
Caddies overbodig 
dankzij golfende opa’s
Uitgeest - Het is hole-in-one 
voor de Old Grand-Dad Club: 
met het schenken van rugzak-
ken aan het G-jeugdvoetbalteam 
Uitgeest slaan de grootvaders de 
ultieme slag!
Voetballen doen ze met alle lief-
de, de jonge spelers van het G-
voetbalteam Uitgeest. Maar 
sjouwen en zeulen met een zwa-
re voetbaltas is erg lastig. De 

jonge voetballers zijn dan ook 
superblij met de rugzakken die 
ze cadeau kregen van de golf-
spelende grootvaders. Met die 
rug¬zakken kunnen ze namelijk 
zelfstandig het veld op lopen. En 
zo verschijnen als een echt stoer 
voetbalteam. 

Zaterdag kwam Old Grand-Dad 
Clubconsul de heer Richard van 
Zelst de rugzakken hoogstper-
soonlijk aanbieden aan team-
captain Tim. De reacties van de 
spelers spreken boekdelen. En-
thousiast vertelt een speler: “Wat 
een mooie rugzak. Die ga ik al-
tijd gebruiken. Dan hoeft mijn 
moeder niet meer met een zware 
tas achter me aan te sjokken het 

veld op… Met die rugzak kan ik 
het zelf. Cool toch?” In koor zingt 
het hele team: “Grootvaders be-
dankt, grootvaders bedankt!”

Met ruim 5000 contribuanten 
is de Stichting Old Grand-Dad 
Club Nederland in 1974 opge-
richt door een aantal Grootva-
ders van “De Kennemer G&CC”, 
een unieke Stichting binnen het 
Nederlandse sportleven en in 
het bijzonder in de golfwereld. 
De belangrijke nevendoelstel-
ling van deze grootvaders is de 
financiële ondersteuning van ge-
handicapte kinderen om hen de 
gelegenheid te geven meer aan 
sport en spel te doen. 

De golfende grootvaders hebben 
het afgelopen jaar maar liefst 35 
instellingen met een schenking 
verblijd, dit jaar is FC Uitgeest 
een van de gelukkige clubs die 
een gift mocht ontvangen.

Dertig jaar Wielerronde 
van Uitgeest op 10 juni
Uitgeest - Met trots presen-
teert het wielercomité Uitgeest 
de 30ste Ronde van Uitgeest. Op 
zondag 10 juni staat het centrum 
van Uitgeest weer geheel in het 
teken van het wielrennen. Er zijn 
weer diverse terrassen en nieuw 
is een band op het gemeente-
huisplein, Paperplane (zie artikel 
elders in deze krant). Het is het 
wielercomité Uitgeest, onder het 
voorzitterschap van Ton Schol-
ten, weer gelukt een mooi wiel-
renprogramma samen te stellen. 

Het comité werkt hiervoor nauw 
samen met wielrenvereniging 
BRC Kennemerland. 
Het programma: 12.00 uur start 
de Sportklasse, 13.30 uur de Dik-
ke Bandenrace (7 tot en met 12 
jaar), 14.30 uur de dames, 16.00 
uur de recreanten en  16.30 uur 
de Elites, Beloften en A-ama-
teurs. Aanmelden voor de Wie-
lerronde van Uitgeest kan door 
middel van het sturen van een e-
mailtje naar eveline@tonschol-
ten.nl.

Notariskantoor 
Lautenbach

Goedkoper en goed
vraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Het mooiste plekje van 
Uitgeest volgens Gonny Rasch
Uitgeest - “Mag ik er even over 
nadenken welk plekje van Uit-
geest ik het mooist vind”, vraagt 
Gonny Rasch-Rodenburg. Een 
telefoontje later wordt afgespro-
ken naar de plek toe te fietsen 
want het wordt Klein Dorregeest.

Gonny, 61 jaar en geboren aan 
de Sluisbuurt, kwam als oudste 
meisje in het transportbedrijf van 
haar vader te werken in de ad-
ministratie. Er werd destijds niet 
gevraagd wat je wilde. Had ze 
zelf mogen kiezen dan was ze 
waarschijnlijk de verzorging in 
gegaan. Spijt heeft ze zeker niet, 
het liep gewoon zo. Met haar 
man Herman kreeg ze drie kin-
deren waar ze lange tijd genoeg 
werk aan had. Later haalden ze 
het vakdiploma voor levensmid-
delen en startten een kaaszaakje 
aan huis. Heel erg lang heeft die 
constructie niet geduurd want 
toen ze in de gelegenheid waren 
een groter pand te betrekken, 
was de beslissing snel genomen. 
Nu bestiert zij samen met Her-
man de Raat aan de Beatrixlaan.
Deze kaas- en natuurvoedings-
zaak is in 1995 ontstaan uit Her-
mans’ liefde voor bijen en de na-
tuur. Want zonder een gezon-
de natuur, geen kasten met bij-
en. “Alles grijpt in elkaar, bij-
en komen op bloemen af maar 
als je de bloemen weghaalt, blij-
ven de bijen weg en heb je ook 
geen honing. Eigenlijk zie je aan 
de bijen hoe het met de natuur 
gesteld is. Het zijn kwetsbare 
beesten en we zien het achter-
uit gaan.” Waar het precies door 

komt kun je volgens Gonny niet 
met zekerheid zeggen maar ze 
maakt zich wel zorgen. “Stra-
ling zou een oorzaak kunnen 
zijn, luchtvervuiling, er zijn zo-
veel factoren die invloed kunnen 
hebben op het bijenvolk”.
Bij de Dorregeester molen aan-
gekomen, zetten we de fietsen 
tegen het hekje en volgen een 
pad achter de molen. De scha-
penpoep ontwijkend, lopen we 
door het lange gras en wijst 
Gonny naar het meer aan de ene 
kant waar een paar zeiltjes te 
zien zijn. “Hier loop ik vaak met 
Herman als we een drukke dag 
hebben gehad en komen we vol-
ledig tot rust.” Ze steekt haar vin-
ger op en zegt: “Hoor je het? ….. 
Alleen maar vogels, geen ver-
keer en nu toevallig ook even 
geen vliegtuigen, heerlijk! Her-
man is vogelaar en ziet de laat-
ste tijd minder grutto’s, zo jam-
mer.“ Aan de andere kant is het 
uitzicht net zo mooi, het weiland, 
de paarden en gelukkig ver ge-
noeg de A9. Gonny geniet zicht-
baar en noemt de bloemen die 
ze ziet. “En dat allemaal zo dicht-
bij, ik hoop alleen wel dat het 
hier rustig blijft”.
De Dorregeester molen draait 
en dat geeft het uitzicht een nog 
Hollandser uitstraling. Voor Gon-
ny is het bijzonder om op een 
doordeweekse dag af te spre-
ken maar omdat haar zoon sinds 
januari in de zaak is gekomen, 
krijgt ze nu wat meer vrije tijd. 
Later bij het recreatieterrein ne-
men we plaats op een bankje.
Op de vraag wat ze verder van 

Uitgeest vindt, zegt ze: “Uitgeest 
is een mooi dorp met gelukkig 
nog veel groen eromheen. De 
politiek moet daar ook zuinig op 
zijn. Nee, ik zou niet in de poli-
tiek willen maar soms zou ik din-
gen wel graag anders zien. En ik 
zou tegen iedereen willen zeg-
gen: geniet van wat je nu hebt, 
bescherm je omgeving. Het zit ‘m 
vaak in kleine dingen, pak vaker 
de fiets, hang de was buiten op. 
Ik pak ook heus de auto als dat 
uitkomt maar probeer er wel op 
te letten.” 

