informatie over Boekstart, 
het programma voor baby’s en 

dreumesen vind je op www.bibli-
otheekijmondnoord.nl.

Alpe d’HuZes sportweekend
Regio - Autobedrijf Burgering, 
aannemersbedrijf Siemensma en 
Indoor Carwash hebben in Be-
verwijk de handen ineen gesla-
gen in de strijd tegen kanker. Zij 
steunen een eigen team dat op 
5 juni de 1.860 meter hoge Alpe 
d’Huez gaat beklimmen. Sinds 
november hebben de teamleden 
verschillende activiteiten gehou-
den om geld in te zamelen en nu 
gaat het team een sportweekend 
organiseren op 9, 10 en 11 mei. 

Het team heeft het volgende te 
bieden:
 
Workouts
Op vrijdagavond 9 mei en za-
terdagmiddag 10 mei worden 
er in samenwerking met sport-
centrum LCIJ (Lifestyle Cen-
trum IJmond) workouts gege-
ven van een half uur om rug- en 
buikspieren extra te trainen. De-
ze zogeheten ‘core stability’ trai-
ningen zijn geschikt voor ieder-
een en zorgen voor een soepel 
en sterk lichaam. Inschrijven kan 
via mailadres fam.burgering@
kpnmail.nl. De locatie voor de 
workouts is LCIJ, Europassage 
3 (achter chinees restaurant op 
de hoek) in Heemskerk. De kos-
ten voor deelname bedragen mi-
nimaal 7,50 euro.

Toertocht
Het sportweekend wordt afge-
sloten op zondag 11 mei met een 
Toertocht Alpe d’HuZes. Er zijn 
drie tochten: Een familietoer-
tocht van 25 km. Deze start van-
af 11.00 uur (tot uiterlijk 11.30 
uur) en is geschikt voor het hele 
gezin; Een tocht van 60 km voor 
gevorderden. Deze start van-
af 10.30 uur (tot uiterlijk 11.00 
uur); Een sportieve tocht voor de 
meer gevorderde fietser van 100 
km lang. De start is om 8.00 uur 
(tot uiterlijk 8.30 uur) en om 8.15 
uur zal er een groep starten die 
onder begeleiding van de Alpe d’ 

HuZes deelnemers de ronde zal 
rijden (snelheid ca. 30 km/uur).
De start voor alle toertochten 
is bij de kantine van BRC Ken-
nemerland, Jac. Davidson Par-
cours, Sint Aagtendijk in Bever-
wijk. Inschrijven kan ter plaatse. 
De kosten voor deelname is (mi-
nimaal) 5 euro p.p. (meer is al-
tijd welkom). 

Meer informatie? Via de web-
sites van autobedrijf Burgering 
(www.burgering.nl) en Indoor 
Carwash (www.indoorcarwash.
nl) kan men doorklikken naar de 
Alpe d’HuZes-teampagina.



7 mei 201410

Limmen F4 ongeslagen kampioen
Limmen - Met een 3-2 over-
winning op de lastige tegen-
stander Bergen heeft Limmen 
F4 het kampioenschap binnen-
gesleept. Volgende week moet 
er nog tegen Jong Holland wor-
den gespeeld, maar voor de 
stand maakt dat niet meer uit; 
de voorsprong op de nummer 
twee is nu groot genoeg. Een 
hele knappe prestatie, omdat de 
F4 geen enkele wedstrijd verloor. 
Op het veld werd er meteen na 
de wedstrijd al een feestje ge-
vierd. Daarna stapte het team op 
de kar voor een welverdiende rit 
door het dorp. Foto v.l.n.r.: Jus-
tin, Juul, Joop, Mats, Lars, Mar-
co (leider), Hugo, Ref, Jens, Sep, 
Mees, Jarno (leider).

Voetbal in plaats van gym
Castricum - Zevenhonderd 
leerlingen van de basisscholen 
hebben kunnen genieten van de 
door FC Castricum aangeboden 
voetbalclinics. De clinics worden 
onder schooltijd aangeboden in 
plaats van de reguliere gymles-

sen. Naast een pittige warming-
up worden de regels van het 
voetbal aan de kleinsten uitge-
legd, terwijl de andere groepen 
de techniek van het spelen van 
de bal wordt bijgebracht. Foto: 
Han de Swart.

Augustinus is kampioen
Castricum - Traditioneel werd 
het schoolvoetbaltoernooi afge-
sloten met de regiofinales. Hier-
in strijden de winnaars van zowel 
de jongens als de meisjes groe-
pen 7 en 8 tegen de winnaars uit 
Heemskerk. Bij de meisjes ging 
deze wedstrijd tussen de Cas-
tricumse Augustinusschool en 
meiden van de Leonardusschool 

uit Heemskerk. Een finale waar-
in beide ploegen erg aan elkaar 
gewaagd waren, wat een span-
nende wedstrijd opleverde die 
nog alle kanten op kon gaan. 
Uiteindelijk was het een gevaar-
lijke counter van de Augustinus 
waaruit de beslissende 1-0 viel, 
waardoor de Augustinus zich re-
giokampioen 2014 mag noemen.

FC Castricum C2 kampioen
Castricum - FC Castricum C2 
kon het kampioenschap pakken 
en dat hebben ze gedaan met 
een verdiende overwinning (3-1) 
tegen naaste concurrent LSVV. 
In deze voorjaarscompetitie werd 
iedere tegenstander met een ne-
derlaag naar huis gestuurd. Met 

24 punten uit acht wedstrijden 
willen de jongens gaan voor der-
tig uit tien. 
Na de wedstrijd wel een ingeto-
gen stemming omdat Tobias vlak 
voor het laatste fluitsignaal ten 
val kwam en naar het ziekenhuis 
moest. 

Eerbetoon aan kampioenen 
Vitesse ’22 van 1958-1959
Castricum - Voorafgaand 
aan het laatste thuisduel te-
gen Assendelft  vindt zondag 
in de kantine van Vitesse de 
jaarlijkse themadag van de 
supportersvereniging Blauw-
Zwart plaats. Die staat dit 
keer in het teken van een re-
unie van het kampioensteam 
van Vitesse 1 uit het seizoen 
1958-1959. 

De bedoeling is zoveel moge-
lijk oudgedienden van dat elftal 
bij elkaar te brengen, waaronder 

aanvoerder Nico Lute, die on-
langs zijn 88e verjaardag vierde. 
Tijdens de bijeenkomst wordt om 
rond 11.30 uur een film van Ge-
rard Hemmer gedraaid. Die heeft 
destijds de verrichtingen van het 
team gefilmd in de beslissende 
fase van de competitie. Dat heeft 
historische beelden opgeleverd 
die een welkome aanvulling vor-
men voor het grote archief van 
Vitesse’22. Het begint om 11.00 
uur. Naast de genodigden en le-
den van Blauw-Zwart is iedereen 
welkom. 

