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Uitgeest kan terugkijken 
op zeer geslaagd ICGT

Uitgeest - Voetbal- en bier-
liefhebbers kwamen dit 
weekeinde ruimschoots aan 
hun trekken op het veld en in 
de tent bij het 28e Internatio-
naal Cor Groenewegen Toer-
nooi. Nederlandse en bui-
tenlandse ploegen hadden 
het enorm naar hun zin en 
genoten naast het sportie-
ve geheel ook van het rand-
gebeuren. Bij het zien van de 
avonddis in het hotel riep een 
Engelsman enthousiast: “Oi 
mate we’re in heaven!” 
Volgens Gerrit Idema, voorzit-
ter van de organisatie, willen 
de ploegen allemaal terugko-

Inschrijving Huttenweek
Uitgeest - Vorige week heeft de 
voorinschrijving van de Hutten-
week plaatsgevonden. In totaal 
hebben zich dit keer 392 kinde-
ren gemeld. Omdat de organisa-
toren maar 300 kinderen kunnen 
plaatsen moeten ze 92 kinderen 
teleurstellen.
 
De volgende groepen zijn wel in-

geloot, en mogen zich donder-
dag 23 mei definitief komen in-
schrijven. Om 19:00 uur ver-
wachten de organisatoren de 
groepen; 2, 3, 4, 5, 7 en 8. Om 
19:10 uur verwachten zij de 
groepen: 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 
15. Om 19:20 uur de groepen: 
16, 17, 18, 19, 21 en 25. Om 19:30 
uur de groepen 27, 28, 29, 30, 31 
en 33. Om 19:40 de groepen 34, 
35, 36, 37, 38 en 39 om 19:50 de 
groepen 42, 43, 44, 45, 47, 50 en 
74. Om 20:00 uur de groepen; 51, 
52, 53, 54, 55 en 60. Om 20:10 de 
groepen 61, 62, 63, 64, 65, 67 en 
69. Om 20:20 de groepen 70, 71, 
73, 75, 76, 77 en 78.
 
Kom samen met één van je ou-
ders en een volledig ingevuld in-
schrijfformulier. 
De formulieren kun je downloa-
den van de Huttenweek site. Pro-
beer het formulier digitaal in te 
vullen en te printen.
De reglementen en de voorwaar-
den voor inschrijving zijn terug te 
vinden op de internetsite www.
huttenweek.nl.

men en dat zegt genoeg.
Het zonnetje was dit jaar iets 
minder aanwezig maar voor 
de sport was dit juist perfect. 
Meer dan 1700 mensen von-
den ondanks de regen Sport-
park De Koog. 
Het Braziliaanse Atlético 
Mineiro gaat dit jaar voor de 
derde maal met de finale be-
ker naar huis. Zij wonnen in 
een spannende wedstrijd 
door middel van strafschop-
pen van AZ met 4-2. 

Elders in deze krant meer 
nieuws over het ICGT. (Moni-
que Teeling)

Frisse elstar appels en abrikoos op 
een bodem van bros boterdeeg

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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Ingezonden brieven:
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ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
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Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
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telijke toestemming van de uitgever!
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
06-05-2013: Aafke, dochter van 
F. Weijer en M.H.W. Borremans, 
geboren te Alkmaar. 08-05-2013: 
Wes, zoon van H.J.T. van Dorst en 
L. van Westerop, geboren te Alk-
maar. 09-05-2013: Sophie Chuk 
Yan, dochter van W.M.Y. Lee en 
I.F. van der Vaart, geboren te Alk-
maar.
Wonende te Bakkum:
11-05-2013: Shania Talitha, 
dochter van E. Kollaard en L.T. 
Goeman, geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
08-05-2013: Zonneveld, Alexan-
der G. en Assink, Joyce J.E., bei-
den wonende te Castricum. 14-
05-2013: Bisschop, Vincent en 
Bruinier, Mirjam J., beiden wo-
nende te Castricum. 15-05-2013: 
Gijzen, Marcel P.C. en Meeldijk, 
Bianca E.A.C., beiden wonende 
te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
08-05-2013: van Joolingen, Pie-
ter en Harrevelt, Florien D., bei-
den wonende te Krommenie. 10-
05-2013: Kroon, Elmisch A. en 

van Heyningen, Miriam J., bei-
den wonende te Alkmaar. 11-
05-2013: Burton, Stephen J., wo-
nende te Pembury GB en Haeck, 
Marloes E., wonende te Amstel-
veen. 13-05-2013: Olivier, Hans 
P. en Wittenberg, Evelien S., bei-
den wonende te Heemskerk. 15-
05-2013: Jansen, Jules en Zo-
merdijk, Helena C., beiden wo-
nende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
11-05-2013: de Graaff, Hendrik 
J., oud 68 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met T. Pul. 13-05-
2013: Bus, Jacob G., oud 89 jaar, 
overleden te Bakkum, gehuwd 
met A. Pen.
Wonende te Castricum:
08-05-2013: Langereis, Cornelia, 
oud 106 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met B.A. 
Visser.
Wonende te Purmerend:
08-05-2013: Veerman, Hendri-
cus C.M., oud 55 jaar, overleden 
te Bakkum.
Wonende te Limmen:
13-05-2013: Spierdijk, Maddy, 
oud 74 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met Q.J. de Ruij-
ter. 

Leerlingen aan de slag 
met eetbare huisjes

Castricum - Camping Gevers-
duin heeft een nieuwe attrac-
tie: huisjes om op te eten. De 
scholieren van het Clusius Col-
lege Castricum onderhouden sa-
men met de medewerkers van 
de camping de groentehuis-
jes en de moestuin. Niet alleen 
de bodem; ook de wanden van 
het groentehuis worden gebruikt 
om groente en kruiden te kwe-
ken. Ook kan er binnen en bui-
ten gekookt worden. Wanneer 
de oogst binnen is kan er een 

gerecht worden bereid en opge-
diend aan de eettafel die de cen-
trale plek vormt van het groen-
tehuis.
De groentehuisjes zijn onderdeel 
van een groter project; Groe(n)
ten uit Geversduin. Hieraan ne-
men diverse lokale en regio-
nale organisaties en bedrijven 
deel.  De opbrengst van de oogst 
wordt verdeeld onder de gasten 
die verblijven in de groentehuis-
jes, campinggasten en de Voed-
selbank IJmond Noord. 

Wat maakt dorp aantrekkelijk?
Castricum - Inwoners van Cas-
tricum en toeristen, die vaak in 
de gemeente verblijven, wor-
den uitgenodigd voor twee inter-
actieve workshops én de eind-
presentatie van de bijeenkomst 
‘Identiteit van kustgemeente 
Castricum’. De workshops vin-

den plaats op maandag 10 juni 
van 15.00 tot 21.45 uur bij Johan-
na’s Hof. In september wordt een 
tweede workshop gehouden. 
Ook de eindpresentatie vindt 
plaats in het najaar. Aanmelden 
kan via viviennegrandiek@cas-
tricum.nl. 

Wie weet waar dit 
kunstwerk is gebleven?

Castricum - Een belang-
rijk kunstwerk, dat in de ja-
ren tachtig door de gemeente 
Castricum is gekocht, wordt 
vermist. Jarenlang hing het in 
de oude raadzaal van het ge-
meentehuis, maar in de aan-
loop tot de vernieuwbouw zou 
het zijn verdwenen. 

Het gaat om een aquarel van de 
tekenaar en aquarelist Dirk Lan-
gendijk(1748-1805). Het is ge-
maakt in 1801 en dus ruim 200 
jaar oud. De kunstenaar heeft 
een rustpauze verbeeld van de 
Frans-Bataafse troepen in de 

duinen bij Castricum rond 1799.
Langendijk werd bewonderd om 
zijn historische en militaire voor-
stellingen. Hijzelf en zijn zoon 
kregen een binnenlands pas-
poort om Noord-Holland te be-
treden en tekeningen te maken 
van het terrein waar de oorlog 
met de Engels-Russische troe-
pen zich afspeelde. Veel van zijn 
werk is in musea en archieven te 
vinden. De verdwenen aquarel is 
uniek en heeft grote historische 
betekenis. 

Als iemand informatie heeft over 
het kunstwerk: tel.: 0251-650009.

Griesmeel in de molen
Akersloot - In het winkeltje bij 
korenmolen De Oude Knegt is 
het assortiment uitgebreid met 
een feestelijk verpakt pakket om 
‘oma’s griesmeel’ te kunnen ma-
ken. Het idee en het recept ko-
men van Jan en Ans De Goe-
de, die 42 jaar een ambachtelij-
ke bakkerij hadden aan de Bon-
kenburg in Uitgeest. 

Bakkerij De Goede was altijd een 
vaste afnemer van meel van De 
Oude Knegt uit Akersloot. Maar 
in 2010 stopten Jan en Ans met 
hun bedrijf. Na drie generaties 
en 107 jaar brood bakken en 
verkopen, ging de deur defini-
tief op slot. Ans werd gevraagd 
om als vrijwilligster in de win-
kel van De Oude Knegt te komen 
werken. Ze had immers veel ver-
stand van meel en in Akersloot 

konden ze op de zaterdagen nog 
wel wat hulp gebruiken. Het was 
de bakkersvrouw opgevallen dat 
er met het restproduct gries, wat 
na het malen van graan over-
blijft, niets werd gedaan. Dat 
bracht haar op het idee een pak-
ket voor griesmeelpudding sa-
men te stellen. Ans: ,,Gezond en 
voedzaam. Heerlijk met bessen-
sap, of met bramen uit het duin. 
En met verkruimelde bitterkoek-
jes of met in rum gedrenkte ro-
zijnen. Eigenlijk kan alles er wel 
in.’’ De beschrijving van de be-
reiding zit samen met een zak-
je gries en een schenkflesje bos-
vruchten dessertsaus in een ste-
nen puddingkommetje. De op-
brengst gaat naar de onder-
houdspot van de molen. De mo-
len is elke zaterdag open. Op de 
foto Jan en Ans de Goede. 
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Showtime; The Dreamers Edition
Uitgeest - Zaterdag 25 mei 
opent de A9 Studio’s, voorheen 
Bobs, de deuren voor een avond 
met diverse zwaargewichten in 
de programmering en waar elec-
tronic dance de hoofdrol speelt. 

Remixer Gregori Klosman uit 
Frankrijk komt en Don Diablo 
brengt zijn nieuwe show Hexa-
gon. Dat is een visuele liveshow 
met bewegingssensoren en pro-
jecties gedaan door de V Squa-
red Lab die onder andere de live-
shows voor Skrillex verzorgen. 
Benny Rodrigues is van de partij 
die in zeer korte tijd geïnfiltreerd 
is in het rijtje van de bekende 
gevestigde namen in de Neder-
landse dancescene. 

En dan producer Lucien Foort. 
Hij studeerde acht jaar lang 
saxofoon en zat in zijn jonge ja-
ren in een orkest. Na het opdoen 
van ervaring in de rock, rap en 
rave, begon Lucien Foort aan 
het dj’en en ontwikkelde een ei-

Don Diablo

gen stijl. Verder staan op het pro-
gramma Michael Mendoza, Vol-
kan Saki, Rob Lee, Bootsman 2 
Bootsman, Jesse Mak & Jake 
Tarry, Wolfpack, Raul De Mei-
ra, Jennifer Cooke en de 2step 
Forward Dancecrew. Aanvang 
22.00 uur, minimum leeftijd acht-
tien jaar. Kaarten verkrijgbaar bij 
www.showtimegroup.nl.

