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Succesvolle trainer Jurg 
Bosman uitgezwaaid

Uitgeest - FC Uitgeest is er in 
geslaagd om de voor dit seizoen 
geformuleerde doelstelling, zich 
te handhaven in de Eerste Klas-
se, te realiseren. Dat is razend 
knap. Onder leiding van de af-
scheid nemende Jurg Bosman 
werd de afgelopen jaren een hu-
zarenstukje uitgehaald. In het 
seizoen 2009-2010 de promo-
tie van de vierde naar de derde 
klasse. Vervolgens werd er twee 
keer een kampioenschap ge-
vierd en vond FCU zichzelf zo-
maar terug in de eerste klas-
se. Logisch dat zondag met ont-
zag afscheid werd genomen van 
Jurg Bosman, die volgend jaar 
vierde klasser Hercules uit Zaan-
dam onder zijn hoede neemt. El-
ders in deze krantblikt ‘De Afval-
lende Bal’ terug op de periode 
‘Jurg Bosman’. (foto’s: vjphoto.nl)

Open huis op boerderij 
familie van Burgsteden
Uitgeest - Op Tweede Pinkster-
dag, maandag 20 mei, is er een 
open boerderijdag bij de fami-
lie van Burgsteden, Groot Dorre-
geest 6A in Uitgeest.
Naast het bekijken van de vele 
dieren en het bezichten van trac-
toren en machines zijn er tal van 
leuke activiteiten te doen zoals: 
ponyrijden, schminken, rodeo-
stier, speurtocht, touwvlechten, 

overall hangen, melkbus heffen 
en nog veel andere leuke spel-
letjes.
Ook kan er gepicknickt wor-
den tussen de koeien in de wei. 
Neem zelf je gevulde picknick-
mand mee, de familie van Burg-
steden zorgt voor een lekkere 
beker zuivel.
De open boederijdag is van 
10.00 tot 16.00 uur.

Isa en Semmy, de kleindochter en kleinzoon van boer Harrie en boerin 
Annie verheugen zich op de open boerderijdag
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Uitgeest - Als burgermoe-
der heeft zij zich altijd verant-
woordelijk gevoeld voor de 
veiligheid van alle Uitgees-
ters. Bij een ramp of een on-
geval is zij de eerste, die ge-
waarschuwd wordt. Bij grote 
evenementen waar veel bur-
gers aanwezig zijn, is zij wat 
de veiligheid betreft hoofdver-
antwoordelijk. Daarom heeft 
zij haar mobiel altijd bij zich 
en ligt deze ’s nachts op  haar 
nachtkastje. De thans 45-jari-
ge Mieke Baltus begon op 1 
maart 2007 met haar ambt als 
burgemeester van Uitgeest. 
Op 5 juni 2013 neemt zij af-
scheid. Na de raadsvergade-
ring is er van 17.00 tot plm. 
19.00 uur een receptie, waar 
alle Uitgeesters welkom zijn.

Het interview met Mieke Baltus 
vindt plaats in haar werkkamer. 
De burgemeester komt net terug 
van een overleg betreffende het 
Cor Groenewegen Pinkstertoer-
nooi. Bij dit Uitgeester evene-
ment met een grote toeloop van 
mensen is ook weer de openbare 
orde en veiligheid van groot be-
lang. Mieke Baltus: “Maar door 
de jaren heen hebben we hier-
voor nu een perfect draaiboek. 
Jongeren gaan nu veel minder 
naar de disco, maar jaren ach-
tereen kwamen jongeren uit zo 
ongeveer heel Noord-Holland 
naar de disco de Bobs in Uit-
geest. Een goede organisatie en 
overleg met politie en brandweer 
zijn dan noodzakelijk.” 

“Drukt die verantwoordelijkheid 
niet altijd zwaar op u?”, vragen 
wij. “Nee”, zegt zij “als je er sla-
peloze nachten van krijgt, ben je 
niet geschikt voor dit ambt.”

Receptie voor alle Uitgeesters

Afscheid burgemeester Baltus
Sociaal betrokken
Nu zij na het aftreden van wet-
houder Arnold Sely de porte-
feuille financiën heeft overge-
nomen vermoeden wij als bui-
tenstaander, dat dat naast haar 
overige werk een zware porte-
feuille is. Maar voor Mieke Bal-
tus, die als wethouder van des-
tijds Heemskerk ook de porte-
feuille financiën onder haar be-
heer had, is dit niet het zwaarste. 
“Financiën, dat ligt mij wel”, zegt 
zij “Je bent eigenlijk een soort 
hoofdboekhouder. Het socia-
le aspect, dat vind ik veel ingrij-
pender. Bij een groot verdriet bij 
een ongeval lijd ik met de men-
sen mee en geef troost zo veel 
als in mijn vermogen ligt.” Als vi-
sitekaartje van de gemeente is zij 
de eerst aanspreekbare persoon, 
zoals onlangs bij de bijna crash 
van twee vliegtuigen boven Uit-
geest drie tv-journalisten haar 
interviewden, waaronder die van 
het NOS-journaal. De burge-
meester had sinds zes jaar om 
de week een column in de loka-
le bladen. Opvallend daarin was, 
dat zij niet alleen haar visie en 
commentaar betreffende het ge-
meentenieuws vermeldde, maar 
vooral ook op een open manier 
over haar privéleven sprak. Voor-
al wat dat laatste betreft, kreeg 
zij van de Uitgeesters vele reac-
ties.

Raadsvergaderingen
Mieke Baltus is al vanaf haar 
achttiende lid van het CDA. Op 
haar 21ste was zij voorzitter van 
Noord-Holland voor de CDA-
Jongeren. Op haar 25ste startte 
zij een studie politicologie, die zij 
met goed resultaat afrondde. In 
1998 werd zij raadslid in de ge-
meente Heemskerk en was te-

gelijk ambtelijk medewerker van  
de Tweede Kamerfractie in Den 
Haag. In 2002 werd zij wethou-
der In Heemskerk en in 2007 
burgemeester in Uitgeest.  “Tij-
dens de raadsvergaderingen ben 
ik eigenlijk technisch voorzitter”, 
zegt zij. “Ik volg het Reglement 
van Orde, maar volgens een de-
mocratisch proces zorg ik ervoor, 
dat alle raadsleden zo veel mo-
gelijk tot hun recht komen en 
geef ik volop ruimte voor debat.”  
In de periode, dat zij burgemees-
ter was heeft zij altijd met slui-
tende begrotingen te maken ge-
had. Uitgeest is nog steeds zelf-
standig, maar staat er nu in het 
jaar 2013 en daarop volgende 
jaren vanwege de noodzaak tot 
bezuinigen minder rooskleurig 
voor. In de laatste vergadering 
voor de zomer zal de raad be-
langrijke besluiten moeten ne-
men betreffende de voorstellen 
tot bezuinigen van het college. 

Samenwerking
De burgemeester heeft veel met 
samenwerking te maken gehad 
en had intensief contact met 
burgemeesters in de overige 
IJmondgemeenten: Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen. Zij ont-
moet via de burgemeesterskring 
drie keer per jaar burgemeesters 
uit tien gemeenten in Kennemer-
land: van Uitgeest tot en met de 
Haarlemmermeer. Heemskerk 
behoort tot deze tien gemeen-
ten. Dus wat dat betreft blijven 
haar contacten als toekomstig 
burgemeester van Heemskerk 
hetzelfde. 
De afscheidsreceptie op 5 juni 
wordt een echt Uitgeester feest-
je en Mieke Baltus hoopt er ve-
le Uitgeesters te zien. (Marga 
Wiersma)

Fietsster uit Uitgeest 
dodelijk verongelukt

Uitgeest - Een 43-jarige vrouw uit Uitgeest is vorige week dins-
dagmiddag om het leven gekomen na een aanrijding met een 
vrachtwagen. Rond half vier werd de vrouw met haar fiets ge-
schept op de Geesterweg ter hoogte van de Melis Stokelaan.
Hulpdiensten, waaronder het traumateam uit Amsterdam, wer-
den gealarmeerd om assistentie te komen verlenen maar helaas 
is de vrouw ter plekke aan haar verwondingen overleden. (foto en 
tekst: Michel van Bergen)

Zwaan in de Zwaan
Uitgeest - Deze zwaan hangt 
met nog 16 kantwerkstukken de 
komende tijd op een expositie in 
dorpshuis De Zwaan in Uitgeest. 
De werkstukken zijn geklost 
door Coby Roozendaal-Kramer. 

Zij is in 1978 begonnen met klos-
sen en heeft zestien jaar lessen 
gevolgd in Brugge en heeft zelf 
ook dertig jaar les gegeven.
Het is een grote hobby gewor-
den, de resultaten zijn prachtig.

Collecte voor de Week 
Nederlandse Missionaris
Uitgeest - Zoals ieder jaar met 
Pinksteren houdt de AMO-groep 
na afloop van de H. Mis in de 
R.K- kerk een buitendeurcollec-
te voor de Week Nederlandse 
Missionaris (WNM). De collecte 
is op zaterdagavond  18 mei en 
zondag 1e Pinksterdag 19 mei.

De Week Nederlandse Missiona-
ris (WNM) ondersteunt Neder-
landse Missionarissen en Missi-
onair werkers. Een bijdrage voor 
werk, woning, zorg of diaconie. 
Het is niet veel wat missionaris-
sen aan de WNM vragen. Terwijl 
ze zoveel geven. Zoals concrete 
hulp en tomeloze energie! 
Missionarissen ontvangen daar-
om ook eens in de paar jaar een 

bijdrage voor welverdiend ver-
lof. Daarnaast maakt de WNM 
de uitzending mogelijk van mis-
sionair  werkers, jonge mensen 
die in de voetsporen van missi-
onarissen treden. In de WNM-
campagne 2013 staat vooral de 
missionaire hulp aan vluchtelin-
gen centraal. Er zijn immers zo-
veel mensen die proberen te 
ontsnappen aan geweld, rampen 
of armoede. Onze missionarissen 
en missionair werkers doen wat 
ze kunnen om hen te helpen en 
te steunen.
Het is ook mogelijk om een bij-
drage over te maken via de AMO 
rek.nr. 1521 01.950 o.v.v WNM of 
rechtstreeks naar de WNM, rek.
nr. 17.12.11.111. 
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Kunstfietsroute:
Grote verscheidenheid 

aan kunstvormen te zien
Castricum - Op zaterdag 1 en 
zondag 2 juni, beide dagen van 
12.00 tot 17.00 uur, is er gelegen-
heid de kunstfietsroute te fiet-
sen. De route voert  kunstlief-
hebbers langs diverse stops in 
Castricum en Bakkum. Op zon-
dag valt er op alle stops leven-
de muziek te beluisteren, of  is er 
een dichter aanwezig die voor-
draagt uit eigen werk.
De deelnemende kunstenaars 
laten een grote verscheidenheid 
aan kunstvormen zien, zodat er 
voor ieder wat wils is. Er zijn bij-
voorbeeld beelden, foto’s, kera-
miek, mode, mozaïek, 3D-objec-
ten, fijnzinnige etsen en schilde-
rijen te bezichtigen. Veel expo-
santen hebben zich gemeld en 
inmiddels zijn er 21 stops. 
Buiten de oude en vertrouwde 
stops is er ook een aantal nieu-
we locaties  te bezoeken. De 
nieuwe stops zijn onder ande-
re de Jacobivleugel en de ou-
de werkplaats op het terrein van 
Dijk en Duin, Hof van Kijk Uit, 
Streetscape, Lijstenmakerij We-

da, De Buitenkans en Houwers 
in Beeld. Verder nog Dorpsstraat 
23 en Jan van Brakellaan 31.
Op veel adressen is het werk van 
meerdere kunstenaars te bekij-
ken, zoals van K=ME, Studio 23 
en Anders Bekeken. Eveneens 
bij Perspectief, Sopit en Toon-
beeld. In Het Oude Theehuys, 
gelegen op het terrein van Dijk 
en Duin, wordt tot en met zon-
dag 16 juni een centrale over-
zichtsexpositie ingericht waar 
van iedere stop werk wordt ten-
toongesteld. De route kan van-
af iedere stop worden gestart. 
Openingstijden Het Oude Thee-
huys: woensdag tot en met zon-
dag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Folders met informatie zijn te 
verkrijgen bij boekhandel Laan, 
de bibliotheek, Ida Bakker, Toon-
beeld en bij Het Oude Theehuys 
en Perspectief. Informatie is te-
vens te vinden op www.kunst-
fietsroutecastricum.nl  en www.
hetoudetheehuys.nl. Op de foto 
een schilderij van Hetty Spaan-
derman.

Marijke Dirkson vertelt over 
het leven van een schaapherder
Castricum - Voor schaapher-
der Marijke Dirkson zijn natuur, 
mensen en dieren onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Ze heeft 
al zo’n tien jaar schapen en sinds 
een paar jaar ook twee border 
collies: Bill en Moss. In haar be-
drijf Landschapsbeheer Rinne-
gom komen kennis, ervaring en 
passie bij elkaar. Tijdens de zon-

dagsociëteit van 19 mei vertelt zij 
hoe haar leven als schaapherder 
eruitziet. 
Daarnaast geeft ze een boeiende 
presentatie over wat de natuur 
in Castricum en omstreken zo-
al te bieden heeft. De zondagso-
ciëteit vindt plaats in Geesterha-
ge vanaf 14.00 uur. De toegang 
is vier euro.

Feestprogramma bij Forento
Castricum - In het weekend van 
7, 8 en 9 juni viert Toneelvereni-
ging Forento het vijftigjarige ju-
bileum bij het Hof van Kijk Uit. 

Het hele weekend staat in het te-
ken van toneel kijken en toneel 
maken. Voor de allerkleinste is 
het stuk Paniek in het kabou-
terbos waar de peuters/kleuters 
zelf in mee mogen spelen. 

Voor de wat oudere kinderen is 
er improvisatietoneel: Onder de 
hoge bomen en voor iedereen 
tussen de 8 en 88 jaar wordt het 
stuk Josjes Droom gespeeld. In 
de avonduren Jachtboek van een 
jonkheer voor  volwassenen. Dit 
stuk gaat over jonkheer Gevers 
de oud-bewoner van het Hof van 
Kijk Uit. 
Dit stuk is speciaal geschreven 
voor het feestweekend door de 
regisseuses. Voor de uitvoerin-
gen overdag is de toegang vrij, 
maar wordt een vrijwillige bijdra-
ge gevraagd. 
De entree voor het avondstuk 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-04-2013: Noortje Féline, 
dochter van M. Camps en N.J.M. 
Stengs, geboren te Alkmaar. 05-
05-2013: Katie Marama, doch-
ter van L. Kire en M. Postma, ge-
boren te Beverwijk. 07-05-2013: 
Fenna Henke, dochter van L. 
Slooves en S.C.C. Bras, geboren 
te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
12-04-2013: Anniek Maria, 
dochter van E.A. Vosse en C.A. 
Kaptein, geboren te Akersloot.
Wonende te Bakkum:
25-04-2013: Feraye, dochter van 
W. Haximjian en Y. Palida, gebo-
ren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
03-05-2013: Schaft, Christiaan 
W. en den Dekker, Claire, bei-
den wonende te Castricum. 07-
05-2013: Dekker, Robertus B. en 
van de Reep, Cynthia V.M., bei-
den wonende te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Limmen:
30-04-2013: Bakker, Cornelia K., 
oud 88 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met G.P. 