Biljarttoernooi
Castricum – Biljartvereniging 
‘t Steegie organiseert een toer-
nooi. Op de vrijdagavonden 9 en 
16 mei vanaf 19.00 uur gestre-
den om het kampioenschap van 
Castricum. 
Zaterdagmiddag 17 mei om 

13.00 uur beginnen de finales 
waarna de prijsuitreiking plaats-
vindt. De deelnemende biljart-
verenigingen zijn ’t Stetje, WIK, 
Onder Ons en ’t Steegie. De 
wedstrijden worden gehouden in 
Biljartcentrum Castricum bij win-
kelcentrum Geesterduin. 
Alle belangstellenden zijn wel-
kom.

Vermist in Castricum: zwarte ge-
castreerde kater, witte bef, witte 
sokjes, wit puntje aan staart, ge-
chipt, vijftien jaarr, Micky. Micky 
woont op het Bakkersplein, maar 

vertoeft vaak in de parkeergara-
ge. Z’n baasje is zeer bedroefd. 

Inlichtingen: mevrouw Dol, tel. 
0251-658504.

Limmen - Op vrijdag 2 mei 
speelde schaakvereniging 
Vredeburg ronde 27 van de 
interne competitie. Met nog 
drie ronden te gaan krijgt de 
ranglijst langzaam maar ze-
ker vaste vorm. Handenwrij-
vend constateerde Theo Al 
dat het computersysteem 
hem had ingedeeld voor een 
partij tegen Nico Pepping, 
één van zijn favoriete tegen-
standers. 

En inderdaad: na een klei-
ne twintig zetten had Al alweer 
gewonnen.Bob Stolp boek-
te een uitstekende overwinning 
op Gertjan Hafkamp. Jos Admi-
raal en Harold Ebels speelden 
een Siciliaanse partij volgens het 
boekje. Omdat beiden geen fou-
ten maakten, was remise het lo-
gische resultaat.  
Jaap Limmen was niet scherp: 
in zijn partij tegen Dick Aafjes 
blunderde hij en kon opgeven. 
Marcel Wester creëerde enke-
le gevaarlijke dreigingen in zijn 
partij tegen Jeroen van Vliet. 

Maar het was een slimme paard-
vork van Van Vliet die uiteindelijk 
de partij besliste in het nadeel 
van Wester. Hidde Ebels speelde 
de Spaanse opening  tegen Bert 
Hollander en won de partij. On-
danks zijn afgetekende neder-
laag tegen Marc Voorwalt gaf 
Bert van Diermen na afloop aan 
‘een lekker potje’ te hebben ge-
speeld. Het duel tussen 

Sandra Hollander en Ed Stolp 
was lang en enerverend. In het 
diepe eindspel toonde Sandra 
haar niet geringe kunnen door 
met subtiele zetten een pion 
naar de overzijde te loodsen en 
het punt te scoren. 
Sandra mengde zich daarmee 
in het ultraspannende gevecht 
om de bronzen medaille. Ande-
re kandidaten daarvoor zijn haar 
broer Bert, Hidde Ebels en ou-
de rot Gertjan Hafkamp. Goud 
en zilver gaan naar verwachting 
naar Bob Stolp en Harold Ebels, 
die voldoende afstand hebben 
genomen.

Al wint weer
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Uitgeest - Op een bordje in de 
winkel staat ‘Hier is liefde voor 
het vak en onze producten’. En 
dat merk je ook direct als je 
Paul Rasch bevlogen hoort pra-
ten over zijn kazen en biologi-
sche producten. De Raat, Kaas 
& Natuurproducten aan de Pr. 
Beatrixlaan is al meer dan vijftien 
jaar een begrip in Uitgeest, maar 
zeker ook in de regio.
 
Paul en zijn, uit Zuid-Afrika af-
komstige, vrouw Nikki runnen de 
zaak sinds tweeënhalf jaar sa-
men met zijn ouders. “Mijn moe-
der begon achttien jaar geleden, 
eigenlijk als hobby, met de ver-
koop van kazen in een klein win-
keltje aan de Middelweg. Mijn 
vader is imker en verkocht daar 
zijn honing. Al snel werd het as-
sortiment uitgebreid met biolo-
gische producten, en kwamen er 
droogwaren zoals pruimen, vij-
gen, dadels etcetera bij. De zaak 
groeide en drie jaar later startten 
mijn ouders de winkel aan de Pr. 
Beatrixlaan. Sinds die tijd werkt 
mijn vader ook in de zaak.”
 

Zelfstandig in Uitgeest
Blijft Uitgeest wel of niet zelfstandig? Deze discussie inspireerde de Uitgeestse 
fotografe Yvonne Mul voor haar serie ‘Zelfstandig in Uitgeest’. Zij portretteerde 

én interviewde zo’n vijftien winkeliers die soms al generaties lang werken 
en wonen in het mooie dorp aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In de 
Uitgeester Courant met regelmaat één winkelier uit de bijzondere serie.

Passie voor biologische en 
streekproducten
De verse eieren haalt Paul om 
de dag bij de boer uit Uitgeest. 
“Ze gaan vaak nog warm de ver-
koopbak in’, vertelt Paul. ‘‘80 pro-
cent van onze kazen komt uit 
Noord-Holland, de overige 20 
procent zijn speciaal-kaasjes uit 
Europa en de rest van Neder-
land. Onze kazen komen bijna 
allemaal uit de Beemster en de 
biologische schapenkaas halen 
we van Terschelling.’’
 
Biologisch vanuit het hart
De Raat is tegenwoordig aange-
sloten bij ‘De Nieuwe Band’, een 
coöperatie die streeft naar bio-
logische beleving over de hele 
breedte. “Deze organisatie houdt 
de herkomst in de totale keten 
in de gaten. Er wordt niet alleen 
gekeken naar de minimale eisen 
voor biologische producten, ook 
de herkomst in de keten wordt 
bekeken. Er blijft zo min moge-
lijk aan ‘strijkstokken’ hangen. 
Zo krijgen de vijgenboeren uit 
Turkije bijvoorbeeld eerlijke prij-

zen. Dat vinden wij belangrijk! 
We hebben vanuit De Nieuwe 
Band dan ook de slogan ‘Biolo-
gisch vanuit het hart’.”
 