Castricum - Plaatsgenoot en 
beeldend kunstenares en docent 
Marieke de Vree rondde in maart 
de opleiding Leerbewerking af 
en mag zich nu ook officieel tas-
senmaker noemen. Haar exa-
menstuk wordt tot 1 juni promi-
nent tentoongesteld in het Tas-
senmuseum Hendrikje aan de 
Herengracht in Amsterdam. De 
tassen zijn ook te zien tijdens 
de Kunstfietsroute op zaterdag 
1 en zondag 2 juni tussen 12.00 
en 18.00 uur in Grafisch Atelier 
& Galerie Sopit. De eindopdracht 
was het vervaardigen van een 
gelegenheidstas, die aan ver-
schillende technische voorwaar-
den moest voldoen. Marieke 
koos voor een kerst-avondtasje 
van koeien- en springbokvacht, 
geïnspireerd op de boodschap-
pentas van een landelijke super-
marktketen. De toevoeging van 
zeilringen als ‘kerstballen’ lever-
de haar de opmerking ‘ijzersterk 

IJzersterk en humoristisch

Brothers-4-Tune en No 
Excuse in de Dorpskerk
Castricum - De a capellagroep 
Brothers-4-Tune verzorgt op za-
terdag 8 juni een optreden in de 
Dorpskerk, Kerkpad 1, met als 
gastoptreden de Castricumse 
band No Excuse die akoestische 
blues en rock ten gehore brengt. 

Het concert begint om 20.30 uur 
en kaarten kosten tien euro voor 
volwassenen en vijf euro  voor 
kinderen tot en met veertien jaar. 
Reserveringen: herman@bro-
thers4tune.com of  tel.: 0251-
671959.

Castricum - Op 1 en 2 juni is 
Toonbeeld vanwege de kunst-
fietsroute geopend tussen 11.00 
en 17.00 uur. Te zien is een ten-
toonstelling met werk van de do-
centen beeldend met het thema 
‘zwart en geel en goud’. 

Op vrijdag 31 mei wordt de ten-
toonstelling geopend met een 
concert van een aantal muziek-
docenten. De aanvang is 20.00 
uur. Kaarten kosten 5,00 euro.

Zwart en geel 
en goud...

Castricum - Bij Toonbeeld 
wordt op 8 en 9 juni een week-
end modelboetseren gehouden 
onder de titel Zomers bloot. De-
ze workshop is geschikt begin-
ners en gevorderden. Voor de 
lunch wordt gezorgd. Aanmel-
den op de Jan van Nassaustraat 
6 of via www.toonbeeld.tv.  

Zomers bloot

en humoristisch’ op haar diplo-
ma. Haar eerdere werk maakte 
ze al uit gevonden leer, van ou-
de bankstellen en versleten kle-
ding of kleedjes. Door dit schoon 
te maken, te kleuren en soms te 
scheren levert het materiaal op 
dat een tweede leven krijgt als 
tas-met-een-twist. 

Limmen - Op 31 mei wordt van-
af 20.00 uur een Fr!zCo feest ge-
houden in Conquista. Het feest 
is bedoeld voor jongeren van elf 
tot en met vijftien jaar. Er komen 
drie dj’s. Entree is 2,50 euro.

Fr!zCo-feest

Meer over starterslening
Castricum – Sinds 1 mei kun-
nen Castricumse starters op de 
koopwoningenmarkt opnieuw 
gebruikmaken van een regeling 
om voor de aankoop van een 
woning extra geld te lenen tegen 
gunstige voorwaarden. 
Eerder is hierover op 1 mei een 
bericht verschenen. In dit bericht 
is opgenomen dat alleen star-
ters met een hypotheekbedrag, 

dat valt onder de Nationale Hy-
potheek Garantie (NHG) hiervan 
gebruik kunnen maken. 
Recent heeft het Stimulerings-
fonds Nederlandse Gemeenten 
(SVn) bekend gemaakt dat het 
maximale hypotheekbedrag per 
1 juli verlaagd wordt van 320.000 
naar 290.000 euro. Het SVn ver-
strekt de starterslening namens 
de gemeente. 

KunstFietsroute Studio 23
Bakkum - Kleur, licht en bewe-
ging komen terug in alle schilde-
rijen, beelden en objecten die tij-
dens de KunstFietsroute worden 
tentoongesteld bij Studio 23 aan 
de Van Uytrechtlaan 23. Vijf kun-

stenaars exposeren in het atelier 
en in de tuin van Margriet Scha-
dee. De KunstFietsroute heeft 
dit jaar 21 ‘stops’ en wordt ge-
houden op zaterdag 1 en zon-
dag 2 juni van 12-17 uur. Start-

punt is Het Oude Theehuys op 
Duinenbosch 3, waar ook een 
overzichtstentoonstelling is van 
het werk van de deelnemers. Op 
zondag is er bij Studio 23 live 
muziek van het duo Two-stage 
met Sascha Verkade en Fia Me-
ijering. Op de foto een fragment 
van een van de werken. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur  
Boven is het stil
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.30 & 19.30 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
The Great Gatsby - 3D

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 15.30 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur  

Leve Boerenliefde
zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 14.00 uur

The Big Wedding
vrijdag 18.30 uur
zondag 19.30 uur  

Daglicht
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
Epic (NL) - 3D

zaterdag 16.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

Yoko
zaterdag 13.30 uur 
De Croods - 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur 
Prinses Lillifee

Programma 23 mei t/m 29 mei 2013

Boven is het stil
Helmer, een vrijgezelle boer van 
middelbare leeftijd, leidt een ge-
isoleerd leven met zijn oude en 
gebrekkige vader. De dagelijkse 
komst van melkrijder Johan, een 
robuuste man van Helmers leef-
tijd, is een lichtpuntje in zijn be-
staan. Op een dag besluit Hel-
mer het woonhuis op te gaan 
knappen. Hij bestelt een modern 
tweepersoonsbed en verhuist 

zijn vader naar boven. Als er dan 
ook nog een jonge knecht op de 
boerderij komt werken, lijkt Hel-
mers leven voorgoed te gaan 
veranderen. Boven is het stil is 
de verfilming van de gelijknami-
ge bestseller van Gerbrand Bak-
ker. De roman won vele nationa-
le en internationale prijzen. Het 
boek is in meer dan twintig lan-
den vertaald.

De animatiefilm Epic van de ma-
ker van Ice Age gaat over de 
aanhoudende strijd tussen goed 

Epic (NL) 3D

en kwaad in het bos. Het Blader-
volk wil hun verborgen wereld 
beschermen tegen de vernie-
tigende Boggans. Als de tiener 
MK op magische wijze naar de-
ze samenleving wordt getrans-
porteerd zal ze moeten samen-
werken met een bont gezelschap 
om hun wereld te redden en die 
van ons.  
Met onder andere de stemmen 
van: Egbert Jan Weeber, Daniël 
Boissevain, Jacob Derwig, Tess 
Milne.
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Reünie 
Springplank 
Castricum - Dit jaar bestaat 
peuterspeelzaal de Springplank 
40 jaar en dat wordt op zaterdag 
8 juni gevierd met een reünie 
voor alle leden en oud-leden en 
hun kinderen. De Springplank is 
hiervoor nog op zoek naar oud-
leden. Het feest begint om 15.00 
uur met middagactiviteiten voor 
de kinderen, gevolgd door een 
hapje en een drankje in de na-
middag. Aanmelden via info@
springplank-castricum.nl of te-
lefoonnummer 0251-654687 (op 
werkdagen van 9.00-11.30 uur). 

Zondag Meet & Greet 
Arno Haijtema bij Laan
Castricum - Aanstaande zon-
dag vanaf 14.00 uur staan ver-
halen over vroeger centraal bij 
boekhandel Laan. Want het boek 
‘Mond vol kiezels’ verhaalt over 
een jeugd in Beverwijk en Vel-
sen, waar de auteur uitkijkt 
naar de ‘fabriek met de eeuwige 
vlammen’. Arno Haijtema geeft 
een mooi tijdsbeeld hoe een na-

oorlogs gezin stand moet hou-
den met een stotterende vader. 
Het boek heeft in de Volkskrant 
een recensie met vier sterren ge-
kregen en niet omdat Arno daar 
ook redacteur en fotocriticus is. 
Lees het boek alvast en ga langs 
om te verhalen over de jeugdtijd 
met deze innemende schrijver. 
Het drankje is van de zaak.

Castricum - Boekhandel Laan 
vraagt foto’s van Castricum, Lim-

Fotowedstrijd men en Akersloot. Hier worden 
ansichtkaarten van gemaakt en 
een nieuwe CAL kalender. Naam 
en titel van de foto kan ook afge-
beeld worden. De geselecteer-
den krijgen tien gratis ansicht-
kaarten, een gratis kalender en 
de mogelijkheid om tegen een 
gereduceerd tarief meer af te 
nemen. 
Mail binnen een week de drie 
beste foto’s naar kantoor@on-
laan.nl. De daaropvolgende 
week worden de winnaars be-
kendgemaakt.

Opknapbeurt met speciale wensen

Kunststof kozijnen 
Vrijzicht Osdorp
Regio - Het aan de Sloterplas 
gelegen appartementencomplex 
Vrijzicht heeft onlangs een gro-
te opknapbeurt ondergaan. De 
kozijnen van de 72 koopappar-

tementen waren verrot en moes-
ten worden vervangen. In op-
dracht van de Vereniging van Ei-
genaren heeft Select Windows/
Van der Vlugt alle kozijnen ver-
vangen door kunststof kozijnen. 
Duur van het project: vier maan-
den.

Select Windows/Van der Vlugt 
heeft een bijzonder veelzijdig le-
veringsprogramma op het ge-
bied van kunststof kozijnen en 
biedt bovendien keuze uit maar 
liefst 125 verschillende kleu-
ren. Met het oog op het in stand 
houden van de herkenbaarheid, 
werd voor de buitenkant van het 
appartementencomplex voor 
donkerbruine kunststof kozijnen 
gekozen. Door gebruik van zeer 
hoogwaardige Schüco profielen 
was het mogelijk om de hout-
structuur op een zodanige ma-
nier na te bootsen dat het on-

derscheid tussen traditionele 
houten kozijnen en kunststof ko-
zijnen nauwelijks meer te zien is.

Kozijnen in de gewenste kleur
Ook de kozijnen aan de binnen-
zijde van de appartementen zijn 
onder handen genomen. Elke 
bewoner had voor de afwerking 
keuze uit vier kleuren folie, zowel 
voor de kunststof kozijnen als 
voor de vensterbanken. Naast de 
gewenste kleur geeft de folie het 
kunststof kozijn ook een aanvul-
lende houtnerfstructuur. Zo lij-
ken de nieuwe kunststof kozij-
nen precies op houten kozijnen. 
De grote voordelen van het ge-
bruik van kunststof kozijnen zijn 
daarnaast het onderhoudsarme 
karakter, de inbraakwerendheid, 
de isolatiewaarde én de lange le-
vensduur.

Inmiddels zijn alle appartemen-
ten voorzien van kunststof ko-
zijnen in de gewenste kleur, in 
combinatie met HR isolatie-, 
warmte- en geluidswerend glas. 
Select Windows/Van der Vlugt 
heeft het project geheel in eigen 
beheer uitgevoerd en het resul-
taat mag er zijn! Meer weten? 
Ga naar www.vandervlugt.nl of 
bel  023-5382277. 