Als we opstaan van het bankje, 
draait ze zich plotseling om en 
pakt een haast onzichtbare fles 
tussen de struiken vandaan. “Die 
neem ik mee en gooi ik thuis in 
de glasbak waar ie thuis hoort.” 
(Monique Teeling)

Veilig 
zwemmen?
Uitgeest - Op de website www.
zwemwater.nl is snel actuele in-
formatie te vinden over de kwali-
teit en veiligheid van 121 zwem-
plekken in Noord-Holland, waar-
onder ook Uitgeest. De locaties 
op de site worden regelmatig 
gecontroleerd. Dagelijks wordt 
de website bijgewerkt.
Ook de zwemwatertelefoon 
0800-9986734 biedt gratis actu-
ele informatie over de kwaliteit 
van het zwemwater. Op NOS Te-
letekst staan de zwemwaterbe-
richten op pagina 725.

Lezing over luchtoorlog 
boven de Zaanstreek
Regio - Op zondag 10 juni is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Genie-
weg 1, op de grens van Heems-
kerk en Zaanstad, een lezing 
over de luchtoorlog boven de 
Zaanstreek. Historicus Aad Nee-
ven verteld ons alles over neer-
gestorte vliegtuigen, bombarde-
menten en beschietingen wel-
ke incidenten in de jaren 1940-
1945 in de Zaanstreek hebben 
plaatsgevonden. De lezing zal 
worden ondersteund met histo-
rische beelden.
Aad Neeven heeft jarenlang ge-
werkt bij Fokker en bij Hoog-
ovens. Na zijn pensioen heeft hij 
zich toegelegd op de geschiede-
nis van de Tweede Wereldoorlog. 
Hij is auteur van diverse boeken 
over gebeurtenissen uit de oor-
log. Zijn gedetailleerd onderzoek 

maakt hem deskundige bij uit-
stek op de regionale geschie-
denis.
De Stichting Aircraft Recovery 
Group doet al meer dan 25 jaar 
onderzoek naar de luchtoorlog 
boven Nederland. De resultaten 
van deze onderzoeken zijn sa-
mengebracht in het luchtoorlog-
museum Fort Veldhuis inHeems-
kerk.

Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar, 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis en 
houders van een veteranenpas 
gratis.
Openingstijden 10.00 uur – 17.00 
uur. De lezing begint om 14.00 
uur. Meer informatie: www.
arg1940-1945.nl.

Het nieuwe wandelen en 
fietsen ook in de IJmond
Regio - Onder een heerlijk zo-
mers zonnetje heeft gedeputeer-
de Jan van Run woensdag 30 mei 
de Wandel- en FietsApp IJmond  
in gebruik genomen. Door het 
downloaden van de App kan hij 
op zijn i-Pad nu kiezenuit 4 wan-
delroutes, 4 fietsroutes en is ook 
de Fast Flying Ferry naar Am-
sterdam in de App opgenomen. 
De routes zijn offline te gebrui-
ken en voeren u over de mooi-
ste paden van de IJmond. Dwars 
door duinen, bos, stad, over dij-
ken en langs water. De naviga-
tie werkt gewoon via de GPS van 
een smartphone. Op de smartp-
hone krijgt u ook de nodige extra 
informatie overde route. Span-
nende verhalen, grappige anek-
dotes, het geluid van een bon-
te specht of grutto of een film-
pje van hoe het er vroeger op die 
plek aan toe ging. Zo wordt een 
wandeling of fietstocht een ech-
te belevenis.

De App met digitale routes is 
een initiatief van de gemeente 
Velsen. De overige IJmond ge-
meenten sloten zich hier graag 
bij aan en met financiële onder-
steuning van IJmond Veelzijdig 
heeft AbelLife de IJmond routes 
ontwikkeld. 

De routes zijn verkrijgbaar in een 
bundel van 4 wandel- en 4 fiets-
routes. Als bonus is de FastFly-
ing Ferry opgenomen met leu-
ke informatie onderweg van Am-
sterdam naar IJmuiden. De rou-
tes zijn eenvoudig te verkrijgen 
via de gratis AbelLife routesho-
pin de appstore van Apple of 
Android. Vervolgens kunnen de 
IJmond routes worden aange-
schaft. De 8 routes, inclusief de 
bonusroute kosten samen: 5,99. 
De App werkt 100 procent offli-
ne, dus er zijn verder geen bij-
komende kosten en de werking 
is niet afhankelijk van het bereik.

Jan van Run showt de App aan bestuurders uit de IJmond, waaronder 
burgemeester Mieke Baltus
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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

Medische hulp voor toeristen
Degenen die tijdelijk in Castricum verblijven worden verzocht zich voor 
medische hulp te wenden tot de huisartsenpraktijk Leemhuis/van der 
Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur 
op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. De Brink, 
Torenstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, 
tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regi-
onale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van 
Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uit-
geest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Greet Versterre gast bij 
de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Greet Versterre te gast. 
Greet Versterre-van Zelm (75) 
was in de jaren zestig meervou-
dig nationaal kampioen speer-
werpen. Geïnspireerd door de 
successen van Fanny Blankers-
Koen meldde zij zich aan bij de 
Amsterdamse atletiekvereniging 
ADA. Zij bleek daar over een 
uitzonderlijk talent voor speer-
werpen te beschikken. Met een 
worp van bijna vijftig meter was 
zij jarenlang Nederlands record-
houdster. De uitzending is op 
donderdag 7 juni van 21.00 uur 
tot 22.00 uur. Herhaling op zon-
dag 10 juni van 12.00 uur tot 
13.00 uur. 

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

CAL d’HuZes
Sponsors bedankt!
Castricum - Het is zover. Team 
CAL d’HuZes is in Frankrijk om 
op donderdag 7 juni zo vaak mo-
gelijk de Alpe d’Huez te beklim-
men. De 32 fietsers en één lo-
per uit Castricum, Akersloot, 
Limmen en Egmond hebben er 
maandenlang naar toe geleefd. 
Ze hebben er hard voor getraind, 
op de MTB, op de spinningbike, 
op de racefiets en op tal van an-
dere sportieve manieren. En ze 
hebben een aantal geslaagde 
evenementen georganiseerd: de 
strandtoertocht, het pannenkoe-
kenfeest in de Burgerij, het Be-
nefietsconcert in Hotel Borst, 
zaalvoetbaltoernooien in Castri-
cum en in Limmen en nog tal van 
andere activiteiten waarvan de 
opbrengst naar het goede doel 
gaat. Daarnaast hebben  bedrij-
ven en particulieren, familiele-
den, vrienden, bekenden, colle-
ga’s, vele mensen die het doel 
een goed hart toedragen hun 
bijdrage geleverd. En dat heeft – 
tot nu toe - het prachtige bedrag 
van 131.744 euro opgeleverd. Zij 
willen alle sponsors daar heel 
hartelijk voor bedanken.
Woensdag 6 en donderdag 7 ju-
ni is het grote evenement voor 
8100 fietsers en lopers.  Don-
derdag om 4.30 uur, als het nog 
donker is, meldt team CAL zich 