Persoonlijk contact
In de winkel hangen foto’s van 
boeren en leveranciers van de 
producten in de winkel. Paul en 
zijn ouders kennen veel produ-
centen persoonlijk. “Sommigen 
leveren zelf hun producten in 
onze winkel af en dan praat je er 
natuurlijk over. Bij anderen gaan 
we op bezoek, om te zien hoe er 
op het bedrijf wordt gewerkt. We 
focussen ons op eerlijke (streek)
producten, en dat willen we ook 
met eigen ogen zien.” 
In de winkel wordt ook verse 
groente, fruit, zuivel en brood 
verkocht. Maar alleen eerlijk en 
biologisch zonder toevoeging 
van broodverbeteraars, smaak-
versterkers en andere overbo-
dige hulpstoffen. “Voedsel moet 
van het land komen en niet uit 
een laboratorium.” 
(Tekst en foto: Yvonne Mul Foto-
grafie)

De Raat: eerlijke producten, 
herkomst bekend

S.U.S. organiseert excursie 
naar Aboriginal Museum 
Uitgeest - Stichting Uitgeester 
Senioren organiseert op dins-
dagochtend 27 mei een excur-
sie naar het prachtige Aboriginal 
Museum in Utrecht.

Dé plek in Europa om de he-
dendaagse Aboriginal beelden-
de kunst uit Australië te ervaren, 
is het AAMU in Utrecht. Jaarlijks 
zijn er twee nieuwe tentoonstel-
lingen die het hele gebouw be-
slaan en waarin u kennis kunt 
maken met de veelzijdigheid en 
de kracht van Aboriginal kunst.
Elke tentoonstelling heeft een 
andere invalshoek en belicht 
verschillende kunstenaars of 
thema’s. De kunstwerken die te 
zien zijn, variëren van grootse 
schilderijen op doek en boom-
bastschilderijen tot uitdagende 
installaties en multimediaal werk 
van een jongere generatie kun-
stenaars van Aboriginal afkomst. 
Op dit moment is de tentoon-
stelling Country to Coast in het 
museum. Men neemt u mee op 
een visuele reis door de Kimber-
ley, een onherbergzaam gebied 

in Noordwest-Australië met de 
oudste rotsschilderingen en een 
rijke kunsttraditie, van grote vee-
houderijen en mijnbouw. 
U wordt meegevoerd langs de 
okerkleuren van de Oost-Kim-
berley, de flash colours van het 
zuidelijk landschap om te ein-
digen bij een explosie van kleur 
aan de westkust van Australië. 
In de kunstwerken is een unie-
ke wisselwerking tussen kunst, 
land en geschiedenis te zien, de-
ze drie elementen zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden.

Graag opgeven voor 13 mei bij 
het secretariaat van de S.U.S., 
Middelweg 5 in Uitgeest, eerste 
etage in Dorpshuis de Zwaan. 
Kosten zonder museumkaart, 
entree, koffie met koek, rondlei-
ding en vervoer 17,50. Met mu-
seumjaarkaart betaalt u 12,50. 
De bus vertrekt om 09.15 uur 
en staat vlakbij Dorpshuis de 
Zwaan. Bij aankomst eerst kof-
fie en daarna de rondleiding. De 
bus vertrekt weer om 12.15 uur 
naar Uitgeest.

Containerbrand bij 
het Uitgeestermeer
Uitgeest - De vrijwillige brand-
weer van Uitgeest werd maan-
dagochtend omstreeks tien over 
half 12 gealarmeerd voor een 
buitenbrand aan de Parallelweg 
in Uitgeest.
Ter plaatste stond op recreatie-
terrein Uitgeestermeer een af-
valcontainer in de brand. De-
ze stond vermoedelijk al een tijd 

te branden aangezien er van de 
container weinig overbleef tij-
dens het blussen. De brandweer 
heeft het brandje geblust en kon 
na een tien minuten weer terug 
naar de kazerne.
Recreatieschap Alkmaarder en 
Uitgeestermeer zal op de hoogte 
worden gebracht van de schade. 
(bron: 112-uitgeest.nl)
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Castricum – Twee bollen van 
het allerlekkerste ijs met daar-
op een dot slagroom en dat 
voor maar 1,50 euro; het kan 
deze week bij De Roset, want 
de ijssalon in de Burgemeester 
Mooijstraat bestaat op de kop af 
een jaar. Martin Langeveld, ei-
genaar van De Roset, kan spre-
ken van een groot succes, want 
net zoals de patisserie en de tea-
room valt de premium ijssalon 
heel goed in de smaak bij dorps-
genoten en toeristen. ,,Premium 
is nu eenmaal superieur”, zegt 
Martin enthousiast.
Jeroen Koning is het gezicht 
achter de toonbank waarin zo’n 

dertig verschillende smaken 
worden gepresenteerd, allemaal 
gemaakt met de allerbeste in-
grediënten. Deze smaken wor-
den door Jeroen vers in de win-
kel gedraaid, dus als een favo-
riete smaak ontbreekt, vraag het 
gerust aan Jeroen; hij draait in-
dien mogelijk ook op verzoek. 
Natuurlijk niet meteen, maar het 
zou zo maar kunnen dat de nieu-
we smaak aan het toch al zo rui-
me aanbod wordt toegevoegd.

Het ijs word gemaakt van melk 
van de Castricumse koeien. ,,De 
volle melk halen we ’s morgens 
op bij een boer uit Castricum”, 

In Uitgeest en Limmen:
Extra korting bij tanken 
op de Firezone Friday

Uitgeest/Limmen – Na ‘Maan-
dag wasdag’ en ‘Woensdag ge-
haktdag’ introduceert Firezo-
ne, de landelijke keten van on-
bemande tankstations nu Fire-
zone Friday. Klanten van Firezo-
ne Uitgeest aan de Populieren-
laan kunnen vanaf aanstaande 
vrijdag hun tank met extra ho-
ge korting voltanken. Bij alle an-
dere Firezonestations zoals die 
in Limmen, Wormer en Assen-
delft gelden overigens dezelf-
de voordelige tarieven. ,,We heb-
ben nu al bijna tien jaar kunnen 
bekijken op welke dag onze vas-
te klanten het vaakst tanken en 
willen deze klanten graag iets te-
ruggeven voor het in ons gestel-
de vertrouwen”, aldus de direc-
teur van Firezone Peter Groen. 
Daarom verhogen wij onze kor-

tingen, vanaf de landelijke ad-
viesprijs, op de drukste dag van 
de week tot vijftien cent per liter! 
Zo kan iedereen in het weekend 
voordelig naar het sportterrein 
of naar de familie”, voegt Groen 
daar aan toe.
Firezone staat bekend om haar 
lage prijzen en ludieke acties 
zoals de dobbelacties waarbij 
men met het gooien van dubbe-
le ogen een tank gratis brand-
stof kan winnen. Naast deze ac-
ties is er op de Facebookpagi-
na van Firezone ook altijd iets 
te beleven. ,,We proberen con-
stant met onze klanten in con-
tact te blijven. We zijn dan wel 
onbemand, maar zeker niet on-
bemind”, aldus de directeur van 
deze snelst groeiende prijsvech-
ter in de brandstoffenmarkt.