Partijen bekennen kleur
Nét terug van een korte vakantie werk ik de op de deurmat gevallen 
‘achterstallige’ kranten weg en zie tot mijn blijdschap dat diverse par-
tijen inmiddels kleur hebben bekend voor wat betreft de aanleg van een 
zuidoostelijke randweg. Een verstandige beslissing, gezien de financiële 
situatie waarin ons dorp (en daarin staan we zeker niet alleen) zich mo-
menteel bevindt, én gezien het feit dat, hoe beter er naar de onderzoe-
ken wordt gekeken, er nog nauwelijks een echt knelpunt lijkt te bestaan.
Een moedig besluit ook, aangezien er ook druk werd uitgeoefend om 
‘nu eindelijk eens die randweg aan te leggen’. Argumenten in deze als: 
‘denk nu eens groot‘, ‘gebrek aan daadkracht’ en ‘politiek amateurisme’ 
zijn niet echt steekhoudend. 
Duurzaamheid als insteek en gebruik van gezond verstand om echte 
problemen op te lossen is meer van deze tijd, wat mij betreft…
Dat de doorstroming rond het station geoptimaliseerd kan worden staat 
buiten kijf. Inmiddels zijn hiervoor alternatieve, veel goedkopere oplos-
singen aangedragen die het bestuderen en implementeren zeker waard 
zijn. Sjef Ledeboer.

Gemeente heeft een 
juiste keuze gemaakt!
Nu alle politieke partijen zich tegen een oostelijke randweg hebben 
uitgesproken, kunnen we vaststellen dat men tot het juiste inzicht is 
gekomen. Het aanvankelijke idee dat deze randweg het spoorknelpunt 
Beverwijkerstraatweg op zou lossen, was bij voorbaat al twijfelachtig en 
zeer discutabel. De projectkosten van vele tientallen miljoenen euro’s 
zouden dit zeer overtrokken probleem totaal niet rechtvaardigen. Daar-
naast werd de raad door foutieve informatie van een dochterbedrijf van 
Prorail gevoed. Gelukkig is men op tijd tot inzicht gekomen. Uit het aan-
gekondigde en reeds uitgevoerde second opinion onderzoek zal ook 
blijken dat het probleem niet groot is en alleen daarom al heeft de poli-
tiek een juiste keuze gemaakt door Castricum en haar bewoners niet 
verder in de schuldenput te storten. Het door randweg voorstanders 
gepredikte gebrek aan visie is niet terecht. Door nu de juiste objectieve 
procedures te volgen zal blijken dat een goedkoper alternatief voorhan-
den is. Hiermee laat de raad zien visie te hebben en niet doof te zijn voor 
kritiek. Hiermee wordt durf en daadkracht getoond. 
Theo van Oost. 

Uitburgeringsbijeenkomst
Castricum – Op woensdag 5 ju-
ni vindt een uitburgeringsbijeen-
komst plaats in de Tuin van Kapi-
tein Rommel. Want weinig men-
sen denken tijdens hun leven 
na over de keuzes die te maken 
zijn rondom het levenseinde. Dat 
constateerde hersenonderzoe-
ker Dick Swaab al in zijn werk. 
Hij pleitte daarom bij de Gezond-
heidsraad, in het verlengde van 
de discussie over de inburge-
ringscursus, voor een cursus uit-
burgeren.
,,Alle te maken keuzes en mo-
gelijkheden voor het levensein-
de, kunnen daarin aan bod ko-
men, zowel praktisch als ook le-
vensbeschouwelijk van aard”, 
zegt Alice Loeters die de bijeen-
komst organiseert. In het dage-
lijkse leven werkt zij in de uit-
vaartzorg. ,,Vragen als wil ik wor-
den gereanimeerd? Zo niet, hoe 

kan ik dan voorkomen dat het 
wel gebeurt? Wel of geen be-
handelverbod? Het lichaam ter 
beschikking stellen voor de we-
tenschap? Wil ik mijn organen 
doneren? Wanneer en hoe regel 
ik euthanasie? Wanneer is mijn 
leven voltooid? Wil ik geestelij-
ke begeleiding op het sterfbed? 
Waar wil ik sterven? Thuis of juist 
niet? Wil ik worden begraven of 
gecremeerd?”
De bijeenkomst is van 19.30 uur 
tot 21.00 uur. Er is ook een voor-
beeld van een uitburgerings-
box te zien om te stimuleren om 
zelf hiermee aan de slag te gaan. 
Alice: ,,Het geeft een rustig ge-
voel als alles goed geregeld is 
voor in de laatste fase van ons 
leven.” Telefonisch aanmelden 
via 0255-517452 of per mail: in-
fo@aliceloeters.nl. Deelname is 
gratis. 

Castricum - Bij Roon de lunch-
room in winkelcentrum Gees-
terduin wordt deze zomer bin-
go georganiseerd voor 55-plus-
sers. Op maandag 27 mei, 24 ju-
ni, 29 juli en 26 augustus zijn se-
nioren welkom vanaf 14.00 uur. 
Deelname vijf euro inclusief con-
sumptie. Opgeven via tel.: 0251-
671384. Vrijdag is er bij Roon 
weer een  Open Eettafel. Aan-
vang 18.30.uur.

Bingo voor 55+
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Jeu de boulers spelen 
tweede ‘daglichttoernooi’
Uitgeest - Het tweede daglicht-
toernooi van Jeu de boules-ver-
eniging Boule Plaisier op 14 mei 
is met mooi weer begonnen. Het 
zonnetje scheen volop, alleen 
de wind uit het zuidwesten was 
zeer krachtig. De Accommo-
datie Commissie heeft dan ook 
uit voorzorg een terras met be-
schutting geplaatst waar men 
heerlijk uit de wind kon zitten. 
Zoals altijd worden deze dag-
lichttoernooien druk bezocht. 
Er kwamen 32 teams, allen uit 
Noord-Holland, naar ons mooie 
Uitgeest toe om te spelen en de 
wil om te winnen was zeker aan-
wezig. Het startsein werd door 
Greetje en Henk de Jong, beiden 
lid van de Wedstrijdcommissie, 
gegeven. Hierna werden 5 ron-
den gespeeld. 
Als we onze velden zien, zijn we 
best wel trots op onze club, met 
name ook op de vrijwilligers die 
er iedere keer weer voor zor-
gen, dat alles er prachtig bij ligt. 
Ook de gemeente Uitgeest heeft 
haar steentje bijgedragen. Door 
een grondig onderhoud van de 
groenvoorziening is er te veel 
bossage weggehaald. Hierdoor 
zag ons terrein er kaal en onge-
zellig eruit. Dankzij de gemeen-
te Uitgeest, die gezorgd heeft 

voor een omheining en heel veel 
struiken, ziet het er nu een stuk 
vriendelijker uit. 
Wist u al dat men zich als groe-
pen, verenigingen, clubs, etc., 
kunnen aanmelden om een mid-
dagje te komen boulen?  De trai-
ners zijn bereid om de spelregels 
uit te leggen zodat men een aar-
dig potje Jeu de Boules kan spe-
len. Als extra service is er (fran-
se) muziek, een terras waarop 
het heerlijk toeven is met een 
drankje en een hapje en te kij-
ken naar het spel dat de mensen 
spelen.
Rond half vijf betrok de lucht en 
begon het zachtjes te regenen. 
Dat was jammer want de laatste 
ronde was nog gaande. Al met al 
was het een leuk daglichttoer-
nooi en het volgende daglicht-
toernooi zal op 11 juni plaats-
vinden. U komt toch ook? Want 
iedereen met een beetje jeu de 
boule-ervaring kan hieraan mee-
doen. Voor meer informatie zie 
de website www.bouleplaisir.nl.

De uitslagen van het  tweede 
daglichttoernooi: 
1. Erik v.d.Sluis/Leo Bel 5 +49; 2. 
Jan Beuvens/Stefan Bouwmees-
ter 5 +31; 3. Marianne Tuijn/
Johan Peters 4 +34; 4. Gianni 

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er het komende 
weekeinde alsvolgt uit:

Thuis 
09:00 ME3 - Terriers ME7 
09:00 MF1 - Uitgeest MF2 
09:00 MF3 - MHC Castricum 
MF2 
10:15 JE1 - AthenA JE1 
10:15 JE2 - Kikkers JE1 
10:15 ME1 - Bennebroek 
ME3 
11:30 JD2 - Rood-Wit JD5 
13:00 JD1 - HBS JD3 
14:30 MC1 - Magnus MC1 
16:00 JB1 - Terriers JB1 
17:30 MB1 - Mijdrecht MB1

Uit 
09:00 MF2 - Uitgeest MF1 
09:00 ME2 - Haarlem ME7 
09:00 ME4 - Overbos ME8 
09:00 MixF1 - Terriers mix F1 
10:15 M8D1 - Westerpark 
M8D3 
10:15 JE3 - Kikkers JE5 
10:30 MD1 - HIC MD4 
12:00 JC1 - Myra JC2 
14:30 MC2 - Rood-Wit MC6 
14:30 MD2 - FIT MD2 
15:00 MB2 - Mijdrecht MB3 
16:00 MA1 - Xenios MA2 

Zondag 26 mei

Thuis
13:00 D1 - VVV DJ2 
14:30 HA - Rood-Wit HD 

Speelschema 
jeugd MHCU

Ghezzi/Koos Stolk 4 +29; 5. Cor 
Kooi/Ron Bakker 4 +20; 6. An-
nie v.d.Vaart/Geertje Winters 4 
+19; 7. Annemiek Thielemans/
Jan biersteker 4 +8; 8. Jan Been-
tjes/Rolf Thijssen 3 +25; 9. Adrie 
Klootwijk/Giovanni Inggitatio 3 
+12; 10. Leo Rietkamp/Dhr. Toby  
3 +12; 11. Hans Hollenberg/Mi-
ni 3 +7; 12. Carina de Vries/Peter 
de Vries 3 +6. (Mil van Beurden)

Snel en effectief (voet)
wratten verwijderen
Uitgeest - Bij de reguliere be-
handeling van wratten (met  
vloeibare stikstof) wordt de om-
liggende, gezonde huid vaak be-
schadigd. Dat maakt de behan-
deling pijnlijk en veroorzaakt 
blaren en wonden. De nieuwste 
technologie om wratten effec-
tief te behandelen is door mid-
del van Penetrating Jet Freezing 
met de CryoPen. Met de komst 
van deze pen kunnen wratten nu 
snel en succesvol worden verwij-
derd tot op de millimeter nauw-
keurig. Bij Salon Yvon aan de 
Hogeweg 74c in Uitgeest wordt 
deze behandeling toegepast.

Onder hoge druk (55 bar) komt 
een straal vloeibaar N2O-gas 
van -89°C vrij via een microfijne 
applicator. Met deze technolo-
gie kan men tot op de millimeter 
nauwkeurig werken en diep in 
het wrattenweefsel doordringen, 
zonder de gezonde omliggen-
de huid te beschadigen. Daarom 
zijn behandelingen met de Cry-
oPen nagenoeg pijnloos, waar-
door langer en dieper effectief 
behandeld kan worden. Meestal 
volstaan 2 tot 3 behandelingen 

om een succesvol resultaat te 
bereiken. Er is geen nazorg no-
dig want er ontstaan geen bla-
ren of wonden. 

Om succesvol wratten te behan-
delen moet er in de meeste ge-
vallen eerst eelt worden verwij-
derd. Omdat eelt verwijderen 
vooral door pedicures wordt ge-
daan, is men met (voet)wratten 
bij de voetverzorger op het juis-
te adres. Steeds meer pedicures 
zijn speciaal getraind en gecer-
tificeerd om met de CryoPen te 
werken.
Wilt u meer weten over snel en 
effectief wratten verwijderen met 
de CryoPen dan kunt u hiervoor  
terecht bij Salon Yvon, Hogeweg 
74c in Uitgeest, tel. 0251-314629. 
Zie ook: www.salonyvon.eu.