aan de voet van de Alpenreus. 
Onder het motto ‘Opgeven is 
geen optie’ gaan zij de berg tot 
wel zes keer beklimmen. Symbo-
lisch gaan zij daarmee de strijd 
tegen kanker aan. Zij zullen er 
na afloop uitgebreid verslag van 
doen op hun site www.teamcal.
nl. 
Voor wie het op de dag zelf wil 
volgen: Alpe d’HuZes is net als 
vorig jaar uitgebreid te volgen op 
radio, tv en internet.  Op woens-
dag 6 juni om 19.30 uur en don-
derdag 7 juni om 19.00 uur zen-
den de NCRV en de NOS een 
live-verslag van Alpe d’HuZes uit 
op Nederland 1. 
Op donderdag 7 juni staat Ra-
dio 2 geheel in het teken van Al-
pe d’HuZes. Knooppunt Kranen-
barg zendt  ’s ochtends van 4.00 
tot 9.00 uur en én ’s middags 
van 16.00 tot 20.00 uur uit vanaf 
de berg, en in alle Radio 2-pro-
gramma’s wordt regelmatig ge-
schakeld naar de Alpe d’Huez. 
Ook het digitale themakanaal 
Spirit 24 zendt donderdag 7 ju-
ni de hele dag rechtstreeks van-
af de berg uit. Op http://live.op-
gevenisgeenoptie.nl/ is alles via 
webcams live te volgen, en kun-
nen de klimtijden van de deelne-
mers live worden gevolgd. Team 
CAL d’HuZes gaat er voor!

Fietspad langs 
Startingerweg
Akersloot - Parallel aan de Star-
tingerweg komt een fietspad 
tussen het viaduct over de A9 
en het vorig jaar aangelegde pad 

De politie waarschuwt voor 
opdringerige klusjesmannen 
Regio - De politie waarschuwt 
voor opdringerige klusjesman-
nen die hun diensten aanbie-
den aan de deur. Met enige re-
gelmaat worden – vaak oudere – 
mensen aan huis benaderd door 
(veelal Engels sprekende) klus-
jesmannen die op zeer dwin-
gende wijze hun diensten aan-
bieden. Bijvoorbeeld om dakgo-
ten te reinigen en schoorstenen 
te vegen, tegen betaling. Wan-
neer zij daadwerkelijk door een 
bewoner worden ingezet, kan er 
achteraf een rekening gepresen-
teerd worden die vele malen ho-
ger is dan het vooraf afgespro-
ken bedrag omdat de klussers 
zogenaamd tegen meer proble-

men aanliepen. De ‘klussers’ lij-
ken het vooral te hebben voor-
zien op oudere mensen. De po-
litie adviseert bewoners alert 
te zijn. Bedank vriendelijk voor 
het aanbod, maar ga nooit in 
op voorstellen. Ook niet wan-
neer de klussers aardig over-
komen. Is het nodig dat er on-
derhoud gepleegd wordt aan de 
woning? Neem dan altijd contact 
op met een bedrijf dat goed aan-
geschreven staat en maak van te 
voren duidelijke afspraken over 
het te betalen bedrag en de te 
verrichten werkzaamheden. Wie 
benaderd wordt door de klus-
sers, kan contact opnemen met 
de politie via tel. 0900-8844.

aan de Uitgeesterweg. Het fiets-
pad wordt aangelegd om de vei-
ligheid voor fietsers te verbete-
ren. 
Fietsverkeer vanuit de tun-
nel kan gebruik blijven maken 
van de bestaande verbindingen 
langs de Korte Brakersweg.
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Drie muzikanten solo 
en samen op Tea Jam
Bakkum - Het wordt warmer 
aan het einde van de week en 
dat is goed nieuws voor muziek-
liefhebbers die graag buiten ge-
nieten in de natuur. Op 9 juni is 
er weer een Tea Jam in de tuin 
of binnen in het sfeervolle Oude 
Theehuys en dit keer met Nico-
laas Snel, Rob van Leersum en 
Tjerk Knop. Zij zullen zowel so-
lo als samen optreden tussen 
14.00 en 17.00 uur. Nicolaas Snel 
is een singer-songwriter die Ne-
derlandstalige liedjes brengt en 
zichzelf daarbij begeleidt op gi-
taar. In zijn werk zit een mooie 
combinatie van melancholie 
en humor. Nicolaas speelt bo-
vendien viool en dat is te ho-
ren als hij samenspeelt met Rob 
van Leersum. Rob is een 55-ja-
rige fingerstyle gitarist en sin-
ger-songwriter die speelt op de 
twaalfsnarige akoestische gitaar. 

De trekharmonicaspeler Tjerk 
Knop heeft zijn muzikale wortels 
in de klassieke muziek; gitaar en 
zang waren jarenlang zijn passie. 
Aan het begin van dit millennium 
kwam de volkse trekzak op zijn 
pad. Zijn repertoire bestaat uit 
eigen composities, luisterstuk-
ken en dansdeunen. 
Iedereen is welkom, de entree is 
gratis. Het Oude Theehuys is te 
vinden op het terrein van Dijk en 
Duin. 

Afwisselend muziekfestival 
in theater Dansende Duinen
Bakkum - Een hele dag genie-
ten van meerstemmige pop, jazz, 
cabaret en wereldmuziekzang: 
het kan zaterdag 9 juni in thea-
ter Dansende Duinen. De Bond 
voor A cappella en Lichte muziek 
zingende Koren en zanggroe-
pen organiseert voor de achtste 
keer festival Totaal Vokaal West. 
Ook de Castricumse groep Bro-
thers-4-tune laat van zich horen. 
De andere zestien groepen zijn 
Moonliners, La Luna, Vocalgroup 
Next, ProVoxative, Voice Over, 
Vocal Group JADE, Vokaal Dub-
belkwartet Cigale, Girls & Com-
pany, Pangaea, Vocal Group 
Pitch Control, Rhythm & Juice, 
Zwingin, Sol, Madame Jeanet-
te, Flowersound en Quintes-
sa. De groepen ontvangen alle-

maal een gedetailleerd juryrap-
port met aanbevelingen en kun-
nen meedingen naar de Dappere 
Dodo prijs. Deze prijs gaat naar 
de groep die iets dappers of ver-
nieuwends doet.
Tijdens het avondprogramma 
van 20.15 tot 21.30 uur bren-
gen de genomineerde groepen 
voor de Dappere Dodoprijs nog-
maals een nummer ten gehore, 
en wordt het publiek op de wen-
ken bediend als hun favoriete 
lied nogmaals gezongen wordt. 
Het evenement is gratis toegan-
kelijk voor publiek. Theater Dan-
sende Duinen is te vinden op het 
terrein van Dijk en Duin. Op de 
foto Vocal Energy die de Dap-
pere Dodoprijs tijdens de vorige 
editie won. Foto: Jan Weijers.

Limmen - Conquista is op zoek 
naar vrijwilligers die het leuk vin-

Ook meedraaien in Conquista?
den in het weekend de handen 
uit te steken voor de jeugd. Aan-

melden via nadine@conquista.
nl. Vrijdagavond 8 juni is Con-
quista gesloten in verband met 
de avondvierdaagse.