Rondvaart en brunch 
op Moederdag

Akersloot - Horecabedrijf ’t 
Hoorntje is gespecialiseerd 
in bruiloften en feesten voor 
groepen en bedrijven van-
af 25 gasten. Speciaal voor 
Moederdag heeft ’t Hoorntje 
een Moederdagrondvaart en 
-brunch  op de agenda gezet 
waarvoor vanaf een persoon 
gereserveerd kan worden. 

Rondvaartboot Claes Horn vaart 
op 11 mei om 11.00 uur uit voor 
een tocht van anderhalf uur over 
het Alkmaarder- en Uitgeester-
meer. Aan boord wordt men ont-
vangen met koffie, thee met een 
gebakje. Aansluitend wordt een 
tweede kopje koffie of thee ge-
serveerd. De rondvaart voert om 
de Westwoudpolder langs eiland 
De Woude, waarna er weer koers 

wordt gezet naar de haven van 
’t Hoorntje. In ’t Hoorntje kan ie-
dereen van de brunch genieten. 
Om 14.00 uur is de brunch ten 
einde. 
Verder staan er dit jaar bij ’t 
Hoorntje nog de rondvaar-
ten naar de Zaanse Schans op 
het programma. Bel tel.: 0251-
312120 of mail: info@hoorntje.nl. 

Castricum – De bibliotheken 
van Castricum en Akersloot heb-
ben het voorjaar in het hoofd en 
de collectie flink opgeschoond. 
Tijdens openingsuren verkopen 
zij van 12 tot en met 19 mei af-
geschreven boeken en ande-
re materialen voor aantrekkelij-
ke prijzen.

Boeken, cd’s en 
dvd’s te koop

Castricum – Op dinsdag- en 
donderdagavond organiseert 
Bridgeclub Bricas in Geester-
hage vanaf 20 mei zomerdrives 
met open inschrijving. Men kan 
zich inschrijven via www.bricas.
nl of aan de zaal. Er wordt ge-
speeld in verschillende lijnen, af-
hankelijk van het aantal inschrij-
vingen. Elke avond zijn er wijn-
prijzen te verdienen. Op woens-
dag 25 juni, 23 juli en 20 augus-
tus kunnen viertallen spelen. In-
schrijven hiervoor kan alleen via 
www.bricas.nl.

Open zomer-
drives bridgen

Castricum – De EHBO Cas-
tricum is al 85 jaar actief. De 
EHBO-ers zijn ieder strandsei-
zoen aanwezig op de strandpost 
en zijn van de partij bij evene-
menten, sporttoernooien of con-
certen. Maar ook bij een onge-
val op straat of in de buurt is het 
goed dat er voldoende EHBO-
ers zijn. Jaarlijks worden hier-
voor diverse opleidingen aan-
geboden zoals de cursus Eerste 
Hulpverlener, een cursus Eerste 
Hulp aan Kinderen, Reanimatie/
AED trainingen. De vereniging 
doet nu een beroep op de bewo-
ners voor een donatie. De gele 
brief valt een dezer dagen weer 
bij iedereen in de bus. Een bij-
drage overmaken op bankreke-
ning NL9INGB0004499411 kan 
ook. Vorig jaar bedroeg de op-
brengst van de actie 11.593,23 
euro. Hiermee zijn EHBO’ers op-
geleid en bijgeschoold. Ook zijn 
er nieuwe lesmiddelen, waaron-
der een reanimatiepop met com-
puterregistratie, aangeschaft 
waardoor de trainingen nog pro-
fessioneler zijn.

Collecte EHBO

Castricum - Op woensdag 7 mei 
de spelletjesavond in De Bakke-
rij. Zaal open 20.00 uur en de 
toegang is gratis. Op donderdag 
8 mei heeft De Bakkerij de Au-
stralisch/Duitse formatie Powder 
For Pigeons op het programma 
staan. Zaal open om 20.00 uur. 
Op 9 mei is het de beurt aan The 
Shady Greys & The Fikings. Op 
maandag 12 mei wordt het spel 
weerwolven gespeeld. Het adres 
is Dorpsstraat 30. 

Van Vikings tot 
weerwolven

vertelt Martin. ,,Hiermee bereidt 
Jeroen het schepijs en de melk 
wordt gebruikt voor het softijs 
dat we verkopen. We werken met 
pure vruchtenpuree en de beste 
chocolade, dus niet met kunst-
matig verwerkte eindproducten. 
Ik gruw van kant-en-klare mixen 
en smaakstoffen en ga altijd voor 
topkwaliteit. Dat is met ons ijs 
natuurlijk niet anders.” 
Wat Martin zelf het lekkerste ijs 
vindt, kan hij moeilijk zeggen. 
,,De witte chocolade misschien 
of het caramelnotenijs, maar het 
frambozenijs en mangoijs is ook 
onovertroffen. Mijn vrouw Car-
men is gek slagroomtruffelijs en 

onze kinderen Luc en Ivana vin-
den het aardbeienijs en het blau-
we smurfenijs geweldig.” Het ijs 
wordt op Italiaanse wijze gepre-
senteerd en dat betekent royale 
bakken die prachtig worden op-
gemaakt. 

Voor mensen die niet vaak in het 
centrum winkelen is het goe-
de nieuws dat ook De Roset in 
winkelcentrum Geesterduin het 
ambachtelijke bereide ijs ver-
koopt. De ijssalon, met het ge-
zellige terras waar ook iets ge-
dronken kan worden, is geopend 
van maandag tot en met zondag 
van 11.00 tot 21.00 uur.

Zondag 11 mei 14.00 uur:

Limmen  -  Westzaan 1

balsponsor: schildersbedrijf peter dekker & zn
 autobedrijf dirk van der steen

pupil v.d. week: nathan vosters
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Uitgeest - Nee, aan de inzet lag 
het niet. De motivatie was er, de 
wil om te winnen zag je terug in 
het veld en uiteindelijk was er 
even de voorsprong. Het leek 
goed te gaan totdat  AFC’34 in 
de tweede helft  besloot orde op 
zaken te stellen. Als een wielren-
ner in vorm werd er bij een 2-1 
achterstand vanaf de 60e minuut  
besloten om te demarreren. Van-
af dat moment heeft FCU de veel 
betere Alkmaarders nooit meer 
teruggezien en mocht het uitein-
delijk nog blij zijn dat het aan de 
meet bij een 6-2 nederlaag bleef. 
Wat rest bij winst volgende week 
bij Stormvogels in IJmuiden is 
een zuiver theoretische kans om 
via de nacompetitie het vege lijf 
te redden. 