Vleugel.
Wonende te Akersloot:
02-05-2013: Boekel, Gerardus 
N., oud 89 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met N.M.T. 
Velzeboer.
Wonende te Heemskerk:
01-05-2013: Venhuis, Roelf, oud 
84 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd met H. Pieterman.
Wonende te Bakkum:
01-05-2013: Wever, Evert K., oud 
77 jaar, overleden te Bakkum. 
03-05-2013: de Nijs, Agatha M., 
oud 75 jaar, overleden te Alk-
maar.
Wonende te Castricum:
02-05-2013: Delescen, Mechtil-
da C., oud 82 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met H.N.J. 
Juffermans. 02-05-2013: Heinis, 
Jacoba M., oud 64 jaar, overle-
den te Velsen, gehuwd geweest 
met H.J. van Etten. 02-05-2013: 
Tunteler, Hendrik A., oud 84 jaar, 
overleden te Heemskerk, ge-
huwd geweest met B. Siderius. 
03-05-2013: Huijsmans, Cornelis 
J, oud 92 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met C.G. Haaker.
Wonende te Beverwijk:
03-05-2013: Bakker, Saakje, oud 
92 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd geweest met M. Pruis.

Jachtboek van een jonkheer is 
tien euro. 

En er is meer… Op www.foren-
to.nl staat het gehele program-
ma en kan men kaarten reser-
veren. Oud-leden kunnen zich 
via de site opgeven voor de re-
ceptie, inclusief kaarten voor het 
avondstuk.

Prijswinnaars Koningspuzzel
Castricum - Uit de vele uitzen-
dingen van de Koningspuzzel 
zijn de volgende prijswinnaars 
getrokken. Dana Vergonet-Knuf-
man uit Uitgeest wint een ijs-
strippenkaart van de Roset voor 
10 ijsjes. De winnaar van de ca-
deaubon van Nice2Have t.w.v. 15 
euro is Kitty van Beek uit Cas-
tricum. Een cadeaubon van de 

Eeuwige Lente t.w.v. 15 euro is 
gewonnen door Rob Heins uit 
Akersloot. Brigitte Marcker is de 
winnaar van een boekenbon van 
Laan t.w.v. 25 euro. M.C. Krui-
denberg uit Uitgeest wint een fe-
licitatieadvertentie ‘spotje’ in de-
ze krant. Jacqueline Stuifbergen 
uit Limmen heeft twee vrijkaar-
ten van de Corso gewonnen. 

Regio - Bouwbedrijf HSB heeft 
belangstelling om Mulder Ob-
dam over te nemen. Dat liet di-
recteur André Vos maandag we-
ten aan RTV N-H. HSB Bouw 

Overname? heeft ook het failliete bouwbe-
drijf Deurwaarder overgenomen. 

Een overname zou voor de 
bouwprojecten Triade en De 
Boogaert, die nu stilliggen, zeer 
welkom zijn. 
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Mirakels pinksterfeest 
met Wico’s en Bluesix
Bakkum - Op eerste pinkster-
dag viert ’t Mirakel van Bak-
kum een feest op het par-
keerterrein naast het restau-
rant. De reden?  Renato en 
Tiny zwaaien sinds vijf jaar de 
scepter in dit familierestau-
rant aan de Heereweg in Bak-
kum. Bovendien moet gevierd 
worden dat het terras een  of-
ficiele status heeft gekregen. 

Voor kinderen zijn er diverse ac-
tiviteiten zoals een springkussen, 
schminken, spijkerbroek hangen 
en nog meer meer. Dj Jan zorgt 
daarbij voor de muziek. Deze at-
tracties zijn bijna allemaal gratis, 

net zoals een bolletje ijs waarop 
de kinderen worden getrakteerd.

Vanaf 16.00 uur treedt kermis-
band de Wico’s buiten op. Mee-
zingen en dansen mag. Het feest 
gaat binnen verder rond 15.30 
uur. In het restaurant gaat Blues 
in Bakkum van start gaan. Dit 
keer staat Bluesix op het podi-
um; de populaire band die vooral 
blues en bluesrock brengt. 

Voor liefhebbers wordt de barbe-
cue aangestoken. De toegang is 
gratis en de activiteiten gaan om 
13.00 uur van start. Aangeraden 
wordt op de fiets te komen.  

Ierse ballads, blues, jazz en 
Nederlandstalig in Bakkerij
Castricum - Op vrijdag 17 mei 
komt de Ierse singer/songwriter 
Mark Condren naar De Bakkerij. 
De Ierse artiest heeft een ka-
rakteristiek stemgeluid die doet 
denken aan Joe Cocker. De 
avond erna blues met Cindy Pe-
ress en funky jazz van dj Jazz.
Daarnaast zet dj Jazz de plaatjes 
op. Entree is 4,00/3,00 euro, De 
deur gaat om 21.00 uur open, het 
optreden begint om 22.30 uur. 
Oude schoolvrienden Jacob 

Voorhout (1970) en Remco van 
Vliet (1972) vormen samen het 
duo Jacob & Remco. Zichzelf be-
geleidend op gitaar brengen zij 
hun eigenzinnige, Nederlandsta-
lige nummers ten gehore tijdens 
Zomaar een Zondagmiddag. 

Zondag 19 mei in De Bakkerij. 
Zaal open vanaf 14.00 uur en om 
15.00 uur begint het programma. 
De Bakkerij is te vinden aan de 
Dorpsstraat 30. 

Arti Shock 
Bakkum - Zaterdag 18 mei 
treedt saxofoonkwartet Arti 
Shock uit Hoofddorp op in Het 
Oude Theehuys. 
Het repertoire is afwisselend te 
noemen: jazzstandards, stukken 
uit The Great American Song-
book, latin, tekenfilmmuziek en 
tango’s van Astor Piazolla. Het 
kwartet wordt gecoacht door 
Willem van Merwijk die ook voor 
het kwartet arrangeert. De band 
brengt van hem enkele uitvoe-
ringen ten gehore brengen. Het 
kwartet bestaat uit: Axel van 
Luijk op sopraan- en altsaxo-
foon, Steven de Vries op altsaxo-
foon, Kristel Knebel op tenor-
saxofoon en Huibert Geesink op 
baritonsaxofoon. Het optreden 
begint om 14.00 uur en is gratis 
toegankelijk. 

Castricum - In de bibliotheek 
is op zaterdag 25 mei de ver-
telvoorstelling ‘Knip, knip, knip! 
Gaat mijn schaartje’ te zien. Peu-
ters en (kleine) kleuters kunnen 
om 15.00 uur komen kijken naar 
deze voorstelling van Poppen-
theater Peterselie. Deze interac-
tieve vertelvoorstelling met pop-
pen is gebaseerd op het Pren-
tenboek van het Jaar 2013: ‘Nog 
100 nachtjes slapen.’ De toegang 
is 2,50 euro. Reserveren via tel.: 
0251–655678 of castricum@bi-
bliotheekkennemerwaard.nl. 

Poppentheater

Castricum - Saskia Steenbak-
kers heeft voor de komende pe-
riode weer veel kunstenaars be-
reid gevonden om hun kunst bij 
Straatscape te exposeren. Bron-
zen beelden en glasobjecten van 
Tonna Lucassen zijn samen met 
landschapsfoto’s van Peter van 
den Berg en foto’s van Saskia 
Steenbakkers te zien in de eta-
lages. In de galerie is kunst te 
zien van Manon Walstra (teke-
ningen), Beatrix Boogaard, Hans 
Berkhout (schilderijen), Ron 
Huisman, Joop Koopman (kera-
miek), Peter van den Berg (fo-
to’s), Tineke Pijnappel, Lilian 
Steenhuizen, Renate Haanappel 
(beelden), Joyce van Bruggen 
de Boer (sieraden), Ans Martens 
(mode). De galerie is open van 
woensdag tot en met zaterdag 
van 12.00 tot 16.00   uur. Peter 
van den Berg en Saskia Steen-
bakkers zijn ook deelnemers 
van de kunstfietsroute (stop 18) 
op zaterdag 1 en zondag 2 juni. 
Op zondag speelt er een band. 
Streetscape is op deze dagen 
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Streetscape

donderdag 20.00 uur  
vrijdag  18.30 & 21.30 uur 

zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.15 & 21.00 uur  

maandag 15.15 & 19.30 uur  
dinsdag & woensdag 20.00 uur  

The Great Gatsby - 3D
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 16.00 & 21.00 uur 

maandag 19.30 uur  
dinsdag 20.00 uur  

Leve Boerenliefde
vrijdag, zaterdag & zondag 18.30 uur 

maandag 16.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

The Big Wedding
zaterdag & zondag 18.30 uur 

dinsdag 14.00 uur
woensdag 20.00 uur  

Daglicht
zaterdag 16.00 uur 

woensdag 15.00 uur 
Yoko

zaterdag 16.00 uur 
zondag & maandag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
De Croods - 3D

zondag & maandag 13.00 uur 
Prinses Lillifee

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 16 mei t/m 22 mei 2013

Leuk idee met 
Pinksteren:

High Tea 
en een 

bioscoop-
kaartje 

voor 24,50
    

Dorpsstraat 66a  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

    
Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

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

The Great Gatsby in 3D
The Great Gatsby vertelt in de 
typische Fitzgerald-stijl het ver-
haal van beginnend schrijver 
Nick Carraway die in het voor-
jaar van 1922 de Amerikaanse 
provincie verruilt voor New York 
City. Het is een tijd van losse mo-
raal, betoverende jazz, illegaliteit 
en aandelen die tot in de hemel 
groeien. Op jacht naar zijn Ame-

rikaanse droom belandt Nick 
in de wereld van de mysterieu-
ze miljonair en partyliefhebber 
Jay Gatsby. Ook ontmoet Nick 
zijn nicht Daisy en haar adellijke 
echtgenoot en rokkenjager Tom 
Buchanan. Nick raakt verzeild in 
de fascinerende wereld van de 
superrijken, vol illusies, liefde en 
bedrog. 

Deze romantische plattelands-
komedie draait om boer Jelte 
die na het verlies van zijn vrouw 
weinig zin heeft in een nieuw ro-
mantisch avontuur. En al hele-
maal niet met iemand die het 
boerenleven niet begrijpt. De 
meest onwaarschijnlijke vonk 
die kan overspringen is die tus-
sen hem en Wenda, de popu-

Leve Boerenliefde laire presentatrice van kijkcij-
ferkanon Leve Boerenliefde. Als 
die datingshow van de keiharde 
producer Kenneth (Dirk Zeelen-
berg) uitgerekend op zijn erf een 
nieuw seizoen komt opnemen, 
lijkt het een ultieme botsing van 
culturen te worden. Maar tegen 
alle vooroordelen over stads-
mensen en boeren in, bloeit er 
tussen het frisse groen een bij-
zondere liefde op. 
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Verkoopexpositie gestart

Frits Dikhoff taxeert 
sieraden Muttathara
Castricum - Burgemeester 
Mans heeft in de hal van het ge-
meentehuis de verkoopexposi-
tie van Muttathara geopend met 
kunst en sieraden. Maar hoe 
weet je nou of een sieraad echt 
is? Heel gemakkelijk: wanneer 
het stickertje van Frits Dikhoff, 
de juwelier en goudsmid aan het 
Bakkerspleintje, aan hangt.
Frits Dikhoff: ,,Ruim tien jaar ge-
leden ben ik er voor Muttathara 
mee begonnen. Iemand bracht 
bij mij een Art Deco broche ter 
reparatie. Dat is de periode uit 
de jaren ‘10 en ‘20 van de vorige 
eeuw. De klant bleek de broche 
voor een paar gulden bij Mut-
tathara te hebben gekocht, een 
fractie van de eigenlijke waarde. 
Toen heb ik ze opgebeld en ge-
zegd dat ik de ingebrachte sie-
raden, juwelen en zilverbestek-
ken wel voor hen wilde taxeren. 
Gratis uiteraard, want het is voor 
een goed doel en belangrijk dat 
er zoveel mogelijk geld wordt in-
gezameld.”
Tussen het aangeboden materi-
aal zit ook veel namaak en laag-
waardig zilver, maar in principe is 
alles welkom bij Muttathara. En 

soms is het aangeboden sieraad 
niet meer te repareren, maar zijn 
de diamantjes of het goud nog 
de moeite waard om eruit te ha-
len. Ook met de opbrengst daar-
van is Muttathara blij. 
,,Opvallend veel van wat wordt 
aangeboden komt uit de jaren 
‘60 en ‘70”, vervolgt Frits Dikhof. 
,,Dat is nu net een minder inte-
ressante periode. Waaraan dat 
ligt weet ik niet, maar veel ver-
der dan een schulprandje, gra-
naten en bloedkoralen reikte de 
fantasie van de meeste edelsme-
den destijds niet.”
Heeft hij zelf wel eens wat ge-
kocht? “Ja, een heel vreemd ding 
waarvan ik niet weet waar het 
vandaan komt. Ik vermoed Afri-
ka, maar het ivoor en de bloed-
koralen zijn allemaal geïmiteerd 
in glas. Niet voor het mooie maar 
voor het bizarre heb ik het ge-
kocht, want de functie ervan is 
me evenmin duidelijk.”
De verkoopexpositie van Mut-
tathara duurt tot en met 31 mei 
en is te bezichtigen op maandag 
tot en met donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur.

Voor de liefste moeder…
Castricum - Afgelopen zon-
dag zijn de meeste moeders wel 
in het zonnetje gezet. Met bloe-
men natuurlijk, parfum, bonbons 
of gewoon een leuk hebbeding. 
Maar waar kun je een moeder 
nu het meest blij mee maken? 
Een foto van haar kind of kinde-
ren natuurlijk! Dus pakte de klei-
ne Serah het slim aan. Zij kwam 
samen met haar vader en broer-

tje naar winkelcentrum Gees-
terduin waar kinderen gratis op 
de foto werden gezet. Vervol-
gens werd de foto op papier ge-
plakt waarna het grote versieren 
kon beginnen. Serah had het ex-
tra druk want het cadeautje van 
haar broertje moest zij ook voor 
haar rekening nemen; die is nog 
te klein. En hun moeder? Die 
vond beide cadeautje even mooi!