Vogelconcert in duinen
Castricum - Op vrijdagavond 8 
juni neemt PWN boswachter Ty-
cho Hoogstrate belangstellen-
den mee het duin in tijdens een 
fietsexcursie om te genieten van 
een vogelconcert. Tycho: “De vo-
gels laten zich tijdens deze tocht 
hopelijk van hun goede kant ho-
ren.”
De excursie start om 20.30 uur 
vanaf Bezoekerscentrum De 
Hoep en duurt ongeveer 1,5 uur. 

De kosten bedragen 3,50 eu-
ro voor volwassenen en 1,50 
euro voor kinderen. Dit bedrag 
is inclusief de toegang tot het 
Noordhollands Duinreservaat. 
Het wordt aanbevolen om een 
verrekijker mee te nemen. Voor 
meer informatie en aanmeldin-
gen kijk op www.pwn.nl/erop-
uit of neem contact op met Be-
zoekerscentrum De Hoep via 
0251-661066.

Juni - iJsheiligen beginnen
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Programma 7 juni t/m 13 juni 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.45 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Snow White and the Huntsman

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
What to expect when 

you’re expecting
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

maandag 18.30 uur 
Jackie

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
Intouchables

maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 
Salmon Fishing in the Yemen

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Wickie en de schat van de Goden 3D
zaterdag 15.45 uur 
woensdag 16.00 uur 

De Piraten (NL) 3D
zaterdag 15.45 uur zondag 13.00 uur 

woensdag 16.00 uur 
The Lorax (NL) 3D

zaterdag 13.00 uur  zondag 15.45 uur 
woensdag 13.30 uur 

Sneeuwwitje (NL)

Snow White and The Huntsman
De Evil Queen is jaloers op Snow 
White vanwege haar schoon-
heid en huurt de Huntsman 
Iin om haar te vermoorden. De 
Evil Queen weet echter niet dat 

Snow White in de leer gaat bij de 
Huntsman om zichzelf te kunnen 
verdedigen. Sam Claflin speelt 
de prins die al jarenlang verliefd 
is op Snow White.

In het Paleis van het Eeuwige 
IJs ligt de legendarische Schat 
van de Goden. Wickie’s vader, 
de machtige Vikingleider Hal-
var, draagt de sleutel van dit pa-
leis om zijn nek. Als Halvar be-
sluit op zoek te gaan naar de le-
gendarische schat wordt hij de-
zelfde avond nog ontvoerd door 
Vreselijke Sven. Ondertussen be-
gaat Wickie de ene na de ande-
re blunder, hij lijkt niets goed te 

Wickie en de schat van de goden
kunnen doen. Zijn vader denkt 
dat hij nooit een volleerd Viking 
zal worden, maar nu heeft Wic-
kie een kans om zich te bewij-
zen! Er staat Wickie en zijn vrien-
den een groot avontuur te wach-
ten. Vreselijke Sven achtervolgt 
de Vikingen om de strijd aan te 
gaan. Om deze strijd te winnen 
moet je dapper en slim zijn…. 
en dat is Wickie! Nederlands ge-
sproken en in 3D. 
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oplossing
Zoek de 10 verschillenCastricumse buitengebied in boekvorm

Castricum - Er is enige door-
zettingsvermogen voor nodig om 
kennis te nemen van alle infor-
matie die hoort bij het vooront-
werp voor een bestemmingsplan 
van het buitengebied. 

Momenteel ligt dit in het ge-
meentehuis ter inzage en is het 
ook op de gemeentelijke website 
te raadplegen. Bij de vijftien gro-
te kaarten behoort een dik boek-
werk. Voor wie het boekwerk be-
stemmingsplan buitengebied te-
veel van het goede is heeft de 
Stichting tot behoud van natuur-
lijke en cultuurhistorische waar-
den in de Alkmaardermeerom-
geving een boek in de aanbie-
ding. Voor 14,95 euro krijgt men 
een boek over landschappen in 
de gemeente en steunt tegelij-
kertijd het werk van de stichting.

De gemeente Castricum heeft 
besloten om de verouderde be-
stemmingsplannen voor het bui-
tengebied te actualiseren. Door 
een nieuw bestemmingsplan 
op te stellen voor het buitenge-
bied ontstaat eenheid in het be-

leid binnen de Castricumse ge-
meentegrenzen. De gemeente 
Castricum ziet het buitengebied 
als een belangrijke groene buffer 
tussen de verstedelijkte gebie-
den van Alkmaar en de IJmond. 
Uitgaande van de kernkwalitei-
ten – open, groen en aantrek-
kelijk - zet het gemeentebestuur 
in op versterking van de huidige 
ruimtelijke kwaliteit.

De Stichting tot behoud van na-
tuurlijke en cultuurhistorische 
waarden in de Alkmaardermeer-
omgeving waakt over de kwali-
teiten van het Castricumse en 
het Uitgeester buitengebied. De 
stichting is een politiek en finan-
cieel onafhankelijke organisa-
tie. Zij ontvangt van geen enke-
le overheidsinstantie of politie-
ke organisatie subsidie. Dit be-
tekent wel dat de stichting do-
nateurs nodig heeft om haar on-
afhankelijkheid te behouden en 
om haar waakfunctie te kun-
nen uitvoeren. In september vo-
rig jaar verscheen het boek ‘Een 
groene oase tussen Kaasstad en 
Staalstad’ van Ernst Mooij. Het 

boek gaat over landschappen 
in de gemeente Castricum. Het 
buitengebied van de gemeen-
te ligt in het groen-blauwe hart 
van Midden-Kennemerland en 
vormt een groene buffer tus-
sen ‘kaasstad’ Alkmaar en ‘staal-
stad’ IJmond. Behalve dat het 
een open gebied is met een rijke 
natuur, heeft het nog vele ande-
re bijzondere kwaliteiten. In het 
landschap is te zien hoe het his-
torisch is gegroeid. Kortom: een 
aanrader voor wie het boekwerk 
bestemmingsplan buitengebied 
teveel van het goede is. 

Het boek van Ernst Mooij is voor 
14,95 euro te koop bij boekhan-
del Laan. Degenen die zich op-
geven als donateur van boven-
genoemde stichting krijgen vijf 
euro korting op de aanschafprijs. 
Zij ontvangen dan ook het Voor-
jaarsbericht 2012 en te zijner tijd 
een uitnodiging voor de dona-
teursavond op 7 november. Men 
kan zich als donateur telefonisch 
aanmelden (0251-293000) of per 
e-mail: secretariaat@alkmaar-
dermeeromgeving.nl. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Bakkum:
16-05-2012: Robyn Emma, doch-
ter van G.J.J. Collard en M.F. 
Weel, geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
26-05-2012: Sil, zoon van J.C.M. 
Kager en C.C.N. Beukers, gebo-
ren te Beverwijk.
 