FCU begon met de licht gebles-
seerde Nick van der Valk en Mi-
chael Kristel op de bank. Tinus 
Putter en Martin Hollenberg wa-
ren vandaag de invallers van 
dienst. Het begon allemaal nog 
hoopvol voor FCU. Al in de 8e 
minuut had de ploeg op voor-
sprong kunnen komen maar he-
laas miste Ramon den Nijs oog 
in oog met keeper Hoogland. In 
de 21e minuut was het via Mike 
Olgers wel raak. 1-0. Ongelukkig 

FC Uitgeest worstelt 
maar komt niet boven!

Hij is pas zestien jaar, maakte 
een aantal weken geleden zijn 
debuut en speelt nu al als een 
volwaardige basisspeler. Tim 
uit den Boogaard is een ster-
ke rechtsback met de kwaliteit 
zich vast te bijten in de tegen-
stander. Als hij eenmaal beet 
heeft laat hij niet meer los en 
heeft de tegenstander een 
moeilijke middag. Dat onder-
vond Benahmed van AFC’34 
vandaag. Tim gefeliciteerd!

Bakkum en 
Krookspeler van 

de wedstrijd

werd de voorsprong weer weg-
gegeven. Een vrije trap van Hul-
leman werd door alles en ieder-
een gemist. 1-1. In de 33e mi-
nuut veerde het publiek weer 
op. Na aangeven van broer Ra-
mon kon John den Nijs scoren. 
2-1. Zou het dan toch nog zo’n 
wonderbaarlijke middag wor-
den? Nee, dus. AFC’34 kwam 
veel scherper uit de kleedkamer 
als dat ze erin waren gegaan. 
Met vlotte combinaties werd de 
druk op de verdediging van FCU 
flink opgevoerd. Binnen tien mi-
nuten was de zaak geklaard. Be-
nahmed (63e), de Graaf (68e) en 
weer Hulleman (73e) tilden de 
stand naar 2-4. Dat Deveci (82e) 
en wederom Hulleman met een 
prachtige vrije trap (84e ) er nog 
2-6 van maakten was voor de 
statistieken. Zo is het afscheid 
uit de Eerste Klasse nabij maar 
kan het team er zondag a.s. in ie-
der geval nog alles aan doen om 
het laatste restje hoop in stand 
te houden. “Worstelen en wel 
boven komen” zou mooi zijn.  Af-
scheid werd er na afloop alvast  
wel genomen van een aantal se-
lectiespelers. Om hun moveren-
de redenen zullen ze volgend 
seizoen niet meer beschikbaar 
zijn. John den Nijs, Remco van 

Uiteindelijk ging het bij de 
verkiezing van de Bakkum en 
Krookspeler van het seizoen 
nog om twee spelers. Michael 
Kristel en Sander van den Hel-
der. Het gemiddelde van Mi-
chael was echter net iets beter 
dus de eretitel ging naar de-
ze sympathieke voetballer. Mi-
chael begon zijn voetballoop-
baan bij VVA. Via KFC kwam 
hij bij AZ terecht om vandaar-
uit te vertrekken naar ADO’20. 
Op enig moment viel de rech-
tenstudie echter niet meer te 
combineren met het drie keer 
in de week trainen zodat hij 
een pauze van twee jaar inlas-
te. Toen hij in 2010 in Uitgeest 
kwam wonen ging het weer 
kriebelen en besloot hij met 
de toenmalige selectie van 
Jurg Bosman mee te trainen. 
Dat werd al snel ook meevoet-
ballen want talent heeft hij ge-
noeg. Dit seizoen bekroond 
met de uitverkiezing van Bak-
kum en Krookspeler van het 
seizoen 2013-2014. Naamge-
ver Jan Bakkum mocht  na af-
loop van de wedstrijd tegen 
AFC’34 de prijs aan de geluk-
kige speler overhandigen. Mi-
chael gefeliciteerd!

Bakkum en 
Krookspeler van 

het seizoen

Woensdag 07 mei meisjes:
IVV MB1-Uitgeest MB1 18:30
Pupillen:
Zeevogels F1-Uitgeest F2 18:30

Donderdag 08 mei:
Uitgeest D1-VSV D1 19:00

Zaterdag 10 mei junioren:
Foresters de A1-Uitgeest A1 (zat) 13:30
Uitgeest C4-KSV C5 11:45
Uitgeest C5-Vitesse 22 C4 11:00
Pupillen:
Kennemers D1-Uitgeest D1 11:30
Uitgeest D2-Purmersteijn D4 10:15
Zeevogels D2-Uitgeest D3 09:00
DTS D3-Uitgeest D4 11:00
Uitgeest D5-Foresters de D5 09:30
Berdos D4-Uitgeest D6 10:30
Uitgeest D7-RCZ D2 11:00
Uitgeest D8-ZCFC D4 11:45
LSVV E2-Uitgeest E2 10:00
Uitgeest E3-Bergen E1 10:15
Uitgeest E4-LSVV E4 11:30
Vitesse 22 E4-Uitgeest E5 09:45
Uitgeest E6-AFC 34 E6 10:15
Egmondia E3-Uitgeest E7 09:30
Uitgeest E10-Castricum E9 11:30
KSV F3-Uitgeest F2 10:30
Koedijk F6-Uitgeest F5 10:15
Uitgeest F6-Foresters de F7 09:00

Uitgeest F7-Zeevogels F2 09:00
Castricum F5-Uitgeest F8 09:00
Castricum F8-Uitgeest F9 09:00
Koedijk F5-Uitgeest F10 11:45
Vitesse 22 F5-Uitgeest F12 09:45
Uitgeest F13-Koedijk F9 09:00
Uitgeest MP1-Zeevogels MP1 09:00
Meisjes:
Limmen MB2-Uitgeest MB1 13:00
Con Zelo MC1-Uitgeest MC1 13:30
Uitgeest MD1-RKEDO MD1 10:15
Kwiek 78 MD2-Uitgeest MD2 10:30
Uitgeest ME1-Adelbert St ME1 09:00
G-team:
Friends Leaque bij Sporting Almere 
- Uitgeest JG1G 

Zondag 11 mei senioren: 
Stormvogels 1-Uitgeest 1 14:00
Stormvogels 2-Uitgeest 2 11:00
Vitesse 22 5-Uitgeest 5 11:00
DEM 5-Uitgeest 6 11:30
HSV 5-Uitgeest 7 10:00
Uitgeest 8-Hugo Boys 3 13:30
Uitgeest 9-Alcmaria Victrix 9 11:00
Kolping Boys 11-Uitgeest 11 14:00
Uitgeest 12-Kwadijk 3  10:30
Uitgeest 13-Vrone 8 11:00
Junioren:
SRC A3-Uitgeest A3 11:30