Limmen - Het circus dat op De 
Vuurbaak verschijnt, heeft ande-
re tijden en data doorgegeven. 
Er zijn voorstellingen op don-
derdag 16 en vrijdag 17 mei om 
16.15 en 19.00 uur. Op 18 mei 
beginnen ze om 15.00 en 19.00 
uur en de voorstelling op zondag 
is om 15.00 uur. Kaarten zijn te 
reserveren via www.menagerie-
circus.nl.

Andere tijden 
circus Limmen

Egmond - Zaterdag omstreeks 
0.40 uur reed een 18-jarige man 
uit Castricum over de Herenweg 
in Egmond-Binnen. De bestuur-
der schrok, naar eigen zeggen, 
van een konijn dat op de weg 
liep. Hierbij raakte hij de macht 
over het stuur kwijt waardoor de 
auto enkele malen over de kop 
sloeg en in de berm in een grep-
pel terecht kwam. De bestuurder 
kon werd voor onderzoek over-
gebracht naar het ziekenhuis.

Over de kop

Stenen vloer binnen en 
buiten weer als nieuw!

Velsen-Noord - Chem Dry kan  
helpen met het weer mooi ma-
ken van stenen vloeren door rei-
nigen, impregneren en eventu-
eel polijsten. De stenen vloeren 
schitteren weer na reinigen en 
eventueel sealen. Dit kan alle-
maal in één dag en na vier uur 
droogtijd is de vloer weer be-
loopbaar. 
Doordat veel steensoorten enig-
zins poreus zijn komen ze ook 
vol te zitten met stof en vuil. Ook 
in de voeg kruipt meer dan men 
denkt. Bacteriën en schimmels 

worden door Chem Dry verwij-
derd. Na de reiniging kan Chem 
Dry een sealer aanbrengen die 
preventief dergelijke vervuiling 
tegenhoudt. 
Chem-Dry Veen biedt ook dé 
oplossing voor het onderhou-
den van natuurstenen vloeren. 
Na een grondige reiniging kun-
nen zij de natuurstenen vloer van 
bijvoorbeeld marmer, travertin of 
kalksteen weer kristalliseren. 
Met deze behandeling wordt de 
toplaag verdicht. Hierdoor ont-
staat een verharde toplaag met 

een mooie glans. Indien de na-
tuurstenen vloer veel krassen 
bevat zal de vloer eerst geslepen 
moeten worden en de medewer-
kers van Chem Dry geven daar-
over graag advies. 
Het is helaas onvermijdelijk dat 
na een aantal jaren uw terraste-
gel en/of tuintegel zijn originele 
uiterlijk verliest. Chem-Dry Veen 
kan de terrastegel weer 100% 
vuilvrij en algvrij maken. Na de 
reiniging is het ook mogelijk 
de tegel een anti-algbehande-
ling te geven waardoor alg min-
der kans krijgt. Chem Dry Veen 
is gevestigd in Velsen-Noord, 
0251-291401 en in Heiloo, 072-
5159035 of mail naar info @ 
chemdryveen.nl. Zie ook www.
chemdryveen.nl.

Tuincentrum Frits Janssen
is klaar voor de zomer

Akersloot - Bij Tuincentrum- 
Tuinaanleg Frits Janssen, aan het 
mooie Klein Dorregeest 3a tref-
fen bezoekers een grote bloe-
menzee aan. Eenjarige planten, 
van boerengeraniums tot kuip-
planten en hangingbaskets; ze 
zijn in grote getale en kleuren 
aanwezig. Op tweede pinkster-
dag is Frits Janssen geopend van 
10.00 tot 16.00 uur.
 
Tuincentrum-Tuinaanleg Frits 
Janssen is al ruim dertig jaar het 
vertrouwde adres waar men al-
les voor de tuin onder één dak 
vindt. Van bloeiende planten, co-
niferen en heesters tot sierbe-
strating, hardhouten schuttingen 
en tuinverlichting. Ook het bijbe-
horende hoveniersbedrijf staat 
goed aangeschreven in de re-
gio. Een vrijblijvend gesprek over 
de aanleg en inrichting van de 
tuin is altijd mogelijk. Het voor-

deel van zo’n ‘alles onder één 
dak tuincentrum’, is dat men 
vooraf kan bekijken welke mate-
rialen het meest geschikt zijn om 
te gebruiken. Gespecialiseerd in 
een grote sortering bomen, strui-
ken en planten, een mooi assor-
timent natuursteen, gebakken 
stenen voor sierbestrating en 
andere toepassingen, houtwer-
ken bijzondere elementen om de 
tuin te verfraaien, is dit het adres 
om zich op deskundige wijze te 
laten adviseren. 
Binnen is er een uitgebreide die-
renafdeling. Hier vindt men wer-
kelijk alles voor het dier. Van 
voer voor kippen en kanaries tot 
speelgoed voor de hond en kat. 
Onlangs is het assortiment uit-
gebreid met HippoStar Paarden-
voer en Lucerne Paardenvoer. 
Alles is in klein en grootverpak-
king verkrijgbaar, en dit alles 
voor een zeer scherpe prijs. 

In de cadeauwinkel vindt men 
originele tuin- en woonaccessoi-
res, zoals tuinkussens, windlich-
ten en binnen-en buitenschilde-
rijen voorzien van ledverlichting. 
Dit is nog maar een kleine greep 
uit de collectie sfeerartikelen. 
Geen keuze kunnen maken uit al 
dat moois? Dan is er nog altijd 
de welkome en fraai ingepak-
te cadeaubon. Tevens vindt men 
binnen een uitgebreid assorti-
ment aan manden en potterie. 
Leuk om op te laten maken door 
de creatieve en ervaren werkne-
mers. Verder kan men hier te-
recht voor alle gereedschappen, 
vijverartikelen, waterornamen-
ten, binnen- en buitenpotterie, 
tuinmeubelen, hout, aarde, sier-
bestrating en verlichting. Zie ook 
www.tuincentrumfritsjanssen.nl .
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ICGT: spektakel van formaat
Uitgeest - Trots laat Gerrit Ide-
ma de “Hall of Fame” zien die 
naar de bestuurskamer leidt. 
Aan de muur de ingelijste shirts 
van verschillende landen die ooit 
hebben meegedaan aan het In-
ternationale Cor Groenewegen 
Toernooi, in de volksmond beter 
bekend als het ICGT, dat van 17 
tot en met 20 mei de gemoede-
ren in Uitgeest weer behoorlijk 
bezig zal houden.
Het gonst al weken in het dorp 
want hoewel het om voetbal 
gaat, verheugt men zich ook ze-
ker op de gezelligheid die aan dit 
toernooi kleeft. Als Uitgeesters 
het over DE TENT hebben, weet 
iedereen wat daar mee wordt 
bedoeld. 
Gerrit Idema heeft dit varkentje 
al vele malen gewassen en oogt 
ontspannen. Gerrit: “De voorbe-
reidingen voor dit jaar begonnen 
een week na het evenement van 
2012. We hebben geëvalueerd  
en de dingen genoteerd die 
we graag anders zien. Er is een 
draaiboek maar we kunnen altijd 
verbeteren.” Als dan het voetbal-
seizoen begint, worden de ploe-

gen benaderd. In oktober/no-
vember komen de bevestigingen 
meestal binnen en in maart is al-
les zo’n beetje rond.  De buiten-
landse clubs hebben het altijd 
enorm naar hun zin in Uitgeest, 
wat blijkt uit verzoeken om weer 
te mogen komen. Dat is niet zo 
gek want alles wordt tot in de 
puntjes geregeld. Er is voor iede-
re ploeg een begeleider die het 
werk uit handen neemt. Sponso-
ren spelen een zeer grote rol en 
de gastvrijheid van Van der Valk  
zorgt dat alles op en top is. Dit 
jaar is er een mooi deelnemers-
veld en speelt FCU tegen teams 
van de hoogste divisies van bij-
voorbeeld Italië, Spanje, Enge-
land en Zweden en niet te ver-
geten AZ! Maar de kurk waar 
het ICGT op drijft is toch wel de 
feesttent die voor de 25e keer 
opgezet zal worden. Vele ar-
tiesten zullen de stemming er in 
brengen zoals bijvoorbeeld Imca 
Marina, pop bands en dj’s. Van-
af 13 mei zal een grote groep ou-
dere vrijwilligers het fysieke werk 
gaan verrichten. Het park wordt 
netjes gemaakt, de fietsenstal-

ling aangepakt, het hekwerk, de 
toiletgroepen en de tent wordt 
opgebouwd. Gerrit: “Vorig jaar 
hadden we bankjes van steiger-
materiaal gemaakt maar die wa-
ren iets te hoog waardoor 80-ja-
rigen met hun benen bungelden, 
dus dat gaan we anders doen. 
Verder kunnen we nog vrijwilli-
gers gebruiken voor de opbouw 
maar ook om te bezemen en te 
wissen tussen de wedstrijden 
door.” Het is een klusje maar wat 
geeft het als je er een hoop ge-
zelligheid voor terugkrijgt? Dat 
de sfeer gemoedelijk is, blijkt uit 
de uitspraak van een verbaas-
de bezoeker “Als ze hier tegen je 
aanlopen, zeggen ze sorry”.
Burgemeester Mieke Baltus 
komt uit een voetbalfamilie en 
doet de aftrap waarna FC Uit-
geest tegen de Kanaries uit En-
geland zal spelen. Dan is het al-
leen nog even duimen voor een 
beetje redelijk weer. 

Wilt u meer weten over het voet-
bal, de artiesten en het randge-
beuren, kijkt u dan op www.icgt.
nl. (Monique Teeling)

Een ANBO-wandeling in het 
Ham- & Crommenijegebied 
Uitgeest - De ANBO organi-
seert zaterdag 25 mei een wan-
deling. Tussen het Uitgeester-
meer en Fort Krommeniedijk ligt 
een prachtig stukje natuur met 
trilveen, het Ham- & Cromme-
nijegebied. Het gebied is niet vrij 
toegankelijk, maar een vrijwilli-
ger van Staatsbosbeheer  neemt 
de deelnemers bij uitzondering 
mee op wandeling.
Met een beetje geluk komen 
ze diverse vogels en bijzondere 
planten tegen. Het terrein is niet 
heel gemakkelijk begaanbaar; 
stevige hoge schoenen of laar-

zen zijn een vereiste evenals een 
lange broek. 
Er is niet zoveel plaats om auto’s 
te parkeren, alleen langs de weg; 
kom of op de fiets of rij samen 
met anderen.  
De wandeling vindt plaats za-
terdag 25 mei van 9.00 tot 11.00 
uur. Vertrokken wordt vanaf Fort 
Krommeniedijk. ANBO-leden 
betalen  4 euro deelnemersgeld, 
niet-leden 6 euro. Er kunnen 
maximaal 25 mensen mee.
Opgeven bij Marry Zwaan: 0251-
311826, bij afwezigheid ant-
woordapparaat inspreken. 

Vrijwilligers gezocht 
om te koken in De Brug
Uitgeest - In september/ok-
tober dit jaar zullen de nieuwe 
woningen van woonproject De 
Brug aan het Dokter Brugman-
plantsoen zo’n beetje klaar zijn. 
Dit unieke woonproject stelt jon-
geren met een beperking in de 
gelegenheid om begeleid zelf-
standig te wonen. Deze jonge-
ren kenden elkaar voorheen niet 
maar inmiddels zijn zij een hech-
te en enthousiaste  groep die 
haast niet kan wachten tot het 
moment van verhuizen daar is.
Aan tafel zit een van de ouders 
en initiatiefnemers van dit pro-
ject Peter De Reus samen met 
Fons van Noorden van Meet & 
Eat, een kookproject als onder-
steuning van mantelzorgers. Pe-
ter: “Wij zijn op zoek naar men-
sen die het leuk vinden om sa-
men met deze negen jongeren 
te koken en te eten. Door toe-
val kwam ik in contact met Fons 
van Meet & Eat en we zijn heel 
blij dat we al drie mensen bereid 
hebben gevonden om dit te gaan 
doen. Maar om het goed te laten 
lopen, hebben we minimaal vijf 
mensen nodig, vandaar deze op-
roep.” Inmiddels heeft Fons na de 
eerste ontmoeting met de jonge-
ren gemerkt dat zij zeer enthou-
siast zijn. Fons: “Ze hadden met-
een zin om recepten uit te zoe-
ken.”
Fons verwacht dat men ongeveer 
een keer per maand of om de vijf 
weken van ongeveer 16.00uur 
tot 21.00uur bezig is met voorbe-
reiden, bereiden, eten en oprui-
men. Dit allemaal samen met de 

jongeren en een professioneel 
begeleider. Er staat goede appa-
ratuur in de gloednieuwe keuken 
en in het verlengde komt een 
eethoek. Peter: “We willen hier-
voor graag in contact komen met 
mensen die toch wel aan een ze-
ker profiel voldoen. Belangrijk is 
de samenwerking met de bege-
leider, helder en duidelijk kun-
nen communiceren, het hebben 
van tact en inlevingsvermogen 
en hulpvaardigheid. Maar ook 
het hanteren van de goede volg-
orde en het geven van een dui-
delijke structuur mag niet ont-
breken. De jongeren hechten 
zich aan vaste personen, moeten 
een band kunnen opbouwen en 
zich veilig voelen.” Fons: “Je hoeft 
geen Jamie Oliver te zijn maar 
als je lol hebt in koken en het 
spreekt aan om met deze jonge-
ren samen te werken, dan nodi-
gen we de mensen van harte uit 
om zich te melden.”
De jongeren hebben al een aan-
tal kookworkshops gedaan en 
deze maand staat er een tapas 
workshop op het programma. De 
begeleidende Meet & Eat koks 
gaan dan mee om alvast kennis 
met hen te maken.
Maar heeft u niet veel met ko-
ken en doet u liever andere klus-
jes zoals, de tuin bijhouden of 
een lampje ophangen dan kunt 
u zich ook melden als vrijwilliger.
Aanmelden kan bij Peter de 
Reus 0251 311656 of Fons van 
Noorden 06-54354641.
Zie ook www.stichtingwoon-
groep-uitgeest.nl.
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Het 27e Voluit 
Stratenvolleybaltoernooi
Uitgeest - Op zaterdag 15 ju-
ni organiseert volleybalvereni-
ging Voluit het jaarlijkse Stra-
tenvolleybaltoernooi op het ter-
rein van de IJsbaan aan de Cas-
tricummerweg. Het toernooi 
dat oorspronkelijk bedoeld was 
voor stratenteams is de afge-
lopen jaren uitgegroeid tot een 
evenement waaraan deelgeno-
men wordt door niet alleen stra-
ten-, maar ook vrienden-, buren- 
en collega-teams, niet alleen uit 
Uitgeest, die in een ontspannen 
sfeer strijden om de titel: “stra-
tenvolleybalteam van het jaar 
2013” van Uitgeest. 
Spanning, inzet, enthousiasme, 
samenwerking, aanmoediging, 
hilariteit, af en toe een toppres-
tatie, ontspannen en lekker be-
zig zijn, vormen de sleutelwoor-
den voor de vele teams met hun 
vele supportersscharen, die de 

laatste jaren het toernooi bezoe-
ken. Daarna kan een ieder, on-
der voorbehoud,gezellig napra-
ten bij de barbecue. 
Alle teams spelen evenveel wed-
strijden en naar gelang het pro-
gramma vordert wordt de speel-
sterkte aangepast aan de vooraf-
gaande resultaten.
Er kan deelgenomen worden 
onder een origineel gekozen 
TEAM-naam door deelnemers 
vanaf 16 jaar. Ieder team heeft 
minimaal twee dames in het veld 
en maximaal drie competitie-
spelende volleyball(st)ers in het 
veld. Het inschrijfgeld bedraagt 
20 euro en u kunt zich vanaf he-
den op de site van de volleybal-
vereniging Voluit www.vvvoluit.nl 
digitaal inschrijven.        
Op de foto staat het winnende 
team van vorig jaar: Team zonder 
fermenjor.