Wonende te Castricum:
23-05-2012: Dior, dochter van M. 
Scheelings en E.G.M. Ramakers, 
geboren te Alkmaar. 23-05-2012: 
Luuk Olle, zoon van W.J.G. Vee-
ren en W. van Wendel de Joo-
de, geboren te Beverwijk. 24-
05-2012: Evy Catharina Ebeltien, 
dochter van W.J. Karssen en C.G. 
Krom, geboren te Alkmaar. 30-
05-2012: Mats, zoon van R.T.A. 
Meister en L. Minkes, geboren te 
Castricum.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
30-05-2012: de Groot, Rutger S. 
en ten Klooster, Janna, beiden 
wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
25-05-2012: Brasser, Sander en 
Elzas, Anouk, beiden wonende te 

Castricum. 25-05-2012: Langen-
dijk, Petrus J.M. en de Wit, Maria 
G., beiden wonende te Heems-
kerk. 25-05-2012: ’t Hart, Hen-
drik H. en Leenstra, Elida, beiden 
wonende te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
22-05-2012: Borst, Cornelia M., 
oud 69 jaar, overleden te Alk-
maar. 24-05-2012: Datthijn, Jan-
nis C., oud 78 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
B. Vink. 26-05-2012: Bakker, Pe-
trus J., oud 64 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met C.C. 
Haakman. 26-05-2012: Mietti-
nen, Jarmo J., oud 65 jaar, over-
leden te Heemskerk. 27-05-2012: 
Stuifbergen, Petrus, oud 90 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met J. Boogert. 28-05-
2012: Tognetti, Leonardus J., oud 
80 jaar, overleden te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
27-05-2012: Min, Cornelia, oud 
92 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met J. Valke-
ring.
Wonende te Akersloot:
29-05-2012: Swart, Johan-
na A., oud 88 jaar, overleden te 
Akersloot.

Vermist:
Renesselaan Uitgeest: licht- en 
donkercyperse kater, gecas-
treerd, gechipt, 2 jaar, Dirk. N. 
van Hichtumstraat Castricum: 
wit/rood gemêleerde kater, on-
gecastreerd, scheurtje in beide 

oren, 4 jaar, Garfield.

Gevonden:
Geen.

Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251-658504.

De Rosslyn Chapel in Schotland die momenteel wordt gerestaureerd 
en die door nazaten van de Tempelridders is gebouwd.

Lezing Tempeliers tijdens 
open avond Vrijmetselaars
Bakkum - Op 14 juni houdt de 
Castricumse Loge Branding in 
gebouw De Eenhoorn een open 
avond voor alle belangstellen-
den. Deze bijeenkomst vindt 
plaats in de typische stijl van de 
Vrijmetselaars. Ook staat een le-
zing over de Tempelridders op 
het programma.

Bij de Vrijmetselaars komen 
mensen van alle opvattingen en 
gezindten bijeen in een streven 
beter mens te worden. In de lo-
ge houden leden voordrachten, 
zogeheten bouwstukken, waar-
op ze in respect standpunten 
met elkaar vergelijken: compare-
ren. Op 14 juni zal de Castricum-

se Loge Branding de zaal zo in-
richten dat ook anderen kunnen 
zien hoe Vrijmetselaars in hun 
besloten bijeenkomsten met el-
kaar communiceren.
Naast deze comparities zijn er 
exclusieve avonden waarbij Vrij-
metselaren gebruik maken van 
bouw- en lichtsymbolen om de 
persoonlijke groei te verbeel-
den. Het is een symbolentaal 
die, als je langer bij de Vrijmet-
selarij bent, zijn volle betekenis 
krijgt. De Vrijmetselarij heeft met 
dit alles, sinds de officiële op-
richting in 1717, een grote aan-
trekkingskracht op belangrijke 
maatschappelijke figuren, maar 
met nadruk ook op vrije, gewone 
burgers; iedereen kan lid wor-
den.

Een van de voordrachten van dit 
seizoen is een bouwstuk over de 
geschiedenis van de Tempelrid-
ders. Deze lezing van een plaat-
selijke Vrijmetselaar is vrij toe-
gankelijk voor iedereen. Aan-
vang 19.45 uur, adres Twee-
de Groenelaan 5 in Bakkum. Er 
zijn mannen-, vrouwen- en ge-
mengde Vrijmetselaarsordes. 
Loge Branding is een mannenor-
de met veel leden uit Castricum, 
Uitgeest en omgeving. De gratis 
koffie staat klaar.

Burgemeester reikt het eerste 
exemplaar Jaarboek 2012 uit
Akersloot - Op 13 juni over-
handigt burgemeester Mans het 
eerste exemplaar Jaarboek 2012 
van de Historische Vereniging 
Oud-Akersloot aan Freek Struijf. 
De uitreiking vindt plaats in de 
bibliotheek van Akersloot om 
16.30 uur. Leden van de H.V.O.A. 
worden uitgenodigd om bij de 

uitreiking aanwezig te zijn. Ook 
deze editie is met zorg en aan-
dacht tot stand gekomen met 
uiteenlopende onderwerpen. Het 
levensverhaal is van Freek Struijf 
dat op zijn eigen karakteristieke 
wijze is verteld aan en vastge-
legd door Roosmarie en Gerrie-
ta met daaraan gekoppeld een 

genealogie. Het Jaarboek 2012 
is voorzien van aantrekkelijke fo-
to’s als ondersteuning bij de ar-
tikelen.
Na de uitreiking van het eer-
ste exemplaar krijgen de leden 
het Jaarboek 2012 thuisbezorgd. 
Voor de niet-leden is het Jaar-
boek 2012 verkrijgbaar bij Veldt’s 
Toko en op de woensdag tussen 
10.00 uur en 17.00 uur in de ver-
enigingsruimte van de H.V.O.A. 
De prijs van het Jaarboek 2012 
voor de niet-leden is 15 euro.
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Rogier Storm van Storm Verkeersopleidingen:

“Wie geld wil besparen haalt 
motorrijbewijs voor 2013!”

Castricum - “Wie graag het mo-
torrijbewijs wil halen, doet er 
goed aan dat te doen voordat de 
eisen veel strenger worden. Dat 
bespaart veel geld en wachttijd.” 
Aan het woord is Rogier Storm 
van Storm Verkeersopleidin-
gen. Rogier vertelt dat de leeftijd 
om direct een rijbewijs voor de 
zwaarste categorie motor te ha-
len begin 2013 omhoog gaat van 
21 naar 24 jaar. De automatische 
omzetting van het rijbewijs be-
perkte categorie naar onbeperkt 
komt dan te vervallen.
“De nieuwe motorrijbewijzen 
gaan in op 19 januari 2013”, ver-
volgt hij. “Voor die tijd kan ieder-
een dus nog gewoon het oude 
rijbewijs beperkte categorie ha-
len. Deze wordt na twee jaar au-

tomatisch, en dus zonder extra 
les- en examenkosten, omge-
zet naar onbeperkte categorie. 
De jonge motorrijder zal straks 
na twee én na vier jaar opnieuw 
praktijkexamen moeten doen. 
Drie examens dus, in plaats van 
een.” De opleiding motorfiets 
wordt bij Storm Verkeersoplei-
dingen in aantrekkelijke pakket-
vorm aangeboden en kan ook 
als spoedopleiding gevolgd wor-
den. Storm Verkeersopleidin-
gen is een dynamisch bedrijf dat 
acht jaar geleden werd opgericht 
door Rogier die ondertussen sa-
menwerkt met vier zeer erva-
ren instructeurs. Alle ontwikke-
lingen in het vakgebied worden 
op de voet gevolgd. De instruc-
teurs volgen regelmatig cursus-
sen waardoor zij lesgeven vol-
gens de laatste norm. Zij hebben 
bovendien een digitale agenda 
waardoor zij up-to-date alle ge-
gevens kunnen raadplegen. 
 Naast de praktijk- en theorie-
opleidingen voor motor, brom-
fiets, auto en auto met aanhan-
ger biedt Storm verkeersoplei-
dingen 2toDrive aan. Rogier: 