Boxtel, Bart Janssen, Martin Hol-
lenberg en Joost Brandjes heb-
ben allen besloten hun kicksen 
aan de spreekwoordelijke wilgen 
te hangen. Heren, pilaren van 
FC Uitgeest!  Ook De Afvallende 
Bal bedankt jullie voor bewezen 
diensten al die jaren. (De Afval-
lende Bal)

FC Uitgeest: Alders, uit den 
Boogaard, Janssen, Putter, 
Hollenberg (70e van der Valk), 
J.den Nijs, van Boxtel, de Wit, 
R.den Nijs, Olgers, Koedijk

Spectaculaire tweede 
plaats coureur Eric Ott
Uitgeest/Assen - Motorcou-
reur Eric Ott is na een spectacu-
laire inhaalrace dit weekeinde bij 
wedstrijden in Assenop het po-
dium beland. Hij heeft ook een 
nieuw PR  gereden wat ook wéér 
de snelste tijd van de wedstrijd 
van het NK supercup 600 was, 
een 1.42.8.
Vrijdag stonden wat vrije trainin-
gen op het programma van Ra-
cingteam Edwin Ott motoren. 
Eric ging vier keer de baan op. 
Zaterdag 3 mei de eerste kwa-
lificatietraining om kwart over 9.
De tweede kwalificatie moest 
het gebeuren, alleen Eric had 
geen rondje de ruimte om een 
mooie tijd neer te zetten. Hij was 
dan ook teleurgesteld met zijn 
positie, P13 (er zaten 3 ONK rij-
ders voor die niet meetellen). 
Evengoed, P10 van zijn klasse 
is niet zoals het zou moeten, hij 
reed een 1.45.0.
Nu kan Eric niet zo goed starten 
maar wel goed inhalen. Hij stond 
op P13 gestart dat is aan de lin-
kerkant wat Eric prettig vind, zo-
dat hij in de eerste bocht al de 
coureurs buitenom voorbij ging, 

die beter startten, hij kwam als 
13e de eerste keer door. Als eer-
ste moest Danny van der Sluis 
eraan geloven, in ronde drie Ivar 
Doornbos, in ronde vijf was Eric 
in gevecht met Roel Hoekstra 
die na een paar keer stuivertje 
wisselen Eric voor moest laten. 
De volgende drie ronden achter 
Bobby Bos aan die moest er ge-
lijk met Matthijs Keddeman aan 
geloven, dit was in ronde acht. 
In ronde negen Jerry Duits. Ach-
ter Stephan de Boer aan die hij 
in de laatste bocht voor de finish 
pakte.  Alleen Jordy de Jonge 
kon Eric net niet te pakken krij-
gen, dan had de wedstrijd nog 
iets langen moeten duren. Op 
het podium Jordy de Jonge, Eric 
Ott, Stephan de Boer, ze finish-
ten binnen één seconde. 

Ook van deze wedstrijd is een 
video verslag gemaakt door 
Bach’s DV productions, deze 
film staat met een paar dagen op 
www.racesport.nl onder OWcup. 
De volgende wedstrijd is op 7 ju-
ni in Assen, gratis toegang, dus 
kom kijken! (Karin Ott)

Uitgeest - Voor zaterdag 3 mei 
stond de 4e Vitesse-vlucht op 
het programma bij postduiven-
vereniging De Vliegende Vleu-
gels. De zuiden en westelijke 
wind van de laatste weken werd 
niet voor de zaterdag afgege-
ven, een zwak tot matige noor-
den wind gaf voor die dag een 
andere uitgangspositie aan de 
start van deze wedvlucht. Dit-
maal vanuit het Belgische Wol-
vertem met een afstand van 176 
kilometer. Met een matig noord-
oostenwindje op kop mochten 
de duiven s’morgens om 09.30 
uur het luchtruim kiezen richting 
Uitgeest en Akersloot.  Die dag 
waren er 11 deelnemers met 225 
duiven in concours. Om 11.50.54 
melden de eerste duif zich in Uit-
geest bij de dit jaar weer op zich 
zelfs spelende liefhebber Frank 
Rodenburg. Zijn duif vloog met 
een gemiddelde snelheid van 
1250,951 meter per minuut (75 
km/uur).  
De uitslag van zaterdag 3 mei 

van de eerste vijf liefhebbers:  
1-8-14-26-29e Frank Roden-
burg uit Uitgeest,  2-6-12-13-
15e Comb. Kerssens-Krom uit 
Akersloot, 3-20-32-33-34e Henk 
Brondijk uit Uitgeest, 4-5-7-
11-51e Peter Schellevis uit Uit-
geest, 9-10-16-17-21e Ron van 
Rijn uit Uitgeest.  De taartenbon 
van de week ging naar Ron van 
Rijn met een van z’n duiven op 
de 50e plaats. De attractie prijs 
geschonken door Wim van Hool-
werff gaat deze week naar Peter 
Schellevis. 
De eerste plaats in de vereni-
ging was tevens goed voor een 
26e plaats in het Rayon B. te-
gen 135 liefhebbers met 2886 
duiven. Toch was het weer een 
snelle vlucht ondanks de kop-
wind werden binnen 6 minu-
ten de 57 stuks prijsduiven ge-
constateerd op de klokken. Me-
de door de snelle verloop van de 
vlucht, konden ditmaal drie van 
de elf liefhebbers zich niet in de 
prijzen vliegen.

       Zo vlogen 
       de duiven 



Castricum – Red Stars Vitesse 
heeft zaterdag het sterker ge-
achte Bears verpletterd met 19-
8. Bears was met acht man naar 
Castricum gekomen. Toch leek 
het erop dat de gasten uit Ber-
gen hun huid duur gingen verko-
pen, in de eerste slagbeurt mep-
ten ze direct drie punten binnen. 
Red Stars hield het hoofd koel 
en maakte in een paar innings 
de achterstand ongedaan, van 
2-3 naar 7-3 en 12-4. Jasper van 
Schoor, Daan Kuijs en Bart Oor-
thuizen hadden met hun twee-

Honkballers verpletteren Bears
honkslagen daarin een groot 
aandeel. Het lukte Red Stars 
goed de gevaarlijke slagploeg 
van Bears te bedwingen. Op de 
heuvel kregen Martijn Zonder-
van, Oorthuizen en Niek Kuijs na 
die eerste inning nauwelijks nog 
punten tegen. De Castricummers 
gingen zelf vrolijk door met pun-
ten scoren. In de achtste inning 
was het slotakkoord voor Jeroen 
Groenendal. Hij zorgde met een 
tweehonkslag voor een vroeg-
tijdige beëindiging van de wed-
strijd: 19-8. ,,Bears is een klas-