Tien jaar snuffelmarkt 
voor Prijedor in Bosnië
Uitgeest - Onlangs heeft de 
pastoor van Prijedor in Bosnië 
een kort bezoek gebracht aan 
Uitgeest en verteld over de situa-
tie in zijn parochie. En weer werd 
duidelijk dat hulp daar hard no-
dig blijft. Mensen die niet naar 
een dokter kunnen, laat staan 
naar een ziekenhuis. Mensen die 
amper mogelijkheden hebben 

om hun verwoeste huis weer he-
lemaal op te bouwen. Mensen 
die geen geld hebben voor kle-
ding, voor brandstof en noem 
maar op. Natuurlijk zijn er men-
sen die het wel goed hebben, die 
werk hebben. Maar vooral onder 
de katholieke Kroatische bevol-
kingsgroep zitten heel veel ar-
me mensen, die werkloos zijn en 

ook geen uitkering krijgen. Zelfs 
achttien jaar na de oorlog zijn 
er dus voor deze mensen geen 
vooruitzichten.
Daarom organiseert de werk-
groep ‘Help Prijedor op weg’ nog 
steeds jaarlijks een snuffelmarkt, 
de tiende alweer. Deze wordt ge-
houden op zaterdag 1 juni voor 
of naast de rk kerk aan de Lan-
gebuurt. En u begrijpt het al: Uw 
medewerking is weer hard no-
dig.
Heeft u goed verkoopbare spul-
len over, geef dan een telefoon-
tje naar een van de onderstaan-
de adressen. Uw spullen wor-
den dan opgehaald of u kunt 
ze brengen. U kunt bellen met 
Co Heine, Kruiskamplaan 110 
(311982), Fetze Pijlman, Vrijbur-
glaan 61 (313632), Han Scheer-
man, Hogeweg 76 (311019) of 
Siem van Zutphen, Westergeest 
73-75 (310193)
Soms hebben mensen mooie 
spullen die ze liever aan de men-
sen zelf in Prijedor zouden willen 
geven. Maar spullen moeten ge-
bracht worden en afgezien van 
de kosten van vervoer, is men 
bij de Bosnische grens heel kri-
tisch. Daarom blijft het het bes-
te om alles hier te verkopen en 
dan geld over te maken! Alleen 
als er toch mensen naar Prijedor 
gaan, kan er weleens wat wor-
den meegenomen.

Uitgeest - Voor zaterdag 11 mei 
stond de 4e Vitessevlucht op 
het programma bij Duivensport-
vereniging De Vliegende Vleu-
gels. De weersberichten waren 
niet erg gunstig voor het week-
end. Dus gebeurde wat een ie-
der al verwachtte, de duiven 
werden niet vroeg gelost. Op de 
losplaats was het zwaar bewolkt 
met af en toe stevige buien, wat 
het lossen van de duiven moei-
lijk maakte. Voor die dag had 
Uitgeest/Akersloot wel weer een 
gunstige uitgangspositie zo aan 
de staart van het Rayon B.  Het 
zou wederom een snelle vlucht 
kunnen worden vanuit het Belgi-
sche Nijvel. 
Met snel binnen komende op-
klaringen maar wel met een toe-
nemende wind werden de dui-
ven dan toch om 13.00 uur ‘s 
middags gelost. Met inmiddels 
een harde zuidwesten wind ver-
trokken ze uit Nijvel. De afstand 
bedroeg 222 kilometer en er wa-
ren voor deze vlucht 260 dui-
ven ingemand van 14 liefheb-
bers. Om 15.10.27 uur meldde de 
snelste duif zich in Akersloot bij 

de Combinatie Kerssens-Krom, 
met de hoogste snelheid van 
1697.484 meter per minuut ( ruim 
101 km/uur). 
Uitslag van zaterdag 11 mei van 
de eerste vijf liefhebbers luidt als 
volgt:  1-7-8-9-10e  Comb. Kers-
sens-Krom uit Akersloot, 2-23-
24-25-30e Gebr. Beentjes uit 
Akersloot, 3-4-44-46-49e Tan-
dem W. & F. Rodenburg uit Uit-
geest,  5-35-56e Piet Groen-
tjes uit Uitgeest en 6-12-19-31-
43e Hein Berkhout uit Uitgeest. 
De  taart van de week ging naar 
Hein Berkhout met een van z’n  
duiven op de 50e plaats. De at-
tractieprijs op de 15e plaats ge-
schonken door Eric Keysper gaat 
naar Jaap Teeling. 
De overwinning van de Combi-
natie Jaap Kerssens en Frank 
Krom was tevens goed voor een 
4e plaats tegen 140 deelnemers 
met 2900 duiven in het Rayon B. 
Door de harde wind waren bin-
nen 4 minuten de 65 prijsduiven 
alweer op de hokken en de con-
cours gesloten. Slechts één lief-
hebber kon zijn duiven niet in de 
prijzen vliegen.

       Zo vlogen 
       de duiven 

Dog 1 terug op aarde!
Uitgeest - Zondag is het eerste 
herenteam van de Dog zijn eer-
ste plaats op de ranglijst kwijt-
geraakt. In de topper tegen 
Zeevanckspelers werden eer-
ste Marco Zoeteman en tweede 
man Mark Bonekamp node ge-
mist. Hierdoor schoven de ande-
re teamleden een speelsterkte 
door en moest er zelfs een inval-
ler geregeld worden omdat ook 
de ervaren rot Menno Kuik ont-
brak. Dit was allemaal even te-
veel van het goede ondanks het 
goede weerwerk wat de Dog 
bood. Deze week begon door 
alle verschuivingen Don van 
der Klei als eerste man en Don 
speelde best goed, hij kwam 
goed mee in de rally, alleen op 
de belangrijke (game)punten 
was de tegenstander net even 
slimmer. Uitslag 3-6 4-6. Twee-
de man was deze week Robin 
van Rijssel en die had helaas de-
ze week niets in te brengen te-

gen zijn linkshandige tegenstan-
der. Robin werd van het bekende 
kastje naar de muur gestuurd en 
verloor met 2-6  1-6.
Derde man Jeroen Duinmaijer 
kwam nog het meest in de buurt 
van de overwinning. Na winst in 
de eerste set verloor Jeroen net 
aan de tweede set zodat een der-
de set nodig was. Hierin kwam 
Jeroen 5-1 achter, overwon me-
nig matchpoint en kwam zelfs 
terug tot 5-5. Deze inspanning 
bleek toch iets te veel geweest 
want hierna verloor Jeroen twee 
games op rij en zo de wedstrijd. 
Uitslag 6-4  4-6  5-7.  De vier-
de man was deze week Robbert 
Steur. Robbert heeft veel talent 
en was in de jeugd  altijd een 
topper in zijn leeftijdscatego-
rie. De laatste jaren speelt Rob-
bert helaas de weinig wedstrij-
den en je zag dan ook dat Rob-
bert wat wedstrijdritme ontbrak. 
In de eerste set bleef Robbert 

nog goed bij maar in de twee-
de set ging het veel te snel. Uit-
slag 4-6 1-6.  Tussenstand na de 
dubbels dus 0-4.  In de dubbels 
zou dan het aansluitingspunt ge-
maakt moeten worden, maar ook 
dat lukte helaas (net) niet. Eerste 
koppel Jeroen en Robin speel-
de uitstekend maar ze kwamen 
net tekort tegen een zeer erva-
ren koppel van Zeevanckspelers. 
Uitslag 5-7 5-7.  Tweede koppel 
Don en Robbert begonnen ook 
prima, pakte zelfs de eerste set 
en begon ook goed aan de twee-
de. Helaas werd  door wat pech 
puntjes deze set verloren. In de 
derde set vochten Don en Rob-
bert zich uit geslagen positie te-
rug en kregen zelfs 3 !! match-
points maar de zenuwen speel-
den helaas op en het lukte niet 
om de partij er uit te slepen,  6-3 
5-7 6-7. 

Totaaluitslag 0-6 waardoor de 
eerste plaats uit zicht is. De 
tweede plaats lijkt nu het hoogst 
haalbare. Volgende week de 
thuiswedstrijd tegen Wings 1.

Het bestuur van de AVBU nodigt de leden uit tot het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 
dinsdag 21 mei 2013 in het Dorpshuis De Zwaan, 
aanvang 20.00 uur 
Tevens presentatie woningtrein en zonnepanelen.

a.v.b.u. - uitgeest
Opgericht 02-10-1980



FC Uitgeest staat stevig aan 
einde van het ‘Bosmantijdperk’
Uitgeest - FC Uitgeest is er in 
geslaagd om de voor dit seizoen 
geformuleerde doelstelling zich 
te handhaven in de Eerste Klas-
se te realiseren. Dat is niet al-
leen verheugend maar ook ra-
zend knap. Onder leiding van de 
afscheid nemende Jurg Bosman 
werd de afgelopen jaren een hu-
zarenstukje uitgehaald. In het 
seizoen 2008-2009 lukte het nog 
net niet maar het daaropvolgen-
de seizoen was het wel raak. Pro-
motie van de vierde naar de der-
de klasse. Vervolgens werd er 
twee keer een kampioenschap 
gevierd en vond FCU zichzelf zo-
maar terug in de eerste klasse. 
Wie had dat ooit bedacht? Nie-
mand.. of toch?? Uw Afvallende 
Bal wil niet opscheppen maar dat 
hij verstand van voetballen heeft 
maakt het onderstaande citaat 
duidelijk. Het is een deel van het 
verslag dat ik schreef naar aan-
leiding van de eerste belangrij-
ke (voor de beker) wedstrijd van 
dat seizoen met Jurg Bosman op 
de bank. We tekenen 28 augus-
tus 2008

FC Uitgeest – SRC: profeti-
sche 4-0
Voorspellen is aan profeten. Pro-
feet is afgeleid van het Griek-
se woord prophéteuo wat letter-
lijk voorspellen betekent ofwel het 

verkondigen van orakelspreuken 
afkomstig van een God. Ondanks 
deze heldere definitie is voorspel-
len een normale menselijke be-
zigheid. Zo ook langs de lijn bij 
FC Uitgeest op een mooie don-
derdagavond in augustus als de 
plaatselijke FC na een moeizame 
eerste helft de tegenstanders uit 
Schagen in de tweede helft bij vla-
gen degraderen tot beginnelingen. 
“Ze worden kampioen dit jaar” 
roepen de twee wat oudere heren 
die naast mij de wedstrijd volgen. 
Ik voorspel u dat ze gelijk krijgen.

Welnu dat seizoen nog niet maar 
daarna dus wel de opmars. Wat 
zijn nu de afgelopen jaren ingre-
diënten van succes geweest bij 
de coach die volgend seizoen 
aan de slag gaat bij vierdeklasser 
Hercules uit Zaandam?
In de eerste plaats een heldere 
en niet eens zo moeilijke visie op 
het te spelen spel. Jurg gebruikt 
constant de vleugels, denkt voor-
uit in plaats van achteruit en 
heeft eindeloos getraind in “de 
omschakeling”.  Balverlies moet 
zo snel mogelijk weer ongedaan 
gemaakt worden want “pas als je 
de bal hebt kun je winnen” oreer-
de ooit een groot leermeester uit 
Amsterdam aan Jurg Bosman.
In de tweede plaats was er het 
lef om jonge jongens in te pas-

sen. Ze kregen niet alleen hun 
kansen maar pakten ze ook nog 
eens. Hoewel je de invloed van 
een coach niet moet overdrijven 
heeft hij wel degelijk de hand ge-
had in de ontwikkeling van een 
Paul Groen, Sven de Wit, Pim Mo-
lenaar, Stefan Winter, Joost de 
Jong, Kick Smit, Bob Out en mis-
schien vergeet ik er nog wel een 
aantal. Stevige, stoere knapen die 
de afgelopen jaren groeiden tot  
steunpilaren van het succesvolle 
team. In de derde plaats wist Jurg 
ervoor te zorgen dat de vonk van 
zijn “winnaarsmentaliteit” over-
sloeg op de groep. Nodig want 
dat was en is niet altijd de sterk-
ste kant van Uitgeester voetbal-
lers. Met hulp van echte “win-
ners” als Sander van den Helder 
en Bart Meijland werden daarin 
absoluut stappen gemaakt.
Tot slot coacht Jurg logisch. Van 
alle wedstrijden die ik heb gezien 
is er mij geen enkele bijgebleven 
bij welke ik me afvroeg, bij een 
opstelling of een wissel,  of het 
“de trainer misschien in de kop 
was geslagen”. Een verdienste. 
Ik kan eigenlijk na al die seizoe-
nen maar één ding bedenken 
waar hij misschien niet in is ge-
slaagd en dat is, het koelbloedig 
benutten van kansen. Want wat ik 
de afgelopen seizoenen aan ge-
miste kansen heb zien voorbij-
komen is bijna onwaarschijnlijk. 
Maar ach een kniesoor die daar 
verder op let.
Al met al laat Jurg Bosman een 
FC Uitgeest achter dat “stevig 
staat” en dat met behulp van de 
Businessclub en met de prima 
ondersteuning vanuit het bestuur 
en de vereniging nog een mooie 
toekomst wacht. Zijn handteke-
ning staat daar onder en daar 
mag hij trots op zijn.
Jurg, De Afvallende Bal bedankt 
je voor al die mooie jaren en 
wenst je verder veel succes. (De 
Afvallende Bal)