“Met 2toDrive kun je eerder be-
ginnen met rijlessen, namelijk al 
vanaf 16,5 jaar. Vanaf 17 jaar kan 
rijexamen worden gedaan en wie 
slaagt, mag dan tot zijn 18e ver-
jaardag de weg op onder bege-
leiding van een of meerdere zelf-
gekozen coaches. Alleen jonge-
ren die na 1 november 2011 17 
jaar worden, mogen het prak-
tijkexamen afleggen bij het CBR. 
Wie 17 geworden is voor 1 no-
vember 2011 mag wel beginnen 
met lessen volgen, maar pas op 
18-jarige leeftijd het praktijkexa-
men afleggen.” Nadat de jon-
gere het rijbewijs heeft behaald 
begint het begeleid rijden. De 
coach geeft geen rijles en ver-
richt zelf geen bestuurdershan-
delingen. In het buitenland is ge-
bleken dat alleen al de aanwe-
zigheid van een coach een mati-
gende en beschermende invloed 
op jongeren heeft. Neem con-
tact op voor vragen of aanmel-
dingen via tel.: 06-42724254 of 
stuur een mail: info@stormver-
keersopleidingen.nl. Meer infor-
matie is ook te vinden op www.
stormverkeersopledingen.nl. 

Feest 25-jarig jubileum 
Compliment voor de bewoners 
Klaverland, medewerkers goud
Castricum - Vrijdag werd het 
25-jarige bestaan van Het Kla-
verland gevierd. De woonvoor-
ziening in het hartje van het 
dorp biedt huisvesting en zorg 
aan mensen met een lichame-
lijke en/of verstandelijke beper-
king. In een grote feesttent werd 
‘s middags een receptie gehou-
den, waar bestuurder van Stich-
ting Odion Henk Steen een toe-
spraak hield. 
Hij ging terug in de tijd en be-
steedde aandacht aan de ver-
anderingen binnen Het Klaver-
land. “Het Klaverland gaat nu 
zijn tweede 25 jaar in, waarin on-
getwijfeld ook weer veel zal ver-
anderen, mensen hebben nieu-
we eisen en verwachtingen. Wat 
blijft is de inzet van onze me-
dewerkers om jullie bewoners 
te ondersteunen in jullie leven, 
in alle mooie maar ook minder 
mooie momenten die er zijn, in 

de lastige situaties die jullie te-
genkomen en waarin ik de ener-
gie, veerkracht en optimisme be-
wonder die jullie altijd weer to-
nen. Jullie verdienen daarin het 
grootste compliment. De mede-
werkers van Odion bedank ik 
voor de inzet die jullie al die jaren 
hebben getoond, jullie zijn goud.”

De feestavond was voor bewo-
ners, ouders, (oud)medewerkers 
en genodigden. Er stond onder 
andere een uitgebreide maal-
tijd op het programma. Het feest 
werd mogelijk gemaakt door de 
opbrengst van een fancy fair 
die 17 maart tijdens de NL-Doet 
werd gehouden samen met de 
Rotary. 
Op deze dag is er 1.800 euro op-
gehaald en dat bedrag is aange-
vuld door de Rotary tot 2.000 eu-
ro. En daar kan je wel een mooi 
feestje van bouwen. 

De feestcommissie. V.l.n.r.: Werner van Keulen (Rotary Uitgeest-Ken-
nemerland), Pieter Commandeur, Kees Zwijnenburg, Hannie Keijzer en 
Johan Zoon.

Weekend lang genieten 
van kunst én muziek
Castricum - Zaterdag kwa-
men ze op de fiets, zondagmor-
gen met de auto of wandelend 
voorzien van paraplu en ’s mid-
dags kwamen de belangstellen-
den weer met een tweewieler; de 
zeventiende editie van de Kunst-
fietsroute was een groot suc-
ces. De negentien locaties wer-
den drukbezocht door liefheb-
bers van beeldende kunst in de 
breedste zin van het woord. Op 
de foto is te zien hoe een woon-
kamer van een huis op de Klei-
broek omgetoverd was tot expo-
sitieruimte. Annemieke Broenink 

liet hier haar bijzonder sierlijke 
sieraden zien. Mede-exposan-
ten waren Godelief Ceulemans 
uit Duitsland die beschilderde 
kleding maakt, Nellie Ouweltjes 
van het eiland De Woude met vil-
twerk en Marjanke de Bruijn met 
prachtige schilderijen. 

Op de meeste locaties was zon-
dag ook muziek of dichtkunst te 
beluisteren. Op De Loet trad het 
T-Trio op met zang, gitaar, con-
trabas en drums. Niet in de tuin, 
zoals de bedoeling was, maar in 
de keuken. 

Castricum - Zaterdag was het 
weer de Dag van de Bouw en 
in Castricum hadden  medewer-
kers van bouwbedrijf Tervoort 
het terrein van de nieuwbouw 
van basisschool Paulus openge-
steld. Het project Paulusburcht 
bestaat naast een school en een 
ruimte voor buitenschoolse op-
vang uit vijftien appartementen. 
School en appartementen zijn 
verder niet met elkaar verbon-
den, maar strikt gescheiden. De 
onder architectuur uur ontwor-
pen appartementen zijn geves-
tigd bovenop de school. De ge-
schatte opleveringsdatum is in 
augustus. Vele nieuwsgierigen 
kwamen een kijkje nemen. Voor 
kinderen waren er allerlei activi-
teiten uitgezet. Zij konden muur-
tjes metselen, tegelzetten, de 
spiraal doorlopen, bestraten en 
de bestrating walsen. Het he-
le gebouw kon bezocht worden. 
Kinderen waren vooral nieuws-
gierig naar hun nieuwe lokaal, 
naar de BSO, naar de plek van 
het technieklokaal en naar de 
tribune bij de speelzaal en de 
spiegels in het toiletgebouw. Na 
de zomervakantie, op maandag 
3 september, worden de nieuwe 
Paulus en de eigen BSO in ge-
bruik genomen. 

De Dag van de 
Bouw bij Paulus
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En nu ik!
Actief vrijwilliger Robin Borst (20)

Hele week in De Bakkerij
“De Bakkerij is een gezellige, 
open, vriendelijke kroeg”, aldus 
Robin Borst, 20 jaar en zeer ac-
tief vrijwilliger bij het poppodi-
um. “En uit vrijwilligersoogpunt 
is het mooi dat alles kan en al-
les mag. Niet dat er geen regels 
zijn, maar er is veel ruimte om 
zelf iets te organiseren.”
In het dagelijks leven is Robin 
ict’er bij een detacheringsbu-
reau, waarmee hij om de paar 
maanden een andere klus heeft. 
Momenteel zit hij als systeembe-
heerder bij de gemeente Leiden. 
Daarnaast doet hij aan trampo-
linespringen. Hij heeft een keer 
op het NK gestaan maar doet 
nu geen wedstrijden meer. Tijd-
gebrek.
Het is wel duidelijk waar al die 
tijd dan aan op gaat. Robin somt 
het op: “ik ben maandag, woens-
dag, donderdag, vrijdag, zater-
dag, zondag in De Bakkerij, hou 
het maar op de hele week. Ik ben 
barhoofd, stafhoofd en hoofd 
koffiehuis, allemaal samen met 
Tim. Dat is een goede vriend van 
mij, ik ken hem al negen jaar. We 
doen alles samen: roosters ma-
ken, de voorraad controleren en 

bijhouden, bestellen bij Heine-
ken, schoonmaken.” Zijn ict-er-
varing komt ook nog van pas: 
Robin heeft zelf een systeem ge-
bouwd waarmee het barperso-
neel zichzelf via internet kan in-
roosteren.
Hij raakte zo’n twee jaar geleden 
voor het eerst betrokken bij De 
Bakkerij. Toen was er nog geen 
ruimte en bezocht hij de huiska-
merconcerten en activiteiten in 
andere zaaltjes. Toen het pand 
aan de Dorpsstraat er was ging 
hij vrijwilligerswerk doen: eerst 
achter de bar, daarna organi-
seerde hij open mic-avonden: 
dan kan iedereen zijn gitaar in-
pluggen en spelen. Robin is zelf 
ook een begenadigd gitarist, hij 
speelt al vijftien jaar. “Ik kan aar-
dig meekomen”, zegt hij beschei-
den over zijn niveau. 