‘Tous Ensemble’ draait 
in Filmhuis De Zwaan

Uitgeest - Tous Ensemble, de 
film die vrijdag 24 mei draait in 
Filmhuis De Zwaan, is een Fran-
se feelgood komedie van regis-
seur Stéphane Robelin met on-
der andere de topactrices Jane 
Fonda en Geraldine Chaplin in 
de hoofdrol.
Vijf gepensioneerde vrienden 
lijken elkaars tegenpolen. De 
charmante Claude is een ech-
te vrouwenversierder, Jean een 
bevlogen politiek activist, zijn 
vrouw Annie is nogal burgerlijk, 
Jean een hartstochtelijk femi-
niste terwijl haar partner Albert 
een pure bon vivant is. Alle vijf 
worden ze een dagje ouder en 
besluiten hun oude dag samen 

door te brengen. Sterker nog: ze 
gaan in één huis samenwonen!
Een vrolijke én ontroerende 
Franse komedie over vriend-
schap en de kunst van het leven. 
Voor de liefhebbers van films als 
Les Femmes du 6eme Etage en 
The ExoticMarigold Hotel.
Tous Ensemble is te zien op vrij-
dag 24 mei in Filmhuis de Zwaan 
in Uitgeest. De zaal is open van-
af kwart voor acht en de film be-
gint om 20.15. Toegang: 5 euro 
inclusief een kopje koffie voor-
afgaand aan de film. (“Vrienden” 
4 euro). Kaarten in de voorver-
koop zijn verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt, Middelweg 139, 
Uitgeest.

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

STEUN EEN PRACHTIG GOED DOEL...!
Bij elke aankoop ‘n Kanskaart, voor korting op leuke dagjes uit!

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

HONING SPELT KOEKEN
puur natuur
 van € 4,50 nu per pakje € 3,75 !!
(of gratis bij 1 volle spaarkaart)

CRANBERRY ONTBIJTKOEK
lekker de zomertijd  
 van € 4,75 voor € 3,95 !!
(of 1 volle spaarkaarten)

MEIMAAND= SPELTMAAND, GEZOND ÉN LEKKER !!
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Stichting De Zien Blijft roept 
op tot collectieve steun
Uitgeest - Menig buitenlan-
der kijkt met verbazing naar ons 
volkje dat zich niks schijnt aan te 
trekken van al dat omringende, 
gevaarlijke water. Maar wij ha-
len onze schouders op, lachen er 
om. Wellicht zijn er zelfs mensen 
die er niet eens bij stil staan en 
desgevraagd roepen ‘wij kunnen 
toch zwemmen? Nou dan!” En 
inderdaad vanaf het vierde jaar 
kan de Nederlandse jeugd in tal-
loze zwembaden leren hoe jezelf 
drijvende te houden of voort te 
bewegen.
Zwembad De Zien in Uitgeest 
bestaat 52 jaar en heeft menig 
kind de beginselen hiervan bij-
gebracht maar daarnaast biedt 
het bad, met zijn grote velden, 
veel speelplezier op zonnige of 
minder zonnige dagen.
En niet alleen de jeugd maakt 
gretig gebruik van De Zien, ook 
ouderen weten feilloos de poort-
jes naar het bad te vinden. De-
ze grote groep trekt ‘s ochtends 
sportief baantjes en onderhoudt 
de sociale contacten. Kortom, De 
Zien is een plek waar veel Uit-
geesters van april tot en met 
september, aangename uurtjes 
doorbrengen.
Toch hangt er een donkere wolk 
boven dit zonnig geschetste ge-
heel en luidt Stichting De Zien 
Blijft de alarmbellen. Vijfentwin-
tig jaar geleden moesten zij ook 
in actie komen omdat door be-
zuinigingen De Zien dreigde te 
moeten sluiten. Dit wisten zij 
te voorkomen en door de ve-
le donaties konden zij in de ja-
ren daarna het bad en omgeving 
leuker maken. Er kwamen war-
me douches, een klok, een glij-
baan, speelattributen, ligstoelen, 
muurschilderingen en er worden 
elk jaar 10 abonnementen ver-
loot.
Nu dreigt De Zien weer in zwaar 
weer te komen want het contract 
tussen Optisport en de gemeen-
te loopt in 2014 ten einde. 
Margo Putter en Lysan Satoer 
van Stichting De Zien Blijft ma-
ken zich ernstig zorgen en zijn 
met negen anderen actief bezig 
burgers en politici te laten zien 
dat het zwembad bij Uitgeest 
hoort. Margo: “Wij zijn bang dat 
er geen geld meer vrijgemaakt 
zal worden voor het zwembad. 
Daarom hebben wij de afgelo-
pen tijd in het dorp circa 3500 
handtekeningen verzameld 
van mensen die vinden dat het 
zwembad behouden moet blij-
ven. Iedereen is zich er van be-
wust dat na eventuele sluiting 
dit bad nooit meer terugkomt en 
dat zou dieptreurig zijn. Er is een 
burgerinitiatief ingediend be-
staande uit handtekeningen met 
brief en het wachten is nu op 
de raadsvergadering van 30 mei 
waarin dit item behandeld wordt. 
Lysan: “Daarnaast overhandigen 
we een behangrol met namen 
van kinderen. Hun handtekening 

is ongeldig maar we willen hier-
mee laten zien hoe belangrijk de 
kinderen hun zwembad vinden.”
Margo: “Na schooltijd zie je hor-
des kinderen richting zwem-
bad fietsen om plezier te maken. 
Daar wordt goed opgelet door 
badmeesters.” 
Lysan weet te vertellen dat men-
sen in de file naar het strand 
prompt besluiten de rij te verla-
ten voor een dagje zwembad in 
Uitgeest.

Tijdens de komende raads-
vergadering van 30 mei in het 
gemeentehuis gaat de stich-

ting de gemeente overtuigen 
om van De Zien af te blijven. 
Heeft u al uw handtekening 
gezet, maar wilt u hen weer 
steunen door hierbij aanwe-
zig te zijn, kom dan de 30e 
naar het gemeentehuis. Om 
20.00 uur is uw steun nog 1 
keer heel hard nodig. Kinde-
ren, spandoeken, volwasse-
nen, honden: iedereen met 
een Uitgeester hart is van 
harte welkom. Rond 20.15 
uur is de spreektijd voorbij  
zodat  de kinderen nog rede-
lijk op tijd naar bed kunnen. 
(Monique Teeling)

Circus in Uitgeest!
Uitgeest - Aan de Binnenkrui-
erstraat heeft het Freiwalds Me-
nagerie Circus haar tent opgezet. 
Tot en met zondag zijn er dage-
lijks voorstellingen.
De gloednieuwe circusshow 
van Freiwalds Menagerie Circus 
staat volledig in het teken van 
het 5-jarig jubileum. Het circus 
presenteert ‘Gewoon Goed Ge-
zellig Circus’. Een gezellige cir-
cusshow van goede kwaliteit 
waarin elk jaar weer een thema 
de acts met elkaar verbindt. 
In het nieuwe programma kan 
het hooggeëerd publiek genie-
ten van adembenemende acro-
batiek en verrassende optredens 
van de dieren in het circus.
Kom zelf ervaren hoe een aantal 
slimme honden de mens telkens 
weer te slim af is, beleef mee dat 
kamelen en lama’s een prachti-
ge show neerzetten, en geniet 
van de jongste artiesten die sa-
men met de olifant de chef-kok 
te slim af zijn! Uiteraard ont-
breekt ook de grote diva van het 

circus niet, de ster uit de jeugd-
film Knetter: Buba, de bekendste 
olifant van Nederland!
Het programma heeft verder on-
der andere een hogeschool-
dressuur zoals u nog niet eer-
der ervaren hebt, en fraaie acro-
batiek van Jennifer en Natascha 
Freiwald.
Donderdag 23 mei is de premie-
re om 19.00 uur. Vrijdag begint 
de voorstelling om 16.15 uur. De 
zaterdag-voorstellingen begin-
nen om 15.00 en 19.00 uur en de 
laatste voorstelling is zondag 26 
mei om 15.00 uur.
Kaarten zijn online te reserve-
ren via www.menagerie-circus.
nl of tussen 9 en 12 uur telefo-
nisch op 06-42029659. Bij re-
servering vooraf ontvangt u 25 
procent korting. Ook worden er 
in Uitgeest kortingsbonnen ver-
spreid, voor een korting van wel 
50 procent op de toegangsprijs!
De circuskassa is vanaf 30 mi-
nuten voor de voorstellingen ge-
opend.

Actie voor goed doel 
bij Bakkerij Putter
Uitgeest - Een glimlach tove-
ren op het gezicht van een kind 
met kanker….dat is toch al het 
minste wat je kunt doen, om de-
ze kinderen nog ’n beetje blij te 
maken.
Vandaar dat Bakkerij Putter in 
samenwerking met het Kinder-
fonds, nu een grandioze actie 
heeft om zieke kinderen te trak-
teren op ’n leuk dagje uit.
In het kader van de Stichting 
“Bakers against Cancer”, krijgt 
u bij elke aan-koop in de winkel 
een kanskaart met daarop een 
unieke code. U steunt daarbij di-

rect dit fantastische goede doel, 
en bovendien maakt u zelf kans 
op het winnen van een prijs, of 
zelfs één der hoofdprijzen, zijnde 
een com-plete vakantie, ’n Led 
TV én heel veel kortingsbonnen 
voor uw dagje-uit.
Wat is het niet heerlijk als een 
kind met deze afschuwelijke 
ziekte voor één dagje even alles 
kan vergeten, en samen met het 
gezin iets leuks kan doen.
Dat is toch wel de allergrootste 
prijs die elk ziek kind verdient, 
en die u hen met uw steun kunt 
geven. 

Meccano in De Zwaan
Uitgeest - Op zondag 26 mei or-
ganiseert Meccano Gilde Neder-
land een evenement in Dorps-
huis de Zwaanin Uitgeest. Van 
10.00 tot 16.00 uur is iedereen 
welkom. De toegang is gratis. 
De modellen die getoond wor-
den zijn door leden gebouwd. 
Een aantal modellen worden ra-
diografisch bediend, maar er zijn 
ook statische creaties die de 
moeite waard zijn om te bekij-
ken. Nieuwe en gebruikte Mec-
cano onderdelen worden aan 
de man gebracht door een aan-
tal leden. 
Meccano is al meer dan 100 jaar 
een begrip in de speelgoedwe-
reld. Menig vader en grootvader 

hebben er in hun jeugd mee ge-
speeld. Een educatieve uitvin-
ding van Frank Hornby, waar-
door op spelende wijze tech-
nisch inzicht werd verkregen, 
menig technisch ingenieur is 
met een meccanodoos begon-
nen. 
Meccano Gilde Nederland heeft 
circa 500 leden. Deze vereniging 
voor metaalconstructie model-
bouw organiseert elk jaar diver-
se bijeenkomsten gespreid over 
het land. Naast deze bijeenkom-
sten is het Gilde eveneens verte-
genwoordigd op een aantal jaar-
lijkse evenementen. Het Gilde 
brengt ook een clubblad uit. 
Zie ook: www.meccanogilde.nl.