Uitgeest - Dinsdag 7 mei was 
het zestig jaar geleden dat de 
heer en mevrouw De Graaf-van 
Schooten elkaar het jawoord ga-
ven. Burgemeester Mieke Bal-
tus verraste het echtpaar ’s mid-
dags in hun woning aan de Dok-
ter Brugmanstraat met een feest-
boeket en felicitaties namens het 
gemeentebestuur.
Kort na hun huwelijk verruilden 
de bruidegom (24) en de bruid 
(21) hun woonplaats IJmuiden 
voor een avontuur in Zuid-Afrika. 
De achterblijvende familie had 
het daar niet gemakkelijk mee, 
maar had begrip voor de drang 
van de jonggehuwden om de be-
nepen omstandigheden in Ne-
derland begin jaren vijftig achter 
zich te laten. De heer De Graaf 
vond - eerst in de provincie Na-
tal en later in Oranje Vrijstaat - 
werk in ingenieursprojecten. Zijn 
vrouw had de handen vol aan 
het huishouden in een groot huis 
met een uitgestrekte tuin. Daar-
naast werkte zij onder meer als 
assistent-coach in de tennissport. 
Het echtpaar kreeg twee zoons, 
maar verloor helaas een dochter 
op vierjarige leeftijd.
De zoons gingen naar Engelstali-

ge scholen en dat legde de basis 
voor een nieuwe koerswijziging. 
Toen het sociale klimaat in Zuid-
Afrika verder verslechterde, be-
sloten de jongens met hun echt-
genoten op hun beurt te emigre-
ren. Het werd Nieuw-Zeeland. De 
heer en mevrouw De Graaf ston-
den voor een moeilijke keuze, be-
sloten niet opnieuw op avontuur 
te gaan en keerden na veertig 
jaar terug naar Nederland. Wel 
gingen ze verschillende keren 
naar Nieuw-Zeeland op vakantie.
Vijftien jaar geleden betrokken ze 
een kleine woning aan de Ach-
terloet in Uitgeest. Hij werkte nog 
jaren bij een technisch bureau 
en ook voor Selektvracht. Verder 
zingt hij in Die Geestersangers en 
Puur Sangh, biljart regelmatig en 
speelt bridge. Zij heeft negen jaar 
Engelse les gegeven in Dorpshuis 
de Zwaan en is al twaalf jaar lid 
van een schrijfclub.
Sinds kort woont het echtpaar 
in een ruime etage aan de Dok-
ter Brugmanstraat. Voor het dia-
manten huwelijksfeest kwamen 
behalve de zoons ook vier van de 
vijf kleinkinderen over van de an-
dere kant van de wereld én het 
enige achterkleinkind.      

Diamanten bruiloft 
echtpaar De Graaf

Burgemeester Mieke Baltus met het diamanten bruidspaar De Graaf 
op het Zuid-Afrikaanse bankje voor hun woning (foto: gemeente Uit-
geest).
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Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Thuis 
09:30 JD1 - Strawberries JD1 
11:00 MD1 - Myra MD2 
12:30 MC2 - Strawberries 
MC3 
14:00 JC1 - Hurley JC5 
15:30 MB2 - HIC MB3 
17:00 MA1 - MHC Alliance 
MA4 

Uit 
09:30 MD2 - MHC Castricum 
MD4 
10:30 MB1 - Bloemendaal 
MB3 
11:45 MC1 - HBS MC5 
13:00 JD2 - AthenA JD5 
14:45 JB1 - Abcoude JB1

Speelschema 
jeugd MHCU

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
Mevr. O.P.M.S. Duivenvoorde, 
43 jaar
C.A. de Boer, 56 jaar

Partnerschapregistratie
I.B. Pas en Y.C. Frantsen

Geboren
Fay Martens, dochter van 
R.J.M. Martens en R. Roeme-
ling

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

Kerk in 
Beweging: 

Pinkstervuur
Uitgeest - Zaterdag 18 mei is 
er een hedendaagse viering van 
Kerk in Beweging. In een eu-
charistieviering met pastoor Ivan 
staan we stil bij het bijzonde-
re verhaal van Pinksteren.  Vuur 
staat centraal, in de verhalen en 
liedjes. 
In de kerk branden vele vlamme-
tjes, we delen het vuur en geven 
het door!
De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door Sound of Life. De 
viering begint om 19.00 uur in 
de parochiekerk aan de Lange-
buurt.

Op de fiets voor KWF
Uitgeest - Voor het KWF gaat 
het team ‘De 4 Toppers’ de Alpe 
d’HuZes op fietsen op 5 en 6 ju-
ni. Het team bestaat uit Jan Buis, 
Esther van Veen, Elja Tepper en 
Peter Fuchs.
Op zondag 19 mei organiseert 
het team een fietstocht om nog 
meer geld in te zamelen voor 
het KWF. Gestart wordt tussen 
11.00 en 12.00 uur vanaf wijk-
centrum Citadel in de Broekpol-
der, Steenhouwerskwartier 27. U 
kunt kiezen tussen twee afstan-
den: 25 en 40 kilometer. Inschrij-
ven voortijds bij Jan Buis: 06-
39118315  of op de dag zelf. Het 
inschrijfgeld bedraagt voor vol-
wassenen 10 euro en voor kin-
deren tot en met 10 jaar 5 eu-
ro. Al het inschrijfgeld gaat naar 
KWF.

De tocht voert door Beverwijk, 
langs het Uitgeestermeer, Zaan-
streek, Assendelft. Enkele team-

leden fietsen in het originele Alp 
d’HuZes tenue mee. Onderweg 
is er een stempelpost waar men 
een versnapering krijgt. Bij de fi-
nish, ook in wijkcentrum Citadel 
ontvangt men een herinnering, 
tevens is er de gelegenheid om 
nog wat te nuttigen. 
Er ligt informatie over KWF en 
een  film over de Alpe d’HuZes 
wordt gedraaid.

De Toppers

Guus Baltus als derde door 
naar finale NK turnen
Uitgeest - Zondag werd in 
Vught de halve finale van het 
NK heren turnen gehouden. Uit-
geester Guus Baltus (rechts op 
de foto) stond samen met trai-
ningsmaatje Sem Teeken voor de 
belangrijke opgave zich te plaat-
sen voor de finale meerkamp in 
Almere op 1 juni. Guus (8) en 
Sem (9) startten op instap ni-
veau 9 eerste divisie. Belang-
rijk bij de halve finale is ook je te 
plaatsen voor de toestelfinales. 
Dat houdt in dat je, als je bij de 
beste 6 hoort van elk toestel, een 
plaats krijgt voor dat toestel in 
de toestelfinale op 2 juni. Al met 
al een zware druk op de schou-
ders van Guus en Sem.
De opening begon met vloer. 
Met 17,90 wist Guus de goede 
score neer te zetten. Sem deed 
het met 18.40 iets beter. Door 
naar de voltige, door wat klei-
ne foutjes slechts 15.80 pun-
ten. Sem wist met 17,20 weer be-
ter te presteren. Ringen bracht 
voor Guus 16.45 en Sem 17.00. 

Sprong (streksalto, halve draai 
en overslag) ondanks een stap-
je na, voor Guus een beste score 
van 18,90. Sem deed met 18,95 
er een schepje bovenop. Dan de 
brug waar Guus een zeer goede 
oefening turnde maar bij de af-
sprong ging iets mis. Guus her-
pakte zich prima, kreeg een 
groot applaus van het publiek 
en maakte zijn oefening keurig 
af. Dit leverde een prima score 
op van 17.85. Met rek als laatste 
toestel sloot de halve finale voor 
Sem en Guus. De uitslag was 
een spannende aangelegenheid 
voor zijn publiek. Op de eerste 
plaats eindigde Anton Banus, 
op de tweede Sem Teeken en 
ja hoor, Guus wist toch weer de 
derde plaats te behalen! Op naar 
de finale! Ook heeft Guus zich 
voor 3 toestelfinales geplaatst, 
namelijk vloer, brug en ringen. 

Voor sprong staat hij door een 
gedeelde 6e plaats als eerste re-
serve geplaatst.

Cadeautje kopen 
beloond met bloemen
Heemskerk - De verrassing was groot voor mevrouw Meijer uit 
Heemskerk. Ze kocht een cadeautje bij de Wereldwinkel in haar 
woonplaats en werd daarvoor beloond met een prachtig boeket 
bloemen. Beschikbaar gesteld en zaterdagmiddag bij haar thuis 
bezorgd door Bloemsierkunst Ilse. 
Haar moederdag kon niet meer stuk!

IJmondiale samenwerking 
op gebied van ICT
Regio - De colleges van de ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk, 
en Velsen hebben besloten te 
gaan samenwerken op het ge-
bied van informatievoorziening 
en automatisering. Daartoe heb-
ben de drie IJmond-gemeen-
ten maandag 22 april 2013 een 
intentieovereenkomst onder-
tekend. De gemeente Uitgeest 
heeft wel meegewerkt aan de 
overeenkomst maar tekent nog 
niet in verband met bestuurlijke 
gesprekken met Castricum, Ber-
gen en Heiloo over mogelijke sa-
menwerking. Overigens hebben 
Uitgeest en Velsen al enige jaren 
een intensieve samenwerking op 
het gebied van zowel ICT als be-
lastingen.
Er is een aantal argumenten 
voor deze samenwerking. Door 
samen te werken willen de ge-
meenten waarborgen dat zij in 

staat blijven om de noodzake-
lijke informatie- en ICT-voorzie-
ning operationeel te houden en 
verder te ontwikkelen, in lijn met 
de ambities en doelen van de 
gemeentelijke organisaties.

Bovendien moet de samenwer-
king de huidige risico’s op ge-
bied van beschikbaarheid, veilig-
heid en integriteit van informatie 
minimaliseren. De gemeenten 
willen slagvaardig kunnen in-
spelen op de komende ontwik-
kelingen, bijvoorbeeld op het ge-
bied van decentralisaties van het 
Rijk, de Participatiewet (Werk-
plein), AWBZ en de Jeugdzorg. 
En de gemeenten verwachten 
dat samenwerking kan helpen 
om de kwaliteit van nieuwe ont-
wikkelingen op het vereiste ni-
veau te brengen en te houden 
tegen lagere kosten.

Wethouder Wil Spaanderman houdt (zittend, rechts) een oogje op de 
ondertekening. Naast hem staan zijn collega’s Haydar Erol (Beverwijk) 
en Odd Wagner (Heemskerk). Zittend: Ronald Vennik (Velsen)



Avondrestaurant 
De Santmark

Castricum - Sinds eind april 
beschikt woonzorgcentrum De 
Santmark over een avondres-
taurant. In dit restaurant kun-
nen bewoners, familie, vrienden 
en gasten van buiten dagelijks 
de warme maaltijd gebruiken. 
Het restaurant is geopend tus-
sen 17.00 en 19.00 uur. De gas-
ten hebben ruime keuze: er is 
een wisselend dagmenu en een 

kaart met een groot aantal voor-, 
hoofd- en nagerechten. Gasten 
van buiten De Santmark betalen 
voor de maaltijd 8,75 euro, inclu-
sief een kopje koffie en exclusief 
de drankjes. 

Het restaurant van De Santmark 
onderging ook een metamor-
fose. Het thema van het avond-
restaurant is ‘Aan Zee’ en dat is 
goed te zien aan de wand die in 
z’n geheel voorzien is van een fo-
to van het strand en de zee. Re-
serveren is niet nodig. 

De Beunhaas is snelst 
groeiende bouwbedrijf

Castricum - Bouwbedrijf De 
Beunhaas van het Amsterdam-
se collectief HotMamaHot is in 
mei het snelst groeiende bouw-
bedrijf in de regio geworden. In 
een week tijd zijn 276 arbeids-
contracten uitgeschreven voor 
het kantorencomplex, dat kinde-
ren tussen 3 en 12 mei op Cam-
ping Bakkum op een heuvel in 
openluchttheater de Pan uit pal-
lets en ander hout lieten verrij-
zen, en dat als dekmantel bleek 
te dienen voor een smokkelaars-
café dat later in de week werd 
geopend, en dat in de nachte-
lijke uren naam maakte als de 
Fluisterbar. 
HotMamaHot verscheen op 
Camping Bakkum voor het cul-
turele vertelfestival BakkumVer-
telt dat dit jaar voor de twee-
de keer plaatsvond en waarvoor 
verhalenvertellers uit het hele 
land naar Bakkum kwamen.

Bouwvakker Tigo tracteerde zijn 
gehoor op Moederdag op een 
lied op de bouwplaats van De 
Beunhaas tijdens BakkumVertelt. 
Foto: Ron de Haan.

Castricum - In de nieuwe afle-
vering van Couleur LoCALe staat 
presentator Peter van Raalte stil 
bij de Bloemendagen in Limmen, 
lokale duurzaamheid van Tran-

sition Town en de geschiedenis 
van Akersloot. 
Liesbeth Hendrix-Segerius van 
de organisatie van de Bloemen-
dagen vertelt alles over de orga-

Bloemendagen, lokale duurzaamheid 
en geschiedenis in Couleur LoCALe

Limmen – Op 18 mei wordt van-
af 4.00 uur luilak gevierd bij Con-
quista. Er wordt gestart met een 
dansje, waarna een ware optocht 
met veel herrie makende artike-
len door de straten van Limmen 
volgt. Als slapend Limmen wak-
ker is keert de groep rond 7.00 
uur terug naar het jongerencen-
trum voor een ontbijt. Jonge-
rencentrum Conquista bevindt 
zich op de Kerkweg 50. Kijk voor 
meer informatie en alle komende 
activiteiten op www.conquista.nl.

Luilak vieren 
met Conquista

Pinkstervesper 
in Dorpskerk

Castricum – ‘Heb jij de geest?’ 
is het thema van de Pinkster-
vesper die zaterdag 18 mei om 
17.00 uur in de Dorpskerk plaats-
vindt. Dit jaar wordt het pinkster-
feest bekeken met behulp van 
het Getijdenboek van Kathari-
na van Kleef ( 1417-1497).  Pas-
tor Ko Schuurmans verzorgt een 
korte overdenking met mede-
werking van het liturgiekoor on-
der leiding van J.J. Klinkert. 