Het poppodium heeft een nieu-
we gedaante sinds het aan de 
Dorpsstraat zit. “Het is professi-
oneler in vergelijking met de vo-
rige situatie”, denkt Robin. “Vroe-
ger lag het meer afgezonderd 
en kwam er alleen het vaste pu-
bliek. Hier zit je tussen de ande-

re kroegen en proberen we meer 
mensen te trekken. Dat lukt mo-
menteel heel aardig. Het is ook 
nodig, want er moet meer geld 
in het laatje komen. We hebben 
dit pand en we gaan uitbouwen, 
we zijn aan het groeien. Al zou er 
misschien nog meer geprogram-
meerd kunnen worden. We moe-
ten in het weekend elke avond 
muziek hebben, dat is het ding 
van De Bak.” 

“Als ik zelf iets heb georgani-
seerd geeft dat voldoening. Zo 
heb ik het Koninginnedagfestival 
georganiseerd, dat was een half 
jaar voorbereiding. Je moet over-
al aan denken: een vergunning, 
drank, een bar, een podium, 
techniek, bandjes, beveiliging. 
Ik moest alle mensen aansturen. 
Het viel uiteindelijk wel mee hoe 
zwaar het was. Het was heel leuk 
om te doen. Als je daar dan staat 
en je kijkt om je heen, dan denk 
ik wel even: ‘dit heb ik neergezet’. 
Als de nieuwe zaal er is gaat het 
alleen nog maar omhoog. Meer 
mensen, meer bandjes. Al blijft 
ons doel om kleine bandjes de 
kans te geven om groter te wor-

den. Hier zal niet gauw een Go 
Back To The Zoo staan, bijvoor-
beeld. We willen ook meer fes-
tivals organiseren. We hebben al 
Koninginnedag en Uit Je Bak!, 
en er is nu ook een plan voor 
een festival aan het strand. Maar 
dat zit nog in de pijpleiding. Zelf 
zal ik de functies die ik nu heb 
voorlopig blijven doen. Het be-

stuur lijkt me niets, dan moet je 
vooral vergaderen en daar ben ik 
niet zo van. Ik vind dit gezellig, 
je hebt continu contact met vrij-
willigers. We proberen veel men-
sen uit de buitenwereld erbij te 
betrekken. Er is geen standaard 
Bakkerij-type; het mooie is nu 
juist dat er van alles langskomt.”
Arjen de Wit

Korenfestival op het plein
Akersloot - Zondag 10 juni 
wordt een muziekfeest gehou-
den in Akersloot. Ruim 240 le-
den van acht pop/musicalko-
ren brengen vanaf 14.00 uur op 
het Wilhelminaplein hun muzi-
kale kunnen ten gehore. Een half 
open podium zorgt ervoor dat 
men vanaf de aanwezige terras-

sen kan genieten van een heel 
divers genre van koormuziek. 
Soms zelfgearrangeerde num-
mers of een meerstemmige uit-
voering van het origineel. 
Het spits wordt afgebeten door 
de Limbeats, te zien op de fo-
to, en het Aquariuskoor sluit dit 
gezellige festival weer af. De an-

dere koren zijn: Take it Easy uit 
Heemskerk, Notebook uit Heiloo, 
Het Enkerhuizerkoor uit Enkhui-
zen, Cheezzz uit Alkmaar, Kin-
derkoor de Meerzangers uit 
Akersloot en MiXXt uit Heer-
hugowaard.  Kijk voor de aan-
vangstijden op www.korenfesti-
valakersloot.nl. 

Kunstzinnige mensen 
gezocht voor de vrede
Castricum - Welke koren, dan-
sers, muzikanten en andere kun-
stenaars willen hun kunsten ver-
tonen tijdens de fietsestafette op 
21 september? Op die dag, Inter-
nationale Dag van de Vrede, ge-
ven Vrouwen voor Vrede IJmond 
samen met Mayors for Peace 
een startsein aan MasterPeace 
IJmond met een fietsestafette. 
Er wordt die dag door de bur-
gemeesters en anderen gefietst 
van het stadhuis in Velsen naar 
Beverwijk, Heemskerk en Uit-

geest om te eindigen bij Toon-
beeld in Castricum. Zij worden 
verwelkomd door creatieve men-
sen. Per gemeente is er een uur 
te vullen met optredens. In Cas-
tricum begint het programma om 
16.30 uur. 

Mensen die handig zijn met de 
sociale media en zich in willen 
zetten voor MasterPeace ook 
welkom. Ineke Meintjens-Oote-
man, 02513-11659, ineke.oote-
man@hetnet.nl. 

Avondvierdaagse nu ook 
voor individuele lopers 
Castricum - Vanaf maandag 11 
juni wordt de Avondvierdaag-
se weer gelopen. Naast de groe-
pen met scholieren zijn er elk 
jaar weer een aantal individuele 
wandelaars. Deze liepen de af-
gelopen jaren hetzelfde parcours 
als de groepen en dat liep niet 
altijd lekker. Om dit op te lossen 
heeft het wandelcomité dit jaar 
twee routes per dag uitgezet. 
Hierdoor lopen de groepen een 
andere route dan de individue-
le wandelaars en kan iedereen 

in eigen tempo wandelen. Voor 
de individuele lopers zijn er drie 
afstanden uitgezet. Er is keuze 
tussen 5, 10 en 15 kilometer per 
avond. Iedere avond is tussen 
18.00 en 19.00 uur het startpunt 
vanuit Dorpshuis De Kern aan de 
Overtoom 15 te Castricum. In-
schrijven kan bij de start. Deel-
name bedraagt vier euro voor le-
den van de wandelbond en vijf 
euro voor niet-leden. Daarnaast 
is het verplicht een duinkaart 
mee te nemen.