ICGT 2013: ‘Het waren 
mooie vier dagen’
Uitgeest - Het waren weer vier 
mooie dagen. Het ICGT 2013 zit 
er weer op. De organisatie kan 
tevreden terugblikken en heeft 
met Atletico Mineiro wederom 
een aansprekende winnaar ge-
kregen.
Het begon zaterdagochtend 18 
mei allemaal met de openings-
wedstrijd tussen gastvereniging 
FC Uitgeest en het Engelse Nor-
wich City. Traditiegetrouw werd 
dat opgeluisterd met een spec-
taculaire opkomst van de beide 
teams geflankeerd door de jong-
ste spelertjes van FC Uitgeest. 
Voor FC Uitgeest verliep de wed-
strijd wat minder gunstig want er 
werd verdiend verloren van een 
beter Norwich City. Dat er toch 
een behoorlijk niveauverschil 
is tussen voetballers die welis-
waar in de eerste klasse spelen 
en professionele jeugdvoetbal-
lers bleek wel in de tweede wed-
strijd van FC Uitgeest. Met maar 
liefst 7-0 werd verloren van een 
oppermachtig Espanyol dat uit-
eindelijk zou eindigen op de der-
de plaats.
Omdat ook de laatste poulewed-
strijd werd verloren van Torino 
AC mocht het team op maan-
dag 2e Pinksterdag spelen in 
de verliezersronde. Tegen Halm-
stads BK werd een verdienste-
lijke wedstrijd gespeeld die uit-
eindelijk na strafschoppen werd 
verloren. Dat betekende dat ge-
speeld moest worden in de wed-

strijd om de 7e en de 8e plaats. 
Helaas bleek Norwich City met 
4-0 te sterk. FC Uitgeest dus op 
de laatste plaats.
De andere Nederlandse deelne-
mer aan de 28e editie van het 
ICGT was AZ uit Alkmaar. Een 
club met een gerenommeer-
de jeugdopleiding die o.a. Adam 
Maher heeft voortgebracht. De 
gasten uit Alkmaar begonnen 
niet eens zo sterk aan het toer-
nooi. Met twee gelijke spelen 
moest het dan ook vrezen dat de 
finale weleens onhaalbaar zou 
kunnen blijken te zijn. Echter de 
laatste poulewedstrijd werd met 
1-0 gewonnen en zo kwam de 
ploeg toch nog in de kruisfina-
les terecht. Op maandag moest 
worden aangetreden tegen het 
sympathieke Torino dat een helft 
lang AZ zoek speelde maar ver-
gat de 2-0 voorsprong verder uit 
te bouwen. In de tweede helft 
vond het mirakel van Alkmaar 
plaats want er werd twee keer 
gescoord. Daardoor moesten 
strafschoppen uitsluitsel geven. 
Daarin waren de roodwitten op-
permachtig zodat de finale be-
reikt werd.
De winnaar van de afgelopen 
twee edities Atletico Mineiro 
kende eveneens een moeizame 
aanloop. Tegen AZ werd gelijk 
gespeeld en van Legia Warschau 
werd zelfs verloren. Toch was 
een overwinning op het Zweed-
se Halmstads BK uiteindelijk vol-

doende om de halve finale te ha-
len. Daarin werd nipt gewonnen 
van het Spaanse Espanyol.1-0.
In de wedstrijd om de zoge-
naamde “Koogbokaal” , de fina-
le van de verliezersronde, bleek 
Legia Warschau met 1-0 ster-
ker dan Halmstads BK. Ook in de 
wedstrijd om de 3e en 4e plaats 
was het krachtsverschil gering. 
Een doelpunt bleek voldoen-
de om het Spaanse Espanyol de 
derde prijs te bezorgen.
Tegen half vier op deze wat drui-
lige Pinkstermaandag verzamel-
de zich toch nog zo’n kleine 1700 
toeschouwers om de finale van 
het 28e ICGT bij te wonen. Het 
publiek zag een gelijk opgaan-
de strijd waarbij AZ over de he-
le wedstrijd genomen de beste 
kansen kreeg. Uiteindelijk wist 
geen van beide ploegen te sco-
ren waardoor strafschoppen uit-
eindelijk uitkomst moesten bie-
den. Daarin was Atletico Minei-
ro te sterk waarna tot uitzinnige 
vreugde van spelers en begelei-
ders zij voor de derde keer ach-
ter elkaar de beker op het podi-
um konden ontvangen uit han-
den van toernooidirecteur Henk 
Kempers.
De toernooiorganisatie keek iet-
wat vermoeid maar met een vol-
dane blik in de ogen het tafereel 
van de prijsuitreiking aan, be-
sloot het glas te heffen en denkt 
alweer na over de volgende edi-
tie. 

Uitgeest - Op Zaterdag 18 mei 
zou door de duivensporters van 
PV De Vliegende Vleugels ge-
start worden met de eerste Mid-
fond vlucht vanuit Morlincourt 
van dit seizoen, dit zijn de mid-
den afstanden tussen de 300 en 
450 kilometer. De weervoorspel-
lingen waren echter heel slecht 
voor de zaterdag, alleen zon-
dag zou er een mogelijkheid 
zijn om te lossen. Het inkorven 
werd een avond uitgesteld naar 
de vrijdag en er zou zondag ge-
lost gaan worden. Van het weer 
zullen we echter toch geen ver-
stand krijgen, zo kwam vrijdag-
morgen vroeg de melding van de 
lossingcommissie dat er toch za-
terdag zou worden gelost. Ech-
ter dan niet vanuit Morlincourt 
maar van een ongeveer 50 kilo-
meter kortere losplaats, Peronne 
(Noord Frankrijk). Een opluch-
ting in vele duivenfamilies dat 
de duiven toch op de zaterdag 
zouden komen. Het werd echter 
geen gemakkelijk vlucht, voor de 
middag onmogelijk qua weer, 
maar na de middag zouden rond 
13.00 uur de opklaringen noord-
west Frankrijk binnenkomen en 
zou er snel gelost kunnen wor-
den. Om 13.13 uur was het dan 
zover, vanuit Peronne met een 
afstand van 316 kilometer wer-

den er van 16 liefhebbers 277 
duiven gelost. Na lang wachten 
meldde de eerste duif zich bij 
de Tandem W & F Rodenburg in 
Uitgeest. Deze duif maakte een 
snelheid van 1335,986 meter per 
minuut (ruim 80 km per uur). 

Uitslag van de eerste vijf deel-
nemers luidt als volgt: 1-3-6-
25-39e  Tandem W & F Roden-
burg uit Uitgeest, 2-14-16-29-
36e  Comb. Kerssens-Krom uit 
Akersloot, 4-9-30-64-69e Ron 
van Rijn uit Uitgeest, 5-10-13-
40-49e Gerard Twaalfhoven uit 
Uitgeest en 7-12-23-44-50e 
Gebr. Beentjes uit Akersloot. 
Een welverdiende taartprijs voor 
de 50e duif ging dit keer naar 
de Gebr. Beentjes en de attrac-
tieprijs geschonken door Henk 
Brondijk gaat ook naar de Gebr. 
Beentjes met een duif op de 7e 
plaats. De “Runner-up” prijs van 
deze week gaat naar Wim van 
Tol met zijn 27e plaats. De eerste 
duif van de Tandem W.& F. Ro-
denburg uit Uitgeest was tevens 
goed voor een 7e plaats tegen 
146 deelnemers met 2807 dui-
ven in het Rayon B. Deze week 
geen verliezers in de vereniging, 
alle deelnemers vlogen met hun 
duiven in de puntentelling. (Hein 
Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

De winnaars, Tandem W. & F. Rodenburg uit Uitgeest

Openbare afscheidsreceptie 
burgemeester Mieke Baltus
Uitgeest - Ter gelegenheid van het vertrek van burgemeester 
Mieke Baltus naar Heemskerk is er een bijzondere raadsvergade-
ring in de raadzaal van het gemeentehuis met aansluitend een re-
ceptie in de hal op woensdagmiddag 5 juni 2013. 
De raadsvergadering begint om 16.00 uur. De receptie wordt ge-
houden van 17.00 tot 19.00 uur. Inwoners van Uitgeest en besturen 
van verenigingen en instellingen zijn van harte welkom. Er worden 
geen aparte uitnodigingen verstuurd.

Eric Ott scoort weer punten
Uitgeest - Zaterdag 18 mei 
werd de tweede wedstrijd voor 
het OW Supercup 600 kampi-
oenschap gereden op het cir-
cuit van Assen. Aan de start ver-

scheen ook Eric Ott uit Uitgeest.
De hele ochtend was de buien-
radar onzeker. Het zou toch weer 
gaan regenen om ongeveer 
16.00 uur en de wedstrijd voor 

Eric zou beginnen om 15:50 uur. 
Gaat het regenen of niet??
Uiteindelijk ging hij er maar van-
uit dat het droog zou blijven. 
Het was wel koud. De beslissing 
moest worden genomen of Eric 
met een zachte of iets hardere 
achterband zou rijden. De wed-
strijd ging over 13 ronden. Met 
de zachte band zou aan het ein-
de van de wedstrijd dan door het 
koud asfalt minder grip zijn. Dus 
koos Eric voor de hardere band. 
Dit was een foute keuze.
Eric ging redelijk goed van start.  
Na een ronde of 4 had hij een 
paar coureurs ingehaald en liep 
dik op hun uit. Maar de kop-
groep van 4 man kon hij niet 
meer bijbenen. Door de harde-
re achterband had Eric minder 
grip en kon dus minder hard rij-
den, zijn snelste tijd in de wed-
strijd nu 1:44.9 en meerdere ron-
den 1:45. Niet snel genoeg om 
bij de kopgroep aan te pikken. In 
de 5e ronde ging Chris van Heu-
velen onderuit. Nu lag Eric vier-
de en zo zou hij de wedstrijd ook 
eenzaam uitrijden. Eric vond het 
niet erg om vierde te worden, 
maar vond het wel  jammer dat 
er geen strijd was met andere 
coureurs. Het team is blij met de 
13 punten die weer binnen zijn. 
Volgende wedstrijd voor Eric is 
zaterdag 1 juni op het circuit van 
Assen. (Karin Ott)

“Nieuw iN 
het hart vaN 
heemskerk”

Jan van Kuikweg 116, Heemskerk, www.timetotrim.nl
Bel voor afspraak of info 06-36211393

Alle rassen
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Echtpaar Kossen viert 
diamanten bruiloft
Uitgeest - Woensdagochtend 
8 mei 2013 verraste locoburge-
meester Piet Linnartz het echt-
paar Kossen-Mulder in hun wo-
ning aan de Koningin Wilhel-
minastraat met een feestboe-
ket en de felicitaties namens 

het gemeentebestuur. Die dag 
was het precies zestig jaar gele-
den dat de Uitgeester P. Kossen 
(26) en de Groningse J. Mulder 
in Uitgeest in het huwelijksboot-
je stapten.
De Nederlandse Spoorwegen als 

Locoburgemeester Piet Linnartz met het diamanten echtpaar Kossen-
Mulder voor hun woning aan de Koningin Wilhelminastraat (foto: ge-
meente Uitgeest)

FC Uitgeest A1 speelt 
in finale nacompetitie
Uitgeest - FC Uitgeest A1 speelt 
een bijzondere reeks wedstrijden 
in de nacompetitie.  In de eerste 
ronde moesten zij spelen tegen 
Foreholte A1 uit Voorhout. Na 
twee wedstrijden was de stand 
gelijk en moesten penalty’s de 
beslissing brengen en deze wer-
den door de spelers van FC Uit-
geest A1 beter genomen. 
In de tweede ronde moesten 
zij voetballen tegen DSO A1 uit 
Zoetermeer. In Zoetermeer werd 
met 4 – 1 verloren en de deskun-
digen gaven FC Uitgeest weinig 
kans meer in de returnwedstrijd 
die tijdens het Pinkstertoernooi 
op 2e pinksterdag moesten wor-
den gespeeld. 
De spelers en begeleiders had-
den zich goed voorbereid. De 
spelers hadden met elkaar af-
gesproken dat de feesttent op 
Pinksterzondag verboden gebied 

was. Het was dan ook duidelijk 
af te lezen op de gezichten van 
de spelers en begeleiders. Van-
af de eerste minuut werd DSO 
onder druk gezet en Frans Stam 
schreeuwde zijn spelers naar vo-
ren. Met de rust stond FC Uit-
geest met 4 – 0 voor, door drie 
prachtige doelpunten van Lester 
Half. Uiteindelijk werd het 6 – 0 
voor FC Uitgeest en konden de 
spelers en begeleiders na afloop 
van de wedstrijd naar de feest-
tent.