Aspergemenu bij De Meerplaats
IJmuiden – De hele maand 
mei kan men bij Visrestau-
rant De Meerplaats genieten 
van een  midweekmenu waar-
bij de asperge in het middel-
punt staat. Alleen van maan-
dag tot en met vrijdag is dit as-
pergemenu verkrijgbaar voor 
de scherpe prijs van 22,50 eu-
ro.  Voorafgaand aan het diner 
krijgt men een amuse en war-
me broodjes met boter en krui-
denboter Het diner bestaat uit 
twee gangen: aspergesoep en 
asperges met zalmfilet en hol-
landaisesaus. Bij het hoofdge-
recht wordt uiteraard het be-
kende garnituur van De Meer-
plaats geserveerd: gebakken 
aardappeltjes, huisgemaak-
te frieten, verse groenten, fris-
se salade en rabarbercompo-
te. Dit midweekmenu is gel-
dig tot 31 mei en kan ook als 
lunch worden besteld tussen 

seteam, ook met een man min-
der’’, sprak coach Alwin Esser na 
afloop. ,,Dat neemt niet weg dat 
wij fantastisch sloegen met liefst 
21 honkslagen. En nauwelijks 
veldfouten hebben gemaakt. 

Deze zege geeft vertrouwen voor 
de komende wedstrijden tegen 
Double Stars en Urbanus, tegen 
wie het altijd spannend is.’’ Red 
Stars mag komende zaterdag 
in Heiloo op bezoek bij Double 
Stars. Een week later, zaterdag 
17 mei, staat de thuiswedstrijd 
tegen Urbanus op het program-
ma. Die begint om 16.30 uur.

Hellas Sport opnieuw 
sterker dan Vitesse ‘22

Castricum - De laatste zeven 
seizoenen wist Vitesse geen en-
kele maal in Zaandam te winnen 
van Hellas Sport. Vier maal ein-
digden het duel in een 2-2 ge-
lijkspel en de overige drie du-
els leverden een zege op voor de 
thuisploeg. Dit weekend had Vi-
tesse historie kunnen schrijven. 
Want vooral voor rust kreeg Vi-
tesse zoveel grote kansen dat 
het duel na 45 minuten al beslist 
had moeten zijn.
In de zeventiende minuut kwam 
Vitesse op voorsprong. Luuk ten 
Broek brak op rechts door en zijn 
voorzet belandde via de schoen 
van zijn directe tegenstander bij 
de eerste paal in de kruising. Het 

eerste kwartier na rust werd Vi-
tesse echter volledig afgetroefd 
door een veel en veel agressiever 
Hellas Sport. De organisatie in 
de verdediging was weg, en Hel-
las profiteerde dankbaar van het 
zwakke verdedigen van Vites-
se. Al in de elfde minuut kwam 
de thuisploeg op een 2-1 voor-
sprong, en dankzij enkele goe-
de safes van Tom Laan bleef die 
stand op het scorebord staan. 

Pas de laatste tien minuten gaf 
Vitesse weer vol gas en dat le-
verde enkele grote kansen op 
voor de toch wel verdiende ge-
lijkmaker. Maar dit keer zat een 
2-2 gelijkspel er net niet in. 

,,Het is hier truly gezellig” 
Limmen – ,,Truly gezellig wa-
ren de woorden waar Barak 
Obama de lachers mee op zijn 
hand kreeg tijdens de afslui-
tende persconferentie in Den 
Haag van de nucleaire topbij-
eenkomst. Ook de maandelijkse 
sorteeravonden van Limmen Lu-
diek zijn echt gezellig.” Aan het 
woord is voorzitter Kees de Jong 
van Limmen Ludiek. Eens per 
maand, vaak op een vrijdag, or-
ganiseert Limmen Ludiek speci-
ale kurkensorteeravonden. In De 
Kurkenhof op de Jan Valkering-
laan komen vrijwilligers samen 
om per avond een kleine 35.000 
kurken uit te sorteren. Want alle 
kurken die als een tsunami Lim-
men binnenstromen moeten op 

kleur worden uitgezocht. Het 160 
m2 wereldrecord kurkenmozaïek 
van Limmen Ludiek zal bestaan 
uit minimaal zeven verschillende 
kleurschakeringen. De Jong: ,,Dit 
is best een klusje. Maar net als 
bij Bloemendagen maken vele 
handen licht werk en het is er al-
tijd erg gezellig. Naast de gezel-
ligheid, een natje en een droogje 
maak je natuurlijk ook een uniek 
wereldrecord mogelijk in 2015. 
En wie kan dat nu allemaal zeg-
gen in Nederland? ,,De eerstvol-
gende sorteeravond is vrijdag 16 
mei en de poorten van het Kur-
kenhof staan vanaf 19.00 voor ie-
dereen open. Zonder gesorteer-
de kurken valt er weinig te mo-
zaïeken, dus kom ons helpen.”

Akersloot - Danny Bizot heeft 
voor de derde opeenvolgen-
de keer de winst voor zich op-
geëist in de wekelijkse rit om 
de Kids and Parents Bikeschool 
mountainbikecup. Donderdag-

Derde zege op 
rij voor Bizot

avond moest de negentienjari-
ge Bizot afrekenen met geduch-
te tegenstanders als wegrenner 
Nino Honigh en de succesvol-
le Wim Mandemakers. Direct na 
de start was duidelijk dat de po-
diumplekken door Honigh, Bizot 
en Mandemakers bezet zouden 
gaan worden. Dat de praktijk an-
ders was kwam door een lek-
ke band van Mandemakers. Het 

verdere verloop leek te gaan ont-
aarden in een zinderende fina-
le in de koers tussen Limmenaar 
Honigh en Bizot. Tot twee ron-
den voor het einde was het gis-
sen wie er van de twee aan het 
langste eind zou gaan trekken, 
maar vervolgens werd toch dui-
delijk dat Nino Honigh het hoofd 
moest buigen voor de kracht en 
behendigheid van Bizot.

Van Sikkelerus maakt indruk in Assen 
Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus heeft als wildcard-rijder in de 
European Junior Cup op Assen 
een prestatie neer weten te zet-

ten. De rijder uit Akersloot kwam 
in de eerste ronde naast de baan 
terecht toen hij moest uitwijken 
voor een gevallen rijder. 

Vanaf een laatste plaats begon 
hij aan een opmars en wist zich 
helemaal terug te knokken naar 
een tiende plaats.