Pinksteren: dinsdagse getijden 
van de Heilige Geest. (de Mees-
ter van Katharina van Kleef)

Castricum - In het weekend van 
25 en 26 mei staan op zaterdag 
in de kerk Maria Ten Hemelop-
neming in Bakkum vanaf 19.00 
uur en zondag in de Pancrati-
uskerk te Castricum vanaf 10.00 
uur de vieringen in teken van de 
heilige maagd Maria. Lourdes-
groep Castricum/Bakkum en 

Vieringen in het 
teken van Maria

nisatie en over de Bloemenda-
gen zelf. Maarten Nijman is be-
trokken bij Transition Town Cas-
tricum, een gemeenschap die 
zich inzet om verandering voor 
elkaar te krijgen. 
Verslaggever Taco Blauw ging de 
weekmarkt op om te kijken hoe 
het gesteld is met het milieube-
wustzijn en het duurzaamheids-
gevoel van de gemiddelde Cas-
tricummer. 
Als laatste gast schuift Frans 
Zonneveld aan. Zonneveld is 
al ruim tien jaar betrokken bij 
de Historische Vereniging Oud-
Akersloot. De nieuwe aflevering 
van Couleur LoCALe is vanaf de-
ze week te zien om 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00 en 23.00 uur 
op C-TV. 

het koor Cantare verzorgen deze 
vieringen in samenwerking met 
pastoor Kaleab. Ter afsluiting is 
er een processie. 

Na de vieringen geeft de Lour-
deswerkgroep inlichtingen over 
de pelgrimsreis naar Lourdes 
van 8 tot en met 13 september. 
Tevens wordt er een verkoop ge-
houden van cadeauartikelen om 
het werk van de Lourdesgroep 
mogelijk te maken. 

‘In Transition 2.0’ op C-TV
Castricum - In de week van 20 
mei zendt C-TV de documen-
taire In Transition 2.0 uit. Dit is 
de nieuwe documentaire van 
het Transition Network, het net-
werk van Transition Towns over 
de hele wereld. In veel dorpen 
en steden, waaronder Castri-
cum, wordt een omslag gemaakt 
naar een andere en meer veer-
krachtige manier van leven. De 
film is het resultaat van inspi-
rerende verhalen van transitie-
initiatieven over de hele wereld, 
hoe mensen reageren op onze-

kere tijden met creativiteit, op-
lossingen en optimisme. De do-
cumentaire laat zien hoe gewo-
ne mensen op een positieve ma-
nier aan de slag gaan met gro-
te problemen als financiële cri-
sis, het opraken van de goed-
kope olie en klimaatverande-
ring. De documentaire werd on-
der meer omschreven als ‘… een 
verhaal van veerkracht en hoop 
in een buitengewone tijd’ en be-
handelt een aantal voorbeelden 
vanuit Transition Towns over de 
hele wereld. 

Benjamins rugby Castricum 
Nederlands kampioen!

Castricum - De Benjamins (9-
10 jaar) van rugbyclub CasRC 
uit Castricum zijn afgelopen zon-
dag eerste geworden op de of-
ficieuze Nederlandse kampioen-
schappen voor de rugbyjeugd. 
Aan het zogenoemde Moeder-
dagtoernooi in Oisterwijk deden 
de beste 16 benjaminteams uit 
heel Nederland mee. Met een 
geweldige inzet en een onver-
moeibaar doorzettingsvermo-
gen wisten de Cas-jongens en 
-meisjes zich te plaatsen in de fi-
nale tegen ‘t Gooi. Bij het eind-

signaal van de spannende fina-
lewedstrijd was de stand echter 
gelijk. De spanning was ook bui-
ten het wedstrijdveld te voelen. 

Na hervatting van de wedstrijd 
wisten de Cas-spelers door de 
verdediging van ‘t Gooi te breken 
en scoorden de o zo belangrijke 
laatste try. Ze waren kampioen! 
Dankzij de coaching van Bart, 
Jitske, Paul en Reinout was dit 
een prachtige afsluiting van het 
rugbyseizoen. Meer weten over 
rugby? Kijk op www.casrc.nl. 

Strandpost en EHBO weer actief
Castricum - Zaterdag 11 mei 
zijn de strandpost van de Castri-
cumse Reddingsbrigade (CRB) 
en de EHBO door burgemees-
ter Mans geopend met het door-
knippen van een lint. Naast de 
strandpost werden ook gespon-
sorde containers in gebruik ge-
nomen. 
Deze containers worden ge-
bruikt om materialen op te slaan 
van de reddingsbrigade. 
De bijeenkomst werd afgesloten 
met een gezamenlijke oefening, 
waar veel strandgangers even 
voor stil bleven staan. 
Maandag zijn de strandtrainin-
gen bij de Castricumse Red-
dingsbrigade begonnen. Nieuwe 
vrijwilligers vanaf dertien jaar zijn 
welkom. 
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Getuigen gezocht van 
diefstal reclameborden
Vorige week dinsdagnacht op 7 mei zijn er vijftien van de negentien 
reclame/sandwichborden uit Castricum en Bakkum gestolen die ’t Mi-
rakel van Bakkum op dinsdagmiddag had geplaatst. Groot was onze 
teleurstelling  toen we zagen dat ons promotiemateriaal nog geen 24 uur 
had gestaan. Wie aan kan geven wie de borden heeft weggehaald, wordt 
beloons met een dinerbon voor twee personen. ’t Mirakel van Bakkum, 
is telefonisch bereikbaar via 0251-671353 of 06-51144262. Melden bij 
de politie kan, aangezien er officieel aangifte is gedaan van de diefstal. 
Renato en Tiny.

Borden maken is een vak
Borden maken is toch echt een vak, want waar horen die haakjes toch 
eigenlijk te staan? Volgens mij moet het (brom)fietsen zijn en niet (brom/
fietsen). Trouwens, een tussen-s verbindt twee woorden; die schrijf je 
dus aan elkaar vast: stationsgebied en niet stations gebied. R. Toepoel.

Groene vingers! 
Onlangs werd ik in onze wijk, Het Tulpenveld, opgeschrikt door kabaal  
veroorzaakt door snoeiwerkzaamheden , uitgevoerd door medewerkers 
van de afdeling groenvoorziening van de gemeente. Eén man, voorzien 
van een elektrisch snoeigereedschap, had kennelijk een werkopdracht 
gekregen om bij ons voor de deur een haagbossage ietwat terug te 
snoeien en te fatsoeneren. Het betreft hier ongeveer 20 vierkante meter 
groen hetgeen een fraaie afscheiding vormde tussen voetpad en par-
keerterrein en het zicht daarop vanuit de woningen. Zoals een kapper, 
die niet weet welk model hij in het haar van de klant moet knippen, 
snoeide deze man er driftig op los. Even later kwam er assistentie van 
nog twee collega’s met een minitractor met aanhangwagen om te zien 
of er misschien gezamenlijk nog iets van was te maken. Na twee uur 
ploeteren kwamen zij tot het volgende  resultaat, een reddeloos verloren 
stukje Castricum waarvan naar mijn idee met de beste ‘groene vingers’ 
niets meer van valt te maken, al proberen de vele honden en katten hier 
volgens natuurlijke bemesting, hun steentje aan bij te dragen.
Jos van Basten. 

Geestvernauwing?
Meerderheid raad wil geen randweg of tunnel (De Castricummer 8 mei 
2013). Nog voordat de resultaten van het second opinion verkeerson-
derzoek over de (toekomstige) verkeerssituatie beschikbaar zijn, we-
ten bijna alle politieke partijen (uitgezonderd CK&G en GDB) het al. 
Zij kiezen voor niets doen. Het komt bij mij over als een haast collec-
tieve geestvernauwing, een gemis aan toekomstvisie en een gebrek aan 
daadkracht. Wellicht dat de komende raadsverkiezingen (maart 2014) 
hier iets mee te maken hebben? Wim Perlee. 

De nulvariant en de vele 
vaders van het succes
Marcel Steeman zegt in uw krant over het gevreesde spoorwegknelpunt 
bij de Beverwijkerstraatweg: “Voor D66 bleek al snel dat eigenlijk nie-
mand precies wist welk probleem er precies opgelost moest worden.”
Ach ja, “het succes heeft vele vaders”, zeggen ze wel eens. Ik herinner 
me nog goed dat ik in de eerste raadsactiviteit over dit onderwerp de 
vraag opperde of er echt wel sprake was van een onoverkomelijk pro-
bleem. Ik weet wel zeker dat niemand het waagde daarmee in te stem-
men. Maar inderdaad: om welk probleem gaat het eigenlijk? Het aantal 
treinen per uur zal – als het al doorgaat! - met één derde toenemen. 
Maar: meer treinen betekent méér overlap van passerende treinen. Het 
aantal keren dat de spoorbomen dicht gaan zal dus met minder dan die 
één derde toenemen. Voeg daarbij de kortere sluitingstijd van de bomen 
en het beleid om die verkorting verder voort te zetten: het ‘probleem’, 
vergeleken met de situatie tot voor kort, nadert naar nul. En bij een pro-
bleem van niks past een nulvariant met nul kosten. Onnodig te zeggen 
dat ook GroenLinks voor die nulvariant kiest.
Aart Waterman, raadslid voor GroenLinks

Gooi maar over de schutting!
In de Castricummer van 1 mei stond een onheilspellende stellingname 
van de raadsfractie CKenG. Deze lokale partij wil ‘geen randweg, maar 
wel een andere geleiding van het verkeer rondom het knelpunt bij de 
spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg en de verkeersstromen verleg-
gen naar een doorgaande route aan de westkant, parallel aan het spoor’. 
Hier komt de aap uit de mouw: CKenG wil de huidige sluiproute vanaf 
Bakkum over de Duinenboschweg en de Zanderijweg naar de Puikman 
opwaarderen tot de doorgaande route, dus inrichten als westelijke rand-
weg! Doodleuk blijft aan de Castricumse zuidoostkant het huidige ge-
brek aan ontsluiting van Molendijk en Oosterbuurt naar Heemskerk en 
Beverwijk vice-versa voortbestaan. Echter juist een aansluiting langs de 
zuidrand van Castricummerwerf met een spoorwegovergang ten zuiden 
van het Bonhoeffer-College zou wel de Oosterbuurt ontsluiten. CKenG 
wil dit niet. CKenG wil het infrastructuurprobleem van oost-Castricum 
over de schutting gooien bij de dorpsgenoten van west-Castricum en 
Bakkum. Wat een politiek amateurisme! 
Wilhelm Carton. Ingekorte versie.

Akersloot -  Dat een kavelruil 
meerdere functies kan dienen, is 
onlangs in Akersloot weer eens 
bewezen. De agrarische onder-
nemers kunnen na kavelruil ‘De 
Kleine Polder’ efficiënter werken 
en inwoners profiteren van de 
vermindering van agrarisch ver-
keer door het dorp én de ruim-
te die wordt vrijgemaakt voor de 
aanleg van een nieuwe ijsbaan. 
Daarnaast blijven de eerder ge-
maakte afspraken voor realisatie 
van waterberging volledig over-
eind. De ijsclub van Akersloot 
verwerft in de kavelruil in de 
noord-oosthoek van de Kleine 
Polder een oppervlak van 4.500 
vierkante meter om een ijsbaan 
aan te leggen. Grond uit de te re-
aliseren waterberging wordt be-
nut voor de inrichting. 

De gemeente Castricum ruilt ook 
mee. Een pachtperceel wordt 
verplaatst vanuit de Groot Lim-
merpolder naar de noordwest-
zijde van de Kleine Polder. De 
grond ligt daar aansluitend 
aan de verbindingszone van de 
Schulpvaart en grenst ook aan 
het weidevogelconcentratiege-
bied. Voor de gemeente een uit-
stekende plek voor de invulling 
van toekomstig beleid. 

IJsbaan door 
kavelruil 

Wie liet gewond meisje 
achter na aanrijding?

Castricum - Bibi Beentjes 
(15) uit Castricum is woens-
dag 8 mei rond 12.00 uur 
aangereden daar een wit be-
stelbusje, een soort caddy. De 
bestuurder is daarna doorge-
reden, het meisje gewond 
achterlatend. Zij heeft haar 
voet gebroken en zit voorlo-
pig nog wel even in het gips.

,,Bibi reed met haar vriendin-
netje in de bocht van de Van 
Haerlemlaan op de fiets”, ver-
telt haar moeder Susan die heel 
erg geschrokken is. Maar ze is 
ook boos. ,,Het busje kwam van 
rechts uit de Van Oldenbarne-
veldtweg, maar Bibi reed op de 
voorrangsweg. Bibi belandde op 

de motorkap. Toen stopte de au-
tomobilist en zij gleed van de 
motorkap af. Zij opende de pas-
sagiersdeur, riep zoiets van ‘kun 
je niet uitkijken’ en rook meteen 
een zware weedlucht. De man 
nam niet eens de moeite om uit 
te stappen om te kijken hoe het 
met Bibi ging! Nadat de man had 
gezegd dat hij erg geschrok-
ken was, nam hij een haal van 
zijn joint en reed gewoon weg. 
Het was een blanke, wat oudere 
man van ongeveer 65 jaar oud. 
Het witte busje had een licht-
grijze bumper en links voor een 
deuk. Er stond geen tekst op het 
busje.” 
Wie meer weet, kan bellen naar 
tel.: 06-51439617.

Castricum - De veiling van 
de groepsaankoop zonnepa-
nelen in Castricum, Samen-
ZonneEnergie, is verplaatst 
van 21 mei naar 11 juni. Het 
uitstel van de veiling heeft te 
maken met de onzekerheid 
omtrent de importheffingen.

De Europese commissie heeft 
een onderzoek ingesteld naar 
de mogelijkheid om importhef-
fingen op Chinese zonnepane-
len in te stellen. Op 6 juni wordt 
een besluit genomen over deze 
eventuele heffingen die dan met 
terugwerkende kracht kunnen 
worden ingevoerd. Hierdoor zijn 
Nederlandse leveranciers mo-
menteel terughoudend om in-
kooporders te plaatsen voor Chi-
nese zonnepanelen.
Na het besluit op 6 juni heb-
ben leveranciers duidelijkheid 
en zekerheid over de prijzen die 
zij voor Chinese zonnepanelen 
moeten betalen, waardoor ze 
weer scherpe biedingen kunnen 
doen in de veiling.
Omdat de veiling is verplaatst 
naar 11 juni, hebben inwoners 
van Noord-Holland nog tot en 
met 10 juni de tijd om zich gra-
tis en vrijblijvend in te schrijven 
op www.SamenZonneEnergie.nl. 
Vanaf 17 juni wordt het aanbod 
naar alle deelnemers verstuurd, 
accepteren kan dan nog tot en 
met 28 juli. Voor meer informa-
tie: www.samenzonneenergie.nl..