Komende zaterdag 25 mei wordt 
de finale gespeeld tegen Oliveo 
A1. De wedstrijd wordt gespeeld 
op neutraal terrein. Locatie en 
tijdstip waren op het moment 
van plaatsing nog niet bekend, 
maar dit zal worden gepubli-
ceerd op de website van FC Uit-
geest, www.fcuitgeest.nl.

Fort aan Den Ham 
zondag 26 mei open

Uitgeest - Zondag 26 mei is het 
Fort aan Den Ham van 11.00 tot 
16.00 uur weer helemaal toegan-
kelijk voor onze bezoekers. Ieder 
uur start een rondleiding.
U kunt echter ook zelf het fort 
binnen en buiten ontdekken. De 
natuur staat er prachtig bij.
Het scoutingmuseum van Kees, 
de 2e WO collectie van Luuk en 
de radio’s zijn ook weer te zien.
Ook is de expositie over de mi-
litairen in voormalig Indië in de 
periode tussen 1945-1950 te 
zien.
Op het voorterrein treft u een 
smaakvolle verrassing. Een kaas-
proeverij en tal van lekkernijen.
Jaren 50 muziek op jaren 50 ap-
paratuur verzorgd door het Ne-
derlands Grammofoon Genoot-
schap. 

Wilt u meehelpen aan behoud 
van het UNESCO Wereld Erf-
goed? Ook in de Zaanstreek kan 

dat. Fort aan Den Ham bij Krom-
menie is onderdeel van de Stel-
ling van Amsterdam. Gebouwd 
als vestingwerk tussen 1880-
1920 is het nu een museum met 
diverse kleinere collecties. 

Het is mogelijk om allerlei inte-
ressante dingen samen met het 
vrijwilligersteam te doen. Van 
natuurbeheer buiten op en rond 
het fort tot opknappen en inrich-
ten van oude soldatenruimtes uit 
1903. Ook voor rondleiding ge-
ven, gidsen en begeleiden bij 
openstellingen zijn vrijwilligers 
nodig. Heeft u tijd en interesse in 
het historische soldatengebeu-
ren, dan bent u welkom. 
Wilt u eerst kijken, kom dan een 
kopje koffie drinken op de klus-
dagen (alle woensdagen) of de 
open zondag.
Fort aan den Ham, Busch en 
Dam 13, Uitgeest tegenover de 
Krokodil.

werkgever bracht zowel de ou-
ders van de bruidegom als de 
bruid naar Uitgeest. Hij werd in 
Uitgeest geboren; zij kwam hier 
wonen in 1941. Bij de bevrij-
dingsfeesten in 1945 leerden ze 
elkaar kennen en sloeg de vonk 
direct over. De prille liefde werd 
echter nog stevig op de proef 
gesteld, want van 1946 tot 1950 
moest de aanstaande bruide-
gom als dienstplichtige naar Ne-
derlands-Indië. Daar maakte hij 
kennis met de verschrikkingen 
van de gewapende strijd.
Na zijn terugkeer vond hij als 
vakman werk in een meubelzaak 
aan de Westergeest. Daar zou hij 
26 jaar blijven, waarna hij tot zijn 
pensionering werkte in een tim-
merfabriek. Zij werkte in een kle-
dingatelier en in de bejaarden-
zorg en ten slotte als vrijwillig-
ster bij De Zonnebloem.
Sportief was het echtpaar ook 
een leven lang. De heer Kos-
sen voetbalde tot zijn veertig-
ste en ging daarna volleyballen. 
Zij badmintonde en gymnastiek 
doet zij nog altijd.
Hun eerste woning kregen ze 
door bemiddeling van Prins 
Bernhard, aan de Koningin Wil-
helminastraat. Hun tweede, gro-
tere woning is in dezelfde straat, 
maar aan de overzijde. Het echt-
paar kreeg twee zoons en een 
dochter, die allemaal in Uitgeest 
wonen. Ze zijn gezegend met ze-
ven kleinkinderen en een achter-
kleinkind. Die laatste haalde in 
februari van dit jaar nog de ko-
lommen van De Uitgeester om-
dat al haar acht overgrootouders 
nog in leven zijn!
De diamanten bruiloft is woens-
dagmiddag 8 mei in aanwezig-
heid van het complete nage-
slacht gevierd met een verras-
singsfeest.

Expositie portretten 
en vrouwenfiguren

Uitgeest - Sinds vorige week 
exposeert Emelie Jegerings por-
tretten en vrouwenfiguren in de 
hal van het gemeentehuis. De 
schilderijen op groot formaat zijn 
gemaakt op linnen, met experi-
mentele technieken.
Veel aandacht ging in de eerste 

week uit naar het dubbelportret 
van koning Willem-Alexander en 
koningin Maxima. De expositie 
duurt tot en met zondag 23 juni.
Dit portret van koningin Maxima 
vormt in het gemeentehuis een 
tweeluik met dat van koning Wil-
lem-Alexander.

Winnaar actie 
WeCycle

Uitgeest - Een Uitgeester fami-
lie heeft een leuk gezinsuitje in 
een avonturenpark, uitgeloofd 
door de organisatie WeCycle. Op 
de gemeentewerf werden daar-
voor kanskaarten uitgereikt aan 
de inleveraars van oude elek-
trische apparaten. Die appara-
ten en ook kapotte spaarlam-
pen zijn nog steeds welkom op 
de gemeentewerf aan de Molen-
werf 27.

Werken aan 
de weg

Uitgeest - Vanaf volgen-
de week worden drie wegen 
in Uitgeest voorzien van een 
nieuwe asfaltlaag. Het werk 
aan De Parallelweg in Dorre-
geest neemt vijf weken in be-
slag. Aan het fietspad langs de 
Geesterweg, tussen het via-
duct over de A9 en Bob’s Par-
ty Centrum, wordt drie weken 
lang gewerkt. Hetzelfde geldt 
voor de Koogdijk.
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Opslagunit op maat bij 
Brakenhoff Self-Storage
Beverwijk - Brakenhoff Self-
Storage aan de Kanaalweg 
51 in Beverwijk werd opge-
richt in 2003 en viert deze 
maand het tienjarig jubileum. 
Self-Storage is onderdeel van 
het in 1924 begonnen bedrijf 
Brakenhoff voor verhuizin-
gen, transport, verhuur, op-
slag en distributie. In de afge-
lopen jaren hebben veel par-
ticulieren, non-profitinstellin-
gen, scholen en commerciële 
klanten de weg naar de han-
dige opslagruimten aan de 
Kanaalweg gevonden. Klan-
ten kunnen elke dag van het 
jaar van 06.00 tot 23.00 uur 
bij hun spullen. 

Het is heel handig om een tijde-
lijke opslagruimte te hebben, bij-
voorbeeld als men even de meu-
bels kwijt moet omdat er thuis 
een verbouwing plaatsvindt, er 
een nieuwe vloer wordt gelegd, 
of omdat men tijdelijk naar het 
buitenland verhuist. Er zijn ook 
bedrijven die hun archieven er 
in onderbrengen, vertegenwoor-
digers die hun handelsvoorraad 
opslaan en meer. Het prettige is 
dat de klant ook goederen kan 
laten afleveren bij Self-Storage, 
zodat men zelf gewoon aan het 

werk kan zonder op een leveran-
cier te hoeven wachten. 

Opslag op maat
Self-Storage beschikt over een 
groot aantal units van heel klein 
tot heel groot, zodat elke klant 
een opslagruimte op maat kan 
huren. Het bedrijf is bereikbaar 
en toegankelijk. Men kan 365 
dagen per jaar terecht om iets 
te brengen of te halen. Met een 
speciale pas komt men het ge-
bouw binnen en met de eigen 
sleutel opent men zijn opslagu-
nit. 

Per maand
Er wordt per maand verhuurd en 
men betaalt ook per maand. Op-
zeggen kan elke maand. 
Groot voordeel van deze Self-
Storage is, dat het onderdeel is 
van het grote bedrijf Braken-
hoff met zijn vele disciplines. Als 
er verhuisd of getransporteerd 
moeten worden, kunnen alle 
diensten bij één bedrijf onderge-
bracht worden.

Contact
Brakenhoff Self-Storage, Ka-
naalweg 51, Beverwijk. Tel. 0251-
268235. E-mail info@brakenhoff.
nl, website www.brakenhoff.nl.  

Brush! geeft gratis schoonheids-
behandelingen op Viva la Donna dag!
Uitgeest - Op woensdag 29 mei, 
Viva la Donna day, geeft Brush! 
beautysalon gratis verwenbe-
handelingen. 
Als ode aan alle moedige vrou-
wen die door kanker zijn ge-
troffen, organiseert Viva la Don-
na jaarlijks op 29 mei de Viva la 
Donna Day. Tijdens deze natio-
nale verwendag kan men als lot-
genote genieten van een gratis 
verwenbehandeling bij een van 
de aangesloten beautyprofes-
sionals. 
Zo’n behandeling kan variëren 
van een schoonheidsbehande-
ling, massage tot een yogales en 

van een manicurebehandeling 
tot een kleurconsult.

Waarom een verwendag?
Stichting Viva la Donna zet zich 
in voor alle vrouwen die kanker 
hebben (gehad) en wil hen on-
dersteunen in of na deze moei-
lijke tijd. Ongeacht het type kan-
ker of het jaar waarin de diagno-
se is gesteld. Door een moment 
van rust en ontspanning kan 
men zich weer even tot zichzelf 
komen, wat zorgt voor een posi-
tief gevoel en kracht.
Susan Duijn, eigenaresse van 
Brush! beautysalon te Uitgeest, 

staat op woensdag klaar om de-
ze vrouwen geheel belangeloos 
te verwennen. Dit doet Susan 
omdat aandacht voor vrouwen 
die getroffen zijn door kanker 
belangrijk is. Het geven van een 
verwenbehandeling is een lief-
devol gebaar, waar alle behan-
delaars niets voor terug willen.

Afspraak maken voor een ver-
wenbehandeling?
Wie een lotgenote is of iemand 
kent die een verwenbehandeling 
verdient, kan een afspraak ma-
ken voor een gratis behandeling 
via www.vivaladonna.nl. 