12.00 en 16.00 uur, dan krijgt 
men er gratis een kopje kof-
fie per persoon bij. Elke zon-
dagmiddag tussen 12.00 en 
16.00 uur wordt het populaire 
sliptongmenu geserveerd voor 
17,50 per persoon. Vooraf krijgt 
men stokbrood en een amu-
se. Daarna volgt de in room-
boter gebakken sliptong. Re-
serveren kan via 0255-510806. 

Visrestaurant De Meerplaats is 
gevestigd aan Trawlerkade 80 
in IJmuiden. Vanaf het restau-
rant heeft men prachtig uitzicht 
op de vissershaven. Er is ruime 
parkeergelegenheid voor de 
deur. Openingstijden maandag 
tot en met vrijdag vanaf 12.00 
uur, zaterdag vanaf 16.00 uur, 
zondag vanaf 12.00 uur. Zie 
ook www.meerplaats.nl.

7 mei 2014 19



G  E M E E N T E  U I T G E E S T
Ophaaldata restafval
In week 20 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 12 mei.
De Kleis en Waldijk: woensdag 14 mei.
De Koog: donderdag 15 mei.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 16 mei

Dodenherdenking op zondag 4 mei is in Uitgeest opnieuw zeer stemmig 
verlopen. Burgemeester en wethouders legden ’s middags om 16.00 uur in 
aanwezigheid van twintig belangstellenden een krans bij het monument 
voor de gevallenen aan de spoorlijn. ’s Avonds was er veel belangstelling 
voor de plechtige herdenking in de dorpskerk, de stille tocht, de twee mi-
nuten stilte op het plein voor het gemeentehuis en de kranslegging. Jeug-
dig Uitgeest was dankzij de actieve rol van de schooljeugd en de scouting 
weer zeer goed vertegenwoordigd.
De expositie van de gedichten en tekeningen van schoolkinderen blijft nog 
tot 16 mei te bekijken in de hal van het gemeentehuis. De toespraak die 
burgemeester Van Eijk heeft gehouden in de kerk is in te zien op www.uit-
geest.nl, onder Bestuur & Politiek, Columns burgemeester.

I n f o b u l l e t i n
7 mei 2014

Stemmige Dodenherdenking 
in Uitgeest

Burgemeester Theo van Eijk en de wethouders Antoine Tromp, Wil Spaan-
derman en Jan Schouten vlak voor de kranslegging op het plein voor het 
gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest).

Extra raadsvergadering op 14 mei
Op woensdagavond 14 mei vindt een ingelaste openbare raadsvergade-
ring plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat het 
opstellen van een profielschets voor een nieuwe burgemeester voor Uit-
geest. De vergadering begint om 20.00 uur.

Wethouder Piet Linnartz (geheel rechts) bedient de graafmachine die de 
rotonde in de Geesterweg gaat leeghalen. Naast hem Chris van der Hurk 
en Ton Rumphorst, directeur van Rosendaal & Van Lith. Het hoveniers-
bedrijf heeft de rotonde ‘geadopteerd’. Dat betekent dat het gaat zor-
gen voor nieuwe, fleurige beplanting en deze ook gaat onderhouden. Zo 
krijgt Uitgeest voortaan een vrolijk visitekaartje op een belangrijke en-
tree van het dorp. Wethouder Linnartz kwam op het idee van de adop-
tie in gesprek met plaatsgenoot Nico Brantjes, die dit eerder in buurge-
meente Heemskerk organiseerde. Voor Piet Linnartz was het graafwerk 
zijn laatste officiële daad als wethouder van Uitgeest  (foto: gemeente 
Uitgeest).

Burgerlijke stand
GEBOREN 
Doortje Hannah Wijker, dochter van M. van den Berg en T.J.Q. Wijker

AANGIFTE ONDERTROUW
S. Ooteman en J.M. Haasnoot, R.W. Schuddeboom en A.N. Gosliga

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE
R.M.M. van den Huijssen en L. de Bruin

Burgemeester Van Eijk bij 
gouden echtpaar Walsmit
Burgemeester Theo van Eijk verraste dinsdag 29 april de heer en mevrouw 
Walsmit vanwege hun gouden huwelijk met een feestboeket en de felicita-
ties namens het gemeentebestuur van Uitgeest. Het echtpaar vierde precies 
die dag dat het vijftig jaar eerder op het gemeentehuis in Velsen-Zuid in het 
huwelijk trad.
De heer G.S. Walsmit (74) en mevrouw J. Walsmit-Neumann (72) leerden el-
kaar eind jaren vijftig kennen op de bruiloft van een wederzijds familielid. 
Omdat hij in Velsen-Noord woonde en zij in IJmuiden vormde het Noordzee-
kanaal een flinke belemmering. Voor hem betekende dat veel met het pont-
je naar Velsen-Zuid varen of fietsen over de sluizen. Na vijf jaar aandrin-
gen kreeg hij het jawoord en kwam er een prachtig trouwfeest in het pavil-
joen van haar ouders op het IJmuider strand. ‘Eerste strandbruid’, schreef de 
krant bij een feestfoto van het kersverse echtpaar.
Op zijn veertiende was de jonge Gerrit gaan werken in een plaatwerkerij en 
na een tussenjaar in het bedrijf van zijn schoonouders trad hij als 25-jarige 
in dienst van Hoogovens. Zo kwam het jonge echtpaar vlotter aan een eer-
ste woning, die gevonden werd in Velsen-Noord.
De heer en mevrouw Walsmit kregen twee zoons. Toen die in Uitgeest gin-
gen wonen volgden zij snel: eerst naar een woning aan de Blankertlaan en 
vervolgens naar De Spin. Tot haar huwelijk werkte mevrouw Walsmit in het 
bedrijf van haar ouders (strandhuisjes, fietsenstalling). Daarna was zij druk 
met de kinderen, in de voet-
balkantine en als mantelzor-
ger. Na 33 jaar werken als las-
ser in de havens kon de heer 
Walsmit met pensioen om sa-
men met zijn vrouw in goede 
gezondheid van vier sportie-
ve kleindochters te gaan ge-
nieten.
De vijftigste trouwdag werd 
met de familie – inclusief een 
tien jaar geleden ‘teruggevon-
den’ Engelse halfzus en haar 
echtgenoot – gevierd in een 
restaurant aan het Uitgeester-
meer. 

Het echtpaar Walsmit kreeg thuis burge-
meester Theo van Eijk op bezoek (foto: ge-
meente Uitgeest

Rotonde wordt fleurig 
visitekaartje gemeente

Commissie Samenlevingszaken
De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering op 
maandag 12 mei in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering be-
gint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onder-
werpen:
- Voorstel beleidskader transitie AWBZ
- Overleg passend onderwijs
- Voorstel inzake fusie De Paltrok en De Wissel
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