Intekenen voor 
groepsaankoop 
zonnepanelen
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Fors verlies voor Vitesse 
in laatste duel bij KFC
Castricum - Na een zwakke 
eerste seizoenshelft presteerde 
Vitesse na de winterstop aan-
zienlijk beter. Zodanig zelfs dat 
de ploeg van trainer Patrick van 
der Fits zonder degradatiezor-
gen kon afreizen naar Koog aan 
de Zaan. Daar moest KFC van Vi-
tesse winnen om kans te krijgen 
op deelname aan de nacompeti-
tie. Net als de laatste weken wel 
meer het geval was kwam Vites-

se  al na enkele minuten op ach-
terstand toen een vrije trap bui-
ten het strafschopgebied in het 
kruis werd geschoten. Die mee-
valler zorgde voor rust bij het 
laag geklasseerde KFC, dat uit-
eindelijk geflatteerd met 6-1 ze-
gevierde en zich daardoor als-
nog plaatste voor de nacompe-
titie. 
Vitesse startte met enkele om-
zettingen in de ploeg en met na-

me door de snelle achterstand 
zag de verdediging er diverse 
keren niet goed uit. Na al enkele 
kansen gemist te hebben kwam 
KFC binnen 20 minuten op 2-0 
nadat balverlies was geleden op 
het middenveld. Toch liet Vitesse 
zich aanvallen wel degelijk gel-
den en met name Robin Bakker 
was heel dicht bij een tegentref-
fer. Nog voor rust viel een der-
de treffer zodat de rust aanbrak 
met een 3-0 achterstand voor Vi-
tesse.

De start van de tweede helft was 
even abominabel is de eerste, 
want voordat de meeste sup-
porters  terug waren uit de kan-
tine stond de 4-0 al op het sco-
rebord. Daarna volgde ondanks 
vele fouten toch een aardig kijk-
spel met vele kansen aan beide 
kanten. Met enkele prima safes 
wist de keeper van KFC bijna ze-
kere doelpunten van Rowdy Bal-
tus en Desmond de Waart te 
voorkomen. Aan de andere kant 
ging KFC een stuk doeltreffen-
der om met die kansen, want 
zij lieten nog twee doelpunten 
bijschrijven. Tussendoor red-
de Jort Kaandorp nog de eer bij 
een 5-0 stand nadat Vitesse we-
gens hands een penalty was toe-
gekend.

Afzwemmers april
Castricum - In april hebben 49 
kandidaten afgezwommen in 
zwembad ‘de Witte Brug’.
Op woensdag 3 april heeft een 
groep van 13 kandidaten voor 
het B-diploma afgezwommen. 
Dat werd goed gedaan door: Ju-
lie Amende, Teun van der Elzen, 
Chenoa Fontijn, Adeline Holl-
mann, Sybrand Huisinga, Sylvan 
Kick, Angelina Kool, Mats van 
Nijnatten, Tigo Richter, Tundi So-
mogyi, Floris Jan Stoppels, Taeke 
de Vaynes van Brakell Buys en 
Jules van Wijngaarden Lindhout.
Op 10 april is er door vier kandi-
daten afgezwommen voor het C-
diploma. Anouk Brakenhoff, Sky-
lar van Mullem, Jeroen Noomen 
en Thijs Noomen lieten hun goe-
de prestaties van de eisen voor 
het C-diploma zien. Na hen werd 
er door Lieke Liefting voor Snor-
kelen 3 afgezwommen.
Op 17 april werd er door acht 
kandidaten op drie verschillende 
zwemvaardigheidsniveaus afge-
zwommen. Voor Zwemvaardig-

heid 1 waren dit: Aranka Cairo, 
Diego Labal en Djoeke de Rid-
der. Desi Bijl, Kim Boonstra, Isa 
Smit en Kelly Zijp hebben die 
vaardigheden uitgebreid naar 
een grotere afstand of wat moei-
lijker voor Zwemvaardigheid 2 
en Anouk Boots heeft gezwom-
men voor Zwemvaardigheid 3.
 
Voor het A-diploma is er op 24 
april door een groep van 23 jon-
ge kandidaten afgezwommen.  
Sumru Alpar, Cas Brouwer, Elisa 
Garcia Chiquito, Stef Glandorf, 
Angel Hu, Luke van Huisstede, 
Kiet Janssen, Marinka Jonker, 
Maartje van Klaveren, Ruben 
Kottmann, Enzo de Lang, Matija 
Meijer, Inez Mulder, Lars Noom, 
Emma van Oosterom, Thomas 
van der Schaaf, Twan Schutz, 
Wieger Tolsma, Dyllan van der 
Velde, Tjas van Vugt, Lucas de 
Weerd, Camiel Zant en Stan 
Zonneveld hebben hun zwem-
kunsten aan een groot publiek 
laten zien.

CSV Handbal Dames 3 
kampioen op het veld
Castricum - Dit seizoen zijn de 
meiden van het derde dames-
team van CSV kampioen ge-
worden in de veldcompetitie. 
Met een 30-11 winst op DSS uit 
Heemskerk kon er drie speelron-
des voor het einde van de com-
petitie al een feestje gevierd 
worden. Tot nu toe zijn de da-

mes ongeslagen en dat houden 
ze graag zo, dus ze knallen nog 
even het seizoen uit in de laatste 
twee speelrondes. 

Ze hebben trouwens ook al een 
aantal teams achter zich gela-
ten in de bekercompetitie. Wordt 
vervolgd…

Amak start groep voor 
beginnend hardloper

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

schelpenbaan met een begin-
nersgroep. Deze atleten worden 
opgeleid en getraind om op 29 
september aan de 5 km van de 
loop te kunnen deelnemen.

Aanmelden via jsw.vastenouw@
quicknet.nl .

Castricum - Zaterdag werden 
De Castricumse duiven gelost 
in het Belgische Nijvel. Het was 
de vierde vlucht waarbij postdui-
venvereniging de Gouden Wie-
ken bijna 300 duiven had inge-
zet. De duiven werden gelost om 
13.00 uur met een kalme zuid-
westenwind. 
De snelste duif van het kon-
vooi werd geklokt door Sander 
de Graaf. De doffer maakte een 
snelheid van 1686,995 meter/mi-
nuut; bijna 100 km per uur. De 
tweede duif was maar net iets 
langzamer. Die maakte 1686,047 
meter per minuut en behoor-
de toe aan Jaap Kaandorp. De 
derde plek ging naar Gerhard 
Tromp.

De Graaf snelste 
van Nijvel

Emergo luistert defilé op
Castricum - Het WEA minitoer-
nooi van FC Castricum begint 
sinds twee jaar met een defilé 
waarbij de spelers per club het 
veld op komen lopen en daarna 
voorgesteld worden aan het pu-
bliek. Muziekband Emergo is net 
als voorgaande jaren bereid ge-
vonden om dit defilé muzikaal te 

begeleiden. Het defilé begint om 
9.30 uur, waarna de eerste wed-
strijden vanaf 10.00 uur worden 
gespeeld. De prijsuitreiking is 
rond 12.15 uur.
Het WEA jeugdtoernooi is op 
eerste (F, E en MD) en tweede 
pinksterdag (D, C en MC). Foto: 
Han de Swart. 

Akersloot - Jaimie van Sikke-
lerus maakt op zaterdag 18 mei 
zijn wegracedebuut tijdens de 
supersport 600 wedstrijd in As-
sen. 
Vorige week heeft Jaimie voor 
het eerst op het circuit van As-
sen gereden op een Yamaha R6. 
Het rijden ging toen lekker en 
Jaimie wist goede tijden op de 
klokken te zetten. Ook duurde 
het niet lang voordat hij gewend 
was aan het snelle circuit.

Op zaterdag rijdt Jaimie twee 
tijdtrainingen en in de middag 
een race. 

Van Sikkelerus 
maakt zich op 
voor debuut

Zondag pinksterfair bij 
Manege Reuring op Stal 
Castricum - Op eerste pinkster-
dag wordt er bij Manege Reuring 
op Stal in samenwerking met T 
op 2 Netwerkservices een pink-
sterfair gehouden. Met veel ver-
schillende stands valt er genoeg 
te beleven. De pinksterfair wordt 
gehouden worden van 11.00 tot 
16.00 uur. Iedereen is welkom op 
de Polderdijk 2, de entree is gra-
tis.
Er zijn verschillende workshops 
voor kinderen zoals ponyrijden, 
schminken, armbandjes maken, 
er is een limonadegeit en meer. 

Ook zullen er stands aanwezig 
zijn die te maken hebben met 
kunst en met spirituele zaken. 
Er zijn ook stands met gepimp-
te meubels, drukwerk, sportmas-
sage en nog veel. Er is ook een 
workshop zeepjes maken. Met 
minder weer gaat de pinkster-
fair gewoon door. Dan worden 
alle activiteiten naar binnen ver-
plaatst.
Op het naast gelegen terrein kan 
de auto geparkeerd worden of 
de fietsen gestald worden tegen 
een geringe vergoeding. 



Zondag 9 juni Nielenplein
Lentefestival Ezelrock
Heemskerk - Grandcafé In de 
Kas opent op zondag 9 juni op  
het Nielenplein een vernieuw-
de versie van Ezelrock. Met maar 
liefst zes topbands kan het pu-
bliek genieten van alles wat de 
regio te bieden heeft. 
Met een geheel nieuw concept 
komt Ezelrock terug om de regio 
te vermaken met een lentefesti-
val. ‘Rockface’ is een bekend ge-
zicht in de kop van Noord-Hol-
land en doet menig festival aan 
voor een van haar dampende 
rockshows. Zoals de naam doet 
vermoeden krijgen de toeschou-
wers de zwaardere rockcovers 
voorgeschoteld. 
De band ‘Boothill Undertakers’ 
is voor de IJmond en daarbui-
ten een oude rot in het vak. Op-

gericht in 1983 timmeren de jon-
gens al 30 jaar aan de weg en 
hebben zelfs eigen werk ge-
maakt. Ze zullen zich 9 juni voor-
namelijk richten op het beste 
van ZZtop en Thin Lizzy. 
‘Royal Flush’ is ook erg bekend 
in de IJmond. De combinatie van 
jazz, rock en soul brengt verras-
sende bekende covers die door 
een ijzersterke zangeres met 
volle overtuiging gebracht zul-
len worden. ‘Repl@y’ is zeker de 
moeite waard om te gaan zien. 
Muzikanten uit het hele land 
vormen deze oerstrakke band. 
Sommige van hen hebben eer-
der in een Genesis-tributeband 
gespeeld. Ze zullen de beken-
de girlpower covers neerzetten. 
‘Fabric’ is de rockcover-sensa-

tie uit de IJmond. Dit zijn duin-
katten met een liefde voor goe-
de muziek, die dit ook graag live 
willen laten horen. Met nummers 
van thé Foo Fighters, RHCP, U2 
en Metallica, staat Fabric echt 
garant voor een live-belevenis. 
Last but not least ‘Trots’, te zien 
op de foto. Trots is puur, verras-
send en één van de beste co-
verbands van Nederland. Met 
een repertoire van Engelstalige 
pop- en rocknummers en voor-
al ook dansbare muziek is een 
avond Trots altijd een geweldi-
ge ervaring. Een optreden van 
Trots betekent meezingen, dan-
sen en genieten van een band 
die muziek maakt in de meest 
pure vorm, met veel driestem-
mige zang. Verrassende nieuwe 
nummers van Kings of Leon, Go-
tye, Jason Mraz, Bruno Mars en 
Black eyed peas worden afge-
wisseld met klassiekers van The 
Police, Queen, Blof en U2. 

Dj Merijn zal ervoor zorgen dat 
er tussen de bands geen ver-
veelmomentje gaat ontstaan. 
Men kan een echte topdag in 
de agenda noteren, en uiteinde-
lijk met een brede glimlach huis-
waarts keren. Het geheel wordt 
aangeboden door Grandcafé 
In de Kas. Een toegangskaartje 
kost 10 euro in de voorverkoop 
en daarvoor krijgt men zes uur 
live-muziek. Aan de deur op de 
dag zelf, via www.indekas.com of 
via Facebook indekas kost een 
kaartje 12,50. De deuren van het 
plein openen om 14.00 uur. Het 
spektakel duurt tot 22.00 uur.  

Tweede pinksterdag geopend! 
Hummel Kozijnen heeft 
nu ook buitenzonwering
Heemskerk - Rolluiken instal-
leren, maar zijn de kozijnen nog 
niet aan vervanging toe? Dan is 
een voorzetrolluik van Hummel 
het ideale product. Dankzij het  
uitgebreide productgamma vindt 
men altijd een rolluik die per-
fect aansluit bij elk budget, Op 
tweede pinksterdag is de show-
room extra geopend van 11.00 
tot 15.00 uur.
Men heeft de keuze tussen PVC 
of aluminium lamellen en uit 
meerdere mogelijkheden om 
een rolluik te bedienen. De be-
diening kan zowel met een koord 
of lint worden uitgevoerd. Bij de 
elektrische rolluiken heeft men 
keuze uit een schakelaar of af-
standsbediening. 
Screens verhogen het levens-
comfort, want ze houden maar 
liefst tot 85% van de zonne-
warmte buitenshuis. Toch zijn ze 
lichtdoorlatend en zo voorkomt 
men oververhitting binnenshuis 
terwijl het zicht naar buiten be-
houden blijft. Bovendien hebben 
screendoeken uitstekende re-
flectie-eigenschappen. Zo voor-
komt men storende lichtinval en 
verandert het interieur niet van 
kleur. De screens zijn windvast 
pmdat deze zijn vastgeritst in de 
zijgeleiders en daarom zijn  de-
ze ook bestendig tegen zeer har-

de wind. Doeken zijn er in ver-
schillende kleuren of patronen 
verkrijgbaar.

Zonnetenten, zonneschermen of 
knikarmen genoemd, zijn er in 
verschillende vormen en model-
len, maar welke zonnetent men 
ook kiest bij Hummel; ze zijn al-
lemaal van hoge kwaliteit, sterk 
en prachtig om te zien, Het zon-
weringsdoek zorgt voor een op-
timaal thermisch en visueel com-
fort, het licht wordt gedempt en 
het zal zorgen voor een passen-
de omgevingstemperatuur. Zo-
wel de rolluiken, screens als 
zonnetenten staan netjes op-
gesteld in de showroom samen 
met de kunststof kozijnen, dak-
kapellen en Velux dakramen. In-
dien gewenst kunnen de vaklui 
van Hummel langskomen om de 
situatie thuis te belijken en een 
deskundig en vrijblijvend  ad-
vies te geven. Het bedrijf is te-
lefonisch te bereiken via 0251-
234484 of 06-10273172. De 
showroom is gevestigd op de 
Lijnbaan 44a in Heemskerk en 
ruim 250m2 groot. De openings-
tijden zijn vrijdag van 13.00 tot 
16.30 uur en zaterdag van 12.00  
tot 15.00 uur. En extra  op tweede 
pinksterdag van 11.00 tot 15.00 
uur. 

Alternatief in spoorwegdiscussie
Castricum - Door het CDA is 
een alternatief plan overhan-
digd aan wethouder Meijer 
om de verkeersafwikkeling 
bij de spoorwegovergang bij 
de Beverwijkstraatweg soe-
peler te laten verlopen. De 
partij heeft al eerder aange-
geven tegen de aanleg van 
een tunnel of randweg om de 
kern Castricum te zijn, maar 
erkent dat er knelpunten zijn. 