Nieuwe programma

Plusactiviteiten 2013-2014

Het cursusboekje 2013-2014 
bevat een divers cursusaan-
bod voor jong en oud. Compu-

terlessen, talen, creativiteit, edu-
catie, gezondheid, hobby, ko-
ken, muziek, sport, lezingen en 
workshops. Op taalgebied zijn er 
naast de gangbare talen ook op-
friscursussen/conversatielessen 
Chinees, Hebreeuws, Pools en 
Zweeds. Er zijn nuttige cursus-
sen fotografie, belastingaangifte, 
eigen zaak en erfrecht. Natuur-
lijk zijn er cursussen koken, stijl-
vol kleden, make-up, haarknip-
pen en wonen. Voor creatieve 
cursisten is er tekenen, schilde-
ren, beeldhouwen, glas-in-lood. 
Praktische cursussen zoals ener-
giebesparen, meubelstofferen, 
opruimen en vaarbewijs zijn er 

Castricum - Het Programma 
Plusactiviteiten 2013-2014 wordt 
op zondag 2 juni huis-aan-huis 
bezorgd in de gemeenten Cas-
tricum-Limmen-Akersloot, Hei-
loo, Egmond, Uitgeest, Heems-
kerk, Beverwijk. Er is een open 
dag op zondag 1 september van 
11.00 tot 14.00 uur in het Bon-
hoeffercollege, Pieter Kieftstraat 
20 in Castricum. Er worden gratis 
workshops met iPads gegeven in 
de Mediatheek en men kan de 
docenten persoonlijk over een 
cursus spreken. 

ook volop. Naast cursussen zijn 
er workshops over uiteenlopen-
de onderwerpen. Een groot aan-
bod interessante lezingen is te 
volgen over opera, feestdagen, 
rituelen, symboliek, en nog veel 
meer. Op muziekgebied kan men 
gitaarlessen nemen.

Meer informatie
Het Programma Plusactiviteiten 
2013-2014 is op te halen bij de 
bibliotheken. Het cursusaanbod 
staat op  www.plusactiviteiten.nl.
Meer informatie is te krijgen via 
tel. 0251-67 18 37, van maandag 
tot en met vrijdag van 11.00 tot 
16.30 uur. 

Mevrouw Van der Wielen 100 jaar!
Castricum - Dinsdag 21 mei was 
voor mevrouw Van der Wielen 
een heugelijke dag. In aanwezig-
heid van familie, vrienden en be-
woners vierde zij haar 100ste ver-
jaardag. Met een ‘kind wat heb je 
een koude handen’ nam ze de fe-
licitaties glunderend in ontvangst. 
Volgens haarzelf en haar schoon-
dochter, heeft ze gewoon gezond 
geleefd maar niets bijzonders ge-
daan. Om 10.00 uur arriveer-
de burgemeester Mans om haar 
van harte te feliciteren. Met een 
brede lach en een ‘Wat een slan-
ke en jonge burgemeester’ kreeg 
ze de lachers op haar hand. De 
verzorging liep af en aan met kof-
fie en taart terwijl het feestvarken 
vertelde dat ze zich nu een ou-
de vrouw voelde maar toch nog 
maar even moest doorzetten. En 
dat doorzetten blijkt de juiste for-
mule. (Monique Teeling) 

Clusius talenten festival
Castricum - Een jaar geleden 
ontstond bij een groep leerlin-
gen van het Clusius College Cas-
tricum de behoefte naar buiten-
schoolse activiteiten vanuit de 
leerlingen zelf. Deze groep zocht 
steun en vond die bij de school-
feestcommissie. Na wat zoeken 
is er een enorm afwisselend en 
spetterend talenten festival ge-
organiseerd waar de Clusius-
leerlingen en oud-leerlingen hun 
talenten laten zien.
Er zijn workshops door leerlin-
gen voor onder andere tekenen, 
toneel, darts. Er wordt een goo-
chelshow opgevoerd en er is een 
poppenkastspektakel. Het klas-
sieke Zwanenmeer wordt ge-
danst, in de aula draaien dj-
leerlingen hun favoriete muziek, 
waarbij de hele licht- en geluids-

show verzorgd wordt door oud- 
leerling ‘Noizes’ Robin. Maar er 
wordt ook harp gespeeld en ge-
zongen. Er zijn op een andere 
plek in de school optredens van 
ongeveer 16 oud-leerlingen. De-
ze show duurt zo’n 45 minuten.
Het geheel wordt gepresenteerd 
door Jet Stam, Clusiusleerling 
die bekend is buiten de school 
vanwege haar grote zangtalent.
Oud-leerlingen van het Clusius 
College Castricum zijn welkom 
tijdens dit spektakel.
Het Clusius Talenten Festival is 
op 30 mei van 18.30 tot 22.00 
uur in het Clusius College op de 
Oranjelaan 2.

Voor meer informatie: www.fa-
cebook.com/schoolfeest.amster-
dam.

Eten en ontmoeten 55+ 
Castricum- Wie 55 jaar of ouder 
is, graag nieuwe mensen ont-
moet en luxueus wil dineren kan 
op woensdag 29 mei bij Le Mou-
lin  op de Dorpsstraat 96 terecht. 

Voor 25 euro geniet men van een 
voor- en hoofdgerecht (drankjes 
en eventueel dessert niet inbe-
grepen). Aanvang 18.00 uur . 
Het geheel wordt begeleid door 

een gastvrouw van Stichting 
Welzijn Castricum. Men rekent 
na afloop individueel af. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan tot en met donderdag 23 
mei bij Stichting Welzijn Castri-
cum, via 0251-65 65 62 of info@
welzijncastricum.nl.
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Wandelexcursie in Limmerdie

Limmen - Boswachter On-
no Steendam van Landschap 
Noord-Holland organiseert op 

De ratelaar bloeit massaal in het 
Limmerdie. Fotograaf Henk van 
Bruggen. 

Limmen - Milosj van Renes-
se heeft in de reeks om de Al-
pe d’HuZes cup op het moun-
tainbikeparcours in Limmen 
na een verbeten strijd de vol-
le winst weten binnen te ha-
len. Lange tijd leek Van Re-
nesse heel makkelijk naar de 
overwinningsbloemen toe te 
rijden. 

Door het natte weer leken de 
techniek en de bandenkeuze 
roet in het eten te gaan gooien 
van het strijdplan. Door twee val-
partijen van Van Renesse leek 
het Chris Kemp en Henk Louwe 
toch te gaan lukken de eerder 
opgebouwde voorsprong van de 
leider teniet te doen. 

Ook Chris Kemp liep tegen de 
malleur van een valpartij op en 
moest passen het gat tussen Van 
Renesse dicht te rijden. Opzien-
barend was de prestatie van de 
16-jarige Pernilla van Rootselaar, 
die tussen de grote mannen de 
vierde plek wist te bemachtigen 
na een verbeten strijd met Kees 
Pronk.

Van Renesse 
pakt de winst

In memoriam Chris de Leeuw

Castricum - Op dinsdag 14 mei 
is Chris de Leeuw overleden. 
Chris de Leeuw was een beken-
de in de Noord-Hollandse voet-
balwereld en heeft zijn sporen 
verdiend bij CSV en FC Castri-
cum. Chris was een man die al-
les aanpakte. Zo was hij de man 

die vele werkzaamheden voor 
CSV, toen nog aan de Zeeweg 
verrichtte. Hij schilderde het ge-
hele complex, maaide de velden, 
deed bestuurswerkzaamheden 
en was leider van diverse teams. 
Elke week hielp hij bij het maken 
van het clubblad, naar zijn eigen 
zeggen ‘het mooiste clubblad 
van Noord-Holland’. Hij zorgde 
er tevens voor dat de CSV club-
krant op tijd bij een ieder in de 
bus lag.
Ook de vakantie ging geheel op 
aan onderhoudswerkzaamhe-
den. Chris had daarom maar een 
tent opgezet op een veld waar-
door hij langere dagen kon ma-
ken. Dit verenigingswerk heeft 
Chris de Leeuw gedurende ve-
le tientallen jaren op zich geno-
men.
Chris is in de jaren negentig dan 
ook terecht onderscheiden als 
Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. (Foto: Han de Swart)

zondag 26 mei van 10.00-12.00 
een excursie in het natuurgebied 
Limmerdie. 

Aanmelden kan via www.gaatu-
mee.nl Bel voor meer informatie: 
088-0064455. Kosten 6,50 euro, 
Beschermers betalen 3,50 euro 
en kinderen tot twaalf jaar mo-
gen gratis mee. Neem vanaf de 
Kennemerstraat tussen Heiloo 
en Limmen de afslag Lage Laan 
richting de A9. De A9 over met 
de bocht naar beneden en dan 
de parallelweg linksaf. Aan het 
einde van de weg parkeren. 

Kennemer 
Classic

Castricum - De Kennemer TC 
houdt op zondag 2 juni een 
twee sterren toerfietstocht, 
de Kennemer Classic vanaf 
camping Geversduin. 

Men kan kiezen voor afstanden 
van 30, 65 of 125 kilometer. De 
30 kilometer is bij uitstek ge-
schikt voor gezinnen, maar ook 
is de tocht gekeurd door hand-
bikers en goed bevonden. Al-
le afstanden zijn gepijld en men 
krijgt routebeschrijving mee

Via www.kennemertc.nl is meer 
informatie te vinden, zoals onder 
andere ook de exacte starttijden 
en inschrijfprijzen per afstand.

Dubbelslag 
voor De Graaf
Castricum - Een overwin-
ning voor Sander de Graaf 
van postduivenvereniging de 
Gouden Wieken tijdens de 
wedvlucht vanuit het Fran-
se Peronne. Sander pakte de 
eerste drie duiven van post-
duivenvereniging de Gouden 
Wieken. 

Zijn tweejarige doffer overbrug-
de de afstand van 318 km met 
een gemiddelde snelheid van 
80 km/uur. Dit was dertien me-
ter/minuut sneller dan de eerste 
duif van Cees de Wildt. De derde 
plek veroverde Jaap Kaandorp. 
Ook Gerhard Tromp presteerde 
goed door met drie duiven bij de 
eerste tien te klokken.

Van Sikkelerus maakt 
geslaagd wegracedebuut
Akersloot - Jaimie van Sikke-
lerus heeft tijdens zijn wegrace-
debuut in Assen een verrassen-
de uitslag bij elkaar weten te rij-
den. Jaimie moest zich in de B-
groep kwalificeren. Hij kreeg 
hierin een tegenslag te verwer-
ken, omdat zijn transponder niet 
werkte. In de tweede kwalifica-
tie was het probleem verholpen 
en toen wist van Sikkelerus een 
mooie tweede tijd op de klok-
ken te zetten. Hiermee moest hij 
in groep A vanaf plaats 25 star-
ten. Er gingen veertig rijders in 

de groep van start. De start van 
Jaimie was slecht omdat hij nog 
nooit een start had gemaakt op 
de Yamaha R6 van Ott motoren. 

Na zo’n drie ronden kwam hij in 
zijn ritme. Hij vocht zich naar vo-
ren en had mooie duels met de 
concurrentie. In de laatste bocht 
had hij nog een mooie inhaalma-
noeuvre en finishte op een acht-
tiende plaats. Volgend weekend 
rijdt hij de derde wedstrijd om 
het Duits Supermoto Kampioen-
schap in Sankt.

Open dag
Castricum - Op woensdag 29 
mei wordt op sportpark Noord 
End FC Castricum open trai-
ningsmiddag georganiseerd. Al-
le jeugd van Castricum is wel-
kom. De mini’s van 5 en 6 jaar 
trainen om 13.30 uur. De jongens 
en meisjes van 7 en 8 jaar, om 
14.45 uur. Kinderen vanaf 9 jaar 
beginnen om 16.00 uu. Opgeven 
kan bij René de Jager (679077).

Minitoernooi groot feest

Castricum - Het WEA mini-
toernooi bij FC Castricum is een 
groot voetbalfeest geworden. 
Het toernooi begon met een de-

Limmen MC2 kampioen
Limmen - Na een reeks van tien 
wedstrijden waarvan er negen 
werden gewonnen en slechts 
één gelijk gespeeld, mogen de 
voetbalmeisjes van Limmen 

MC2 zich de terechte winnaar 
noemen van de voorjaarscompe-
titie. Het was extra leuk dat het 
kampioenschap werd behaald 
op Texel. 

Vitesse 10 kampioen

Vitesse 10 is kampioen geworden door in de laatste wedstrijd te win-
nen van ADO’20 met 4-1.

Lisanne Schoonebeek tekent 
opnieuw voor clubrecord

Castricum - Atlete Lisanne 
Schoonebeek (juniore D) heeft 
tijdens de Pinkstermeerkamp in 
Amstelveen afgelopen weekend 
het clubrecord van AV Lycurgus 
met maar liefst 160 punten ver-
beterd naar 3477. 
Daarmee voert ze de nationale 
ranglijst van dit seizoen aan en 
komt ze in de bestenlijst aller tij-
den terecht. Ondanks de slech-
te weersomstandigheden wist ze 
vooral indruk te maken bij het 
kogelstoten (11.97 meter) en op 
de 60 meter horden (9.85 secon-
den).

Bij het hoogspringen kwam ze tot 
1.47 meter.

filé waarbij alle deelnemende 
ploegen: AFC’34, de Volewijc-
kers, Hoofddorp, KFC, Koninklij-
ke HFC, Limmen, Odin’59, RKA-
VIC, Sporting Krommenie, Vites-
se ’22, Zeevogels en gastheer FC 
Castricum, kwamen onder bege-
leiding van muziekband Emer-
go het veld op gelopen en wer-
den voorgesteld aan het publiek. 
Daarna begonnen de  wedstrij-
den, die onder leiding stonden 
van D-junioren.  (Foto: Han de 
Swart). 
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Acties voor restauratie 
Adema orgel in R.K. kerk
Uitgeest - Via een smal, steil 
trappetje in de Rooms Katholie-
ke kerk in Uitgeest kom je uit op 
het gedeelte waar het 115-jari-
ge Adema orgel huist. Dit is de 
plek waar organisten Wim Noom 
en Ton Schoen regelmatig te vin-
den zijn. 
Wim om te oefenen en Ton ook 
nog om de diensten muzikaal te 
begeleiden. Tevens wordt het or-
gel bespeeld door de organisten 
van de cantorij en bij trouw- en 
rouwdiensten.
Eenmaal aan de praat over dit 
orgel, zijn de heren niet meer 
te stuiten. Beiden vertellen met 
haast verliefde blik over dit unie-
ke, origineel pneumatische or-
gel uit 1898 dat volgens hen niet 
eens zo oud is, want in Oosthui-
zen en Alkmaar staan orgels uit 
circa 1521. Dit orgel is volgens 
Ton een grote kleurendoos in 
klank. Vroeger kon de boeren-
bevolking zich niet veroorloven 
geld uit te geven voor concer-
ten en was het kerkorgel het in-
strument waaruit je een heel or-
kest kon laten horen. Alle soor-
ten registers zitten erop en er 
zijn maar liefst 1200 pijpen. Ton 
lachend: “ Als je goed gelooft, 
moet je ook goeie muziek ma-
ken, prutsen kan altijd nog.” Wim 
klimt via een smal laddertje naar 
boven en zo staan we plotseling 
in het orgel terwijl Ton op ver-
zoek de verschillende tonen laat 
horen. Je hoeft er geen verstand 
van te hebben om te realiseren 
dat dit een staaltje ambachtelijk 

werk is. Luikjes worden wegge-
schoven om de techniek bloot te 
leggen, die beslist aan restaura-
tie toe is.
Het stookgedrag en de vochtig-
heidsgraad in een kerk zijn vaak 
boosdoeners voor een orgel. De 
grote zorg van Wim en Ton is dat 
ook dit orgel mankementen be-
gint te vertonen en er moet van 
alles gebeuren om het te behoe-
den voor verval. Registers reage-
ren niet meer vlot en pijpen moe-
ten nodig gereinigd worden.
Hiervoor dient een adviseur be-
stek te maken en vervolgens 
maken orgelbouwers een offerte 
die moet uitwijzen wat de kosten 
zijn. Er is wel wat subsidie maar 
dit is helaas niet toereikend voor 
hetgeen gebeuren moet. Daar-
om hebben Ton en Wim besloten 
tot actie over te gaan en is dit de 
reden dat zij de bekende en be-

faamde organist Jos van de Kooij 
hebben gevraagd om een orgel-
concert te geven. 
Wim: “Hier zijn we erg blij mee, 
Jos van de Kooij is de organist 
van de Westerkerk in Amster-
dam, is stadsorganist in Haar-
lem en speelt in de gotische zaal 
in Den Haag. Ik heb nog bij hem 
gestudeerd. Deze man is bekend 
tot in Japan.”  Na afloop zal er 
een borrel zijn in de Klop. De en-
tree is vrij maar men hoopt na-
tuurlijk op een gulle gift van de 
bezoekers. Er zullen wat Wim en 
Ton betreft nog meerdere acties 
volgen om de restauratie te kun-
nen verwezenlijken.
U bent van harte uitgenodigd in 
de Rooms Katholieke kerk aan 
de Langebuurt 37 in Uitgeest, op 
26 mei van 15.00 tot 16.00 uur.
Zie ook www.ademaorgeluit-
geest.nl. (Monique Teeling)

Uitgeest - De Internationale Ju-
ry voor de Blauwe Vlag heeft 
dit jaar in Nederland 153 Blau-
we Vlaggen toegekend. Dit is 
een stijging van 10 procent ten 
opzichte van 2012.  Met dit ho-
ge aantal behoort Nederland 
tot de Europese koplopers van 
de Blauwe Vlag-campagne. De 
Blauwe Vlag werd uitgereikt aan 
58 Nederlandse stranden en 95 
jachthavens. 
Menno Klein van Zaadnoordijk 
Watersport ontving uit handen 
van Lenie ’t Hart van Zeehon-
dencrèche Pieterburen de Blau-
we Vlag en het certificaat tij-
dens de uitreiking op Jachtha-
ven Rhoon in Rhoon.
De Blauwe Vlag is een interna-
tionale onderscheiding die jaar-
lijks wordt toegekend aan stran-
den en jachthavens die veilig en 
schoon zijn. In de praktijk be-
tekent dit dat genomineerden 
moeten voldoen aan een aantal 
belangrijke criteria zoals schoon 
(zwem)water, goede sanitaire 
voorzieningen en een hoge ma-
te van veiligheid. De Blauwe Vlag 
is één jaar geldig: jaarlijks wordt 
opnieuw aan de hand van con-
troles bekeken of de stranden en 
jachthavens nog aan de vereis-
ten voldoen.
Zaadnoordijk Watersport ont-
vangt de Blauwe Vlag dit jaar 
voor de 7e keer. 

Met de Blauwe Vlag-campagne 
in Nederland probeert de Stich-
ting Keurmerk Milieu, Veiligheid 

en Kwaliteit (KMVK) overhe-
den, ondernemers en recrean-
ten te betrekken bij de zorg voor 
schoon en veilig water, mooie 
natuur en een gezond milieu en 
duurzame jachthavens. De Blau-
we Vlag is een internationa-
le erkenning voor de inspannin-
gen van kustplaatsen, beheer-
ders van recreatiestranden  en 
jachthavenbeheerders. Voor de 
toerist en recreant is de Blauwe 
Vlag het internationale herken-
ningssymbool voor goede stran-
den, veilig en schoon zwemwa-
ter en schone en veilige jachtha-
vens. De internationale toeken-
ning van de Blauwe Vlaggen ge-
schiedt door de Foundation for 
Environmental Education (FEE), 
een onafhankelijke internationa-
le organisatie. 

Dit jaar zijn een aantal jachtha-
vens met de extra duurzaam-
heidsnormen aan de slag ge-
gaan. Zij vormen samen de Kop-
lopersgroep die dit jaar op basis 
van deze criteria én de bestaan-
de internationale criteria ge-
keurd worden. 
Hiertoe tekenden zij hun inten-
tieverklaring tijdens de Blau-
we Vlaguitreiking 2013 in Jacht-
haven Rhoon. In 2014 zullen zij 
daardoor in aanmerking komen 
voor een extra duurzaamheids-
certificaat boven op hun Blau-
we Vlag. Zaadnoordijk Water-
sport maakt als een van de eer-
ste jachthavens in Nederland 
deel aan de Koplopersgroep.Open Podium in de 

Zwaan steeds drukker
Uitgeest - Het maandelijks 
Open Podium in de Zwaan 
wordt drukker en drukker. Het 
vorig Open Podium was zeer vol, 
maar ook erg gezellig en de mu-
ziek was van hoog kwaliteitsge-
halte. Het programma voor het 
komend Open Podium op zater-
dag 25 mei is in ieder geval we-
derom zeer aantrekkelijk en af-
wisselend.
Dit maal hebben onder andere 
de volgende spelers zich aan-
gemeld bij het Open Podium om 
gedurende circa 20 minuten te 
komen optreden.

Wijke Visker (zie foto). Zij is 
geboren op 4 april 1987 in het 
Brabantse Oosterhout. In 2004 
besloot ze de opleiding Do-
cent Muziek te gaan volgen en 
in 2009 studeerde ze af aan het 
Rotterdams conservatorium. 
Sinds 2011 schrijft Wijke haar 
eigen nummers en is ze bezig 
met het ontwikkelen van haar 
eigen singer-songwriter sound. 
Met haar melancholische gi-
taarliedjes wil ze het publiek 
bereiken en ontroeren. In 2012 
schreef ze zes nieuwe liedjes en 
maakte hier, samen met pianist 

Gerben Lodder, een demo-EP 
van. Naast solo optredens speelt 
en zingt Wijke ook in het muzi-
kale trio Maple3. Samen hebben 
zij in 2011 vijf eigen nummers 
opgenomen. Deze zijn te horen 
op de EP “Returning Flights” die 
in april 2011 gereleased werd in 
Club Heidegger in Rotterdam. In 
2012 won Maple3 “Demozone” 
op 3FM met het door Wijke ge-
schreven nummer “You Are Mi-
ne”. Als prijs mocht Maple3 dit 
nummer live spelen op de speel-
plaats in de 3FM studio (meer 
info: www.wijkevisker.nl).
Koor Griffin: 6 zingende jonge 
dames met pianobegeleiding.
Johan Kruizinga: zang, gitaar 
onder andere James Taylor re-
pertoire
Ditiswattutis: 3 mansband met 
een boekenlijst. Muziek over 
wat een boek in hen achterlaat. 
Zang, gitaar, contrabas.
Bert Pruis: fingerstyle country-
blues 
Kortom alle reden om zaterdag 
25 mei naar het Open Podium in 
de Zwaan te gaan. Het adres is 
Middelweg 5 in Uitgeest. De toe-
gang is als altijd gratis. De aan-
vang is 20.30 uur. Wie ook eens 
wil optreden kan zich opgeven 
via een e-mail naar openpodi-
umdezwaan@gmail.com.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Geboren
Jinthe du Long, dochter van 
R.M. Giezeman en M. du Long

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 publica-
tie toch op prijs stellen, kunnen 
contact opnemen met het ge-
meentehuis.

Concert ‘Die 
Geestersangers’
Uitgeest - Het koor ‘Die Gees-
tersangers’ geeft woensdagmid-
dag 29 mei een concert in zorg-
centrum Geesterheem aan de 
Dr. Brugmanstraat 15. Onder lei-
ding van dirigente Jacintha van 
Zwet zingt het koor een gevari-
eerd programma met medewer-
king van Ria Pijlman op de pi-
ano en Hanneke van Galen  op 
dwarsfluit. Aanvang 15.00 uur, 
toegang gratis. “Singen ist uns-
re Freud’ wordt ten gehore ge-
bracht en dat wil men graag met 
u delen. 

Zaadnoordijk 
Watersport ontvangt 

Blauwe Vlag
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