Die zijn echter niet groot genoeg 
om tientallen miljoenen aan 
uit te geven, zo wordt gesteld. 
,,Aanpassingen bij de overweg, 

waarbij de verschillende ver-
keersstromen aparte banen krij-
gen, zouden kunnen zorgen voor 
een verbetering van de doorstro-
ming en kortere wachttijden”, al-
dus Hans Huis in ’t Veld, secreta-
ris van CDA Castricum. 
,,Er zijn zeker knelpunten. Denk 
aan de spaghettiachtige ver-
keerssituatie aan de kant van de 
Dorpsstraat en de Stationsweg 
voor auto’s. Vanuit de gelederen 
van het CDA is deze problema-
tiek nu verkend. Door verbreding 
van de weg bij het spoor ontstaat 
de ruimte om meer verkeersba-
nen naast elkaar te maken; hier-

door kan de verkeersafwikkeling 
sneller en soepeler verlopen. 

CDA Castricum heeft al eerder 
gepleit voor een tunneltje voor 
fietsers en voetgangers onder 
het station door. Een oplossing 
zoals ook in Uitgeest al is aange-
bracht.” Een schets met een toe-
lichting zijn door Eric en Frank 
Huis in ‘t Veld overhandigd aan 
wethouder Meijer en zijn amb-
tenaren. 
,,De wethouder Meijer vond het 
een zeer interessant plan en 
heeft toegezegd dit plan nader 
te gaan bestuderen.”

Voetencheck bij Podotherapie Beverwijk
Beverwijk - Mensen die voor 
hun werk veel moeten staan en 
overbelast raken, ouderen die 
moeite hebben met lopen; alle-
maal weten ze Podotherapie Be-
verwijk, gevestigd in het Rode 
Kruis Ziekenhuis, te vinden. 
Podotherapeut Maaike Dorgelo 
legt uit: ,,Mensen kunnen loop-, 
heup- of rugklachten hebben die 
veroorzaakt worden door proble-
men vanuit de voeten. Bij een 
beenlengteverschil kun je bij-
voorbeeld last van je rug krijgen 
omdat je scheef loopt. Ook men-
sen met knieklachten kunnen 

veel baat hebben bij een bezoek 
aan de praktijk. Een podothe-
rapeut kan dit probleem oplos-
sen met een op maat gemaak-
te inlegzool. Steunzolen kunnen 
de stand van de voet corrige-
ren of een deel van de voet ont-
lasten, waardoor de pijnklach-
ten verminderen. Podothera-
pie omvat eigenlijk alles wat te 
maken heeft met voet- en hou-
dingsklachten. Tijdens een eer-
ste bezoek wordt er onderzoek 
verricht waar een loop- en hou-
dingsanalyse onderdeel van zijn.” 
Voor een bezoek aan de podo-

therapeut is geen verwijzing no-
dig van de huisarts. Maaike: 
,,Nieuw is de slipper met inge-
bouwde steunzool. Wie wil er nu 
niet klachtenvrij de zomer door? 
Omdat deze maand in het teken 
staat van de voet kunt u bij ons 
een afspraak maken voor een 
gratis voetencheck op donder-
dagavond 23 mei.” 
Bel voor een afspraak 0251-
265677. Meer informatie is te 
vinden op www.podotherapie-
beverwijk.nl. Het adres van Po-
dotherapie Beverwijk is Vondel-
laan 13. 

Keuken overspuiten 
in elke gewenste kleur

Heemskerk - Rumping Special Coating is een meubel- en interi-
eurspuiterij voor bedrijven en particulieren en is sinds 1993 profes-
sioneel werkzaam. Bij Rumping Special Coating worden uitsluitend 
kwaliteitsproducten van o.a. Akzo Nobel (Sikkens) verwerkt, die ga-
rant staan voor een prachtig en duurzaam eindresultaat. Eén van de 
specialiteiten is het overspuiten van bestaande keukenfronten. Men 
kan een nieuwe keuken aanschaffen, maar ook overwegen om de 
bestaande keuken weer als nieuw te laten spuiten. 
De voordelen zijn groot. Denk alleen maar aan de kosten, die een 
fractie zijn van de aanschafprijs van een nieuwe keuken. Geen hak- 
en breekwerk en iedere kleur is mogelijk. De levertijd is maximaal 14 
dagen. Vooraf is er een prijsopgave. 
De (de)montage kan eventueel door een professioneel bedrijf wor-
den gedaan. Rumping Special Coating is tevens het adres voor het 
spuiten van kleinmeubilair, zelfbouwmeubels, tafels, stoelen en bin-
nendeuren.
Rumping Special Coating, Lijnbaan 38, Heemskerk, tel. 0251-209190, 
www.keuken-spuiterij.nl.
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FC Uitgeest ‘absorbeert’ 
AFC’34 (net) niet
Uitgeest - Ik geef het toe. Het 
is met afstand de vreemdste titel 
van een verslag voor een wed-
strijd van FC Uitgeest die ik dit 
seizoen verzonnen heb. Echter 
niet uw afvallende bal is daar-
voor verantwoordelijk maar de 
secretaris van de businessclub 
van FCU namelijk Jacob Groen, 
die zomaar uit het niets op een 
stil moment de formatie in groen 
en geel opriep om de tegenstan-
der te “absorberen”. Verbijste-
ring alom want volgens dikke 
Van Dale betekent dat “opslok-
ken”. Jaws 4 in Uitgeest? Hoe 
dan ook, äbsorberen” lukte FCU 
uiteindelijk net niet. In de zoge-
naamde “dying seconds” van de 
wedstrijd werd het toch nog 2-2 
waar het er lange tijd naar uit-
zag dat FCU vandaag het sei-
zoen met een hoog “absorptie” 
vermogen zou beëindigen door 
de volle winst te pakken.

FCU moest het zondag stellen 
zonder de geschorste Sander 
van den Helder en Paul Groen. 
Hun vervangers in het centrum 
van de verdediging waren “klus-
jesman” Martin Hollenberg (die 
kun je namelijk overal wel inzet-
ten) en Mats Idema. Vooral de 
laatste lijkt een goede kandidaat 
om in de toekomst een plaats te 
verwerven in het hart van de ver-
dediging want Mats kweet zich 
vandaag uitstekend van zijn ver-
dedigende taken.
Het was vandaag weer eens een 
mooie dag voor de Pim Mole-
naar liefhebbers. Al in de 11e mi-

nuut draaide hij met een prach-
tige “draaikeerkapsleep” bewe-
ging weg bij verdediger Schut 
die “geabsorbeerd” leek bij de-
ze onnavolgbare actie die ge-
volgd werd door een droge knal 
in de hoek. 1-0. FC Uitgeest op 
“absorptiekoers”.
In de fase daarna liet AFC’34 
zien dat het wel degelijk kwaliteit 
in huis heeft. Onder aanvoering 
van vooral Deveci en Meijland 
waren er kansen op de gelijkma-
ker die vooralsnog niet viel.
Na de thee bleef het spelbeeld 
lange tijd hetzelfde. Beide ploe-
gen wilden in deze laatste wed-
strijd van het seizoen, waarin 
voor beiden niet veel meer op 
het spel stond dan de spreek-
woordelijke eer, de smaak van 
de overwinning proeven. Het 
beste menu leek door FC Uit-
geest “geabsorbeerd” te worden. 
Weer was het in de 69e minuut 
Pim Molenaar die aan het einde 
stond van een prachtige aanval 
over verschillende schijven. Be-
heerst was zijn inzet na een pui-
ke voorzet van Bart Meijland. 
2-0. Het zou hem in ieder geval 
vandaag terecht de prijs voor de 
Bakkum en Krookspeler van de 
wedstrijd opleveren.

Wedstrijd gespeeld denk je dan. 
Daar dacht AFC’34 anders over 
want die waren duidelijk “ab-
sorptiemoe”. Het zette nog een 
keer aan en de beloning volg-
de in de 79e minuut met een pri-
ma goal van Burger. 2-1. Dat gaf 
de Alkmaarders moed maar FCU 

verdedigde taai en zo leek voor 
hen een mooi seizoen te eindi-
gen met een overwinning. Tot-
dat Nick Burger andermaal roet 
in het eten gooide. Een vrije trap 
in de 91e minuut werd door hem 
aangegrepen om met een fraaie 
uithaal doelman Erik Alders te 
“absorberen”. 2-2. Verdiend, 
maar ja toch? Het was een mo-
ment waarop Jacob Groen bij-
na zijn eigen tong “absorbeerde” 
maar zowel spelers als suppor-
ters toch maar besloten om na 
een mooi seizoen, tevreden als 
ze waren, een klein feestje te vie-
ren en wat drankjes te gaan “ab-
sorberen”.  Zo deed uw Afvallen-
de Bal. Groet en tot volgend sei-
zoen. (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Alders, ten Hoope, 
Idema, Hollenberg, de Jong, de 
Wit, van Boxtel, den Nijs (73e 
Smit), Koedijk (62e Winter), Me-
ijland (82e Smit), Molenaar.

Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd: Pim Molenaar
Voor de tweede keer dit seizoen 
kreeg Pim Molenaar van de ju-
ry de eer om gekozen te wor-
den tot Bakkum en Krookspeler 
van de wedstrijd. Vandaag voor-
al vanwege twee fraaie goals die 
aantoonden dat hij echt wel een 
koele afmaker kan zijn. De eer 
voor “speler van het jaar” moest 
hij aan Bart Meijland laten maar 
Pim was in de eindrangschikking 
een goede tweede. Deze laatste 
competitiewedstrijd liet hij dat 
maar weer eens zien.

Bakkum en Krookspeler van 
het seizoen: Bart Meijland
Uitgeest - Nee makkelijk had 
hij het er naar eigen zeggen niet 
meegehad. FC Uitgeest is toch 
een beetje zijn “cluppie” gewor-
den maar het gezin en een ver-
dere maatschappelijke carrière 
in de vorm van een studie (HBO 
financiele administratie) naast 
het werk hebben hem er toch 

toe gebracht om te stoppen met 
voetbal. Begrijpelijk maar voor 
FC Uitgeest wel ontzettend jam-
mer. 
Niet voor niets is Bart Meijland 
(29 jaar) dit jaar Bakkum en 
Krook speler van het seizoen ge-
worden. Met zijn rust en over-
zicht nam hij vaak de wat jon-

Bart Meijland wordt gefeliciteerd door Jan Bakkum (foto: vjphoto.nl)

Kampioenen bij FC Uitgeest
Uitgeest - Op de velden van 
FC Uitgeest werd zeterdag weer 
door verschillende voetballertjes 
feest gevierd. Mede door trai-
ner Rick Prins heeft de F10 van 
FC Uitgeest hun succesvolle sei-
zoen bekroond met het voor-
jaarskampioenschap. Als MP1 
wisten zij in de najaarscompeti-
tie uit te blinken (314 doelpun-
ten voor en 29 tegen in 8 wed-
strijden!!!). Reden om de talen-
ten in de F competitie mee te la-
ten doen, waar zij wederom suc-
ces boekten. Jongens van harte!!
Van links naar rechts op de fo-
to boven: Bart Niebooer, Quin-
ten Koster, Max Walbeek, Guus 
Rodenburg, Trainer Rick Prins, 
Roy de Haan, Jens Zuyderduin, 
Jens Krom, Piet Putter, Kyrian v/d 
Vlugt, Leider Sander v/d Vlugt.

Ook E6 werd kampioen. Na een 
klinkende 7-0 overwinning op 
Kolping Boys E10 was het af-
wachten wat de concurrent 
Meervogels had gedaan. Ge-
lukkig moesten zij eerder spe-
len, zodat de uitslag snel bekend 
was: ze hadden verloren!!. Hier-
door kon de E6 niet meer wor-
den ingehaald, en waren de kan-
jers kampioen.
Een welverdiende bekroning op 
een prima verlopen voorjaars-
competitie. Uiteraard moest er 
daarna worden gedoucht met de 
kleren nog aan.
Op de foto onder bovenste rij: 
Coach Nup, Dirck Mulder, Jas-
per Postma, Johnny Schoute. Zit-
tend: Steff Leeflang, Justin Lub-
bers, Teun Sombroek, Mika Nelis 
en Luuk Post.

gere spelers onder de arm en 
dan vooral op de momenten dat 
het wat minder liep. Daarnaast 
scoorde hij een aantal belangrij-
ke goals.
“Ik ben begonnen bij ADO’20 
en kwam op mijn 17e al in het 
eerste. Alleen een vaste plaats 
was toen niet aan de orde van-
daar dat ik een jaar later naar 
De Kennemers ben gegaan. Na 
drie jaar met dat team in de Eer-
ste klasse te hebben gespeeld 
ben ik toch weer terug gegaan 
naar ADO’20 waarna ik vervol-
gens drie seizoenen in de hoofd-
macht heb gespeeld, daarna 
toch weer terug naar De Kenne-
mers om vervolgens na twee sei-
zoenen met Martin de Groot te-
rug te gaan naar ADO’20. Eigen-
lijk ben ik dus best trouw aan 
clubs. Haha. Toch ben ik toen 
al halverwege het seizoen ge-
stopt vanwege mijn studie. Maar 
ja toen Jurg Bosman belde ging 
het toch weer kriebelen en leek 
FC Uitgeest me een prima uitda-
ging. Het zijn ook twee prachtige 
seizoenen geweest met natuur-
lijk het kampioenschap vorig jaar 
als hoogtepunt. FCU is een war-
me en goed geleide club waar ik 
met ontzettend veel plezier ge-
speeld heb, Dit seizoen hebben 

we ons goed kunnen handhaven 
en dat is best knap. Mijn per-
soonlijke hoogtepunten waren 
de overwinning uit bij JOS (wat 
een feest was dat!) en het doel-
punt dat ik scoorde in de uitwed-
strijd bij VVIJ”.
Uit het verslag van die wedstrijd:
Na goed doorzetten van de van-
daag weer ijzersterk spelende Mi-
chael Kristel ligt de bal plots voor 
de voeten van Bart. Hij schat de 
afstand in. Moet kunnen! Het 
standbeen zet zich vast, het rech-
terbeen zwaait naar achteren. Vol 
wordt de bal geraakt op de bin-

nenkant van de voet. Het been 
zwaait door. Bart weet het al. De 
keeper nog niet. Een seconde la-
ter wel want de bal ligt achter 
hem in het doel. 0-1.

Bart, we zullen dit juweel van 
een doelpunt ons blijvend her-
inneren. Je stopt maar naar ei-
gen zeggen zul je nog vaak ko-
men kijken. Nu ben jij de terech-
te winnaar van de titel Bakkum 
en Krookspeler van het seizoen 
2012-2013. 
Misschien volgend jaar jurylid? 
(De Afvallende Bal)
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