Wandelen voor blinden en slechtzienden
Castricum - De ontmoetings-
groep voor blinden en slecht-
zienden is enkele maanden ge-
leden van start gegaan. De deel-
nemers willen nu een wandeling 
maken. Er is  begeleiding aan-

wezig voor wie dit nodig heeft. 
De wandeling vindt plaats op 
woensdag 13 juni, om 10.00 uur 
wordt verzameld voor de speel-
tuin van Johanna’s Hof. Er zijn 
geen kosten aan de wande-

ling verbonden, consumptie zijn  
voor eigen rekening. Wie blind 
of slechtziend is en wil wande-
len kan zich opgeven bij Stich-
ting Welzijn via 0251-656562 of 
info@welzijncastricum.nl. 
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Kringloopwinkel Uitgeest 
steunt Woongroep
Uitgeest - Manager bedrijven 
Martijn Bulte van de Meergroep 
heeft namens de kringloop-
winkel Uitgeest een cheque ter 
waarde van 1000 euro uitgereikt 
aan Stichting Woongroep Uit-
geest. Voorzitter Peter de Reus, 
zijn echtgenote en penning-
meester Gerben Tijmes namen 
de cheque in ontvangst.
De Stichting Woongroep Uit-
geest is een particulier initiatief 
van een aantal ouders van jon-
geren die met enige ondersteu-
ning zelfstandig kunnen en wil-
len wonen. Zij zetten zich al ja-
ren in voor de bouw van een 
gezamenlijke woonvoorziening 
voor negen jongeren met een 
verstandelijke beperking. Na de 

bouwvak is het dan eindelijk zo 
ver, dan gaat  de eerste paal de 
grond in op het terrein aan de 
Koningin Wilhelminastraat en 
Dokter Brugmanstraat. De ver-
wachting is dat de negen appar-
tementen en de gemeenschap-
pelijke ruimte over een klein jaar 
bewoonbaar zijn. 
Om het initiatief te laten sla-
gen is geld nodig. Onder ande-
re voor de inrichting van de ge-
meenschappelijke ruimte en om 
de komende jaren de huur hier-
van te kunnen opbrengen. Stch-
ting Woongroep Uitgeest is dan 
ook hard op zoek naar sponsors 
en naar partijen die zich lange-
re tijd aan dit initiatief willen ver-
binden. Meer informatie is te 

vinden op www.stichtingwoon-
groep-uitgeest.nl. 
De kringloopwinkels van de 
Meergroep reiken ieder kwar-
taal een cheque uit aan een zo-
genaamd goed doel in de om-
geving om haar maatschappe-
lijke betrokkenheid te tonen. 
De kringloopwinkel krijgt dage-
lijks goederen aangeleverd van 
particulieren en wilt met de op-
brengst graag iets terug doen 
voor de maatschappij. 
Weet u een goed doel die in aan-
merking zou kunnen komen voor 
een schenking van de Meer-
groep kringloopwinkel? Stuur 
dan een e-mail naar info@de-
meergroep.nl onder vermelding 
van ‘goed doel’.

Uitreiking Groene 
Lintjes door GroenLinks
Heemskerk/Uitgeest - Groen-
Links Heemskerk/Uitgeest reikt 
op zaterdag 9 juni 2012 voor de 
vijfde maal de “groene lintjes” 
uit. Deze onderscheiding gaat 
naar Heemskerkers of Uitgees-
ters die zich op positieve wijze 
inzetten voor duurzaamheid en 
milieu: mensen die hun nek uit-
steken voor het doel dat ze na-
streven. De huldiging is gekop-
peld aan Wereldmilieudag: 5 ju-
ni 2012. Dit jaar worden er weer 
maar liefst vier lintjes uitgereikt. 

De Verenigde Naties hebben 
ter gelegenheid van de opening 
van de conferentie in Stock-
holm over ‘Human Environment’ 
in 1972 een internationale World 
Environment Day, ofwel wereld-
milieudag, ingesteld. Deze dag 
wordt sindsdien elk jaar op 5 ju-
ni gehouden. Hiermee wil de or-
ganisatie wereldwijde aandacht 
voor milieuproblematiek genere-
ren. Daardoor komt er ook meer 

aandacht voor milieuproblema-
tiek op politiek gebied en kun-
nen maatregelen worden be-
sproken en uitgevoerd.

GroenLinks wil met de uitreiking 
van groene lintjes het onderwerp 
milieu op een positieve manier in 
het nieuws brengen. Deze fees-
telijke gebeurtenis gaat, zoals al 
genoemd, plaatsvinden op zater-
dag 9 juni om 11.00 uur bij Die-
rendorp Heemskerk aan de Vrij-
burglaan 1 te Heemskerk.
Tijdens een bijeenkomst in een 
informele sfeer, die tot ongeveer 
tot 12.00 uur zal gaan duren, zul-
len de onderscheidingen worden 
toegelicht en uitgereikt door Odd 
Wagner, wethouder van Groen-
Links.

Naast alle andere kandidaten 
zullen onder meer ook fractie- 
en bestuursleden van Groen-
Links Heemskerk/Uitgeest aan-
wezig zijn. 

Uitgeester Ferdy Druyf 
naar jeugd AZ
Uitgeest - Als vierjarige kwam 
Ferdy Druyf bij FC Uitgeest om 
te voetballen. Waar de meeste 
kleuters van die leeftijd bloeme-
tjes plukken op het veld,
schopte Ferdy met professioneel 
fanatisme tegen de bal.
Eigenlijk mochten kinderen pas 
vanaf 5 jaar met de trainingen 
meedoen en bijna had zijn moe-
der hem weer mee naar huis ge-
nomen, toen zijn enthousiasme 
werd opgemerkt en hem verteld 
werd dat hij mocht blijven.
Dat dit een handige beslissing is 
geweest, laat zich nu bewijzen 
in de vorm van een plaats bij de 
jeugdopleiding van AZ.
Daarvoor was al duidelijk dat 
Ferdy meer in zich heeft dan een 
beetje dollen op het veld want bij 
StormvogelsTelstar heeft hij ook 
een paar keer getraind.
Vanaf het begin van dit seizoen 
werd de nu 14-jarige Ferdy ge-
volgd door scouts van AZ. Er 
volgde een briefwisseling en hij 
werd uitgenodigd te komen trai-
nen en een wedstrijd te spelen. 
Een aantal brieven en trainingen 
later werd het spannender. Het 
zou gaan tussen Ferdy en nog 
een spits want er was maar één 
spits nodig. Groot was zijn blijd-
schap toen bleek dat de keuze 
op hem was gevallen.
“Ik heb alle brieven bewaard en 
in de laatste werd ik gefelici-
teerd dat ik bij de AZ jeugdop-
leiding hoorde”, vertelt Ferdy. Op 
de vraag of hij altijd al een fan 
van AZ was, antwoordt hij eer-
lijk met een lachje: “nee, eigen-
lijk ben ik een Ajax fan maar nu 
kijk ik wel veel meer op de site 
van de jeugdopleiding van AZ.”
Vanaf 11 juni gaat hij starten met 

de trainingen en dat belooft een 
pittige klus te worden. Ferdy: “Ik 
ga naar het Van der Meij Colle-
ge waar ze de roosters aanpas-
sen aan de trainingen. Vijf keer 
per week word ik van school op-
gehaald met het AZ busje, op 
dinsdag en donderdag ’s och-
tends en de rest van de week ’s 
middags.”
Bij FC Uitgeest zal hij voorlopig 
niet meer komen omdat daar 
nauwelijks tijd voor is, misschien 
nog om naar zijn vrienden te kij-
ken. En op de vraag hoe hij zijn 
toekomst ziet, zal zijn antwoord 
niemand verbazen: “tja profvoet-
baller worden in het eerste bij 
AZ natuurlijk”.
We gaan dit talent met veel be-
langstelling volgen. (Monique 
Teeling)

Knappe prestatie Uitgeest 
F1 op TOP-toernooi
Uitgeest - De F1 van FC Uit-
geest was dit weekeinde uitge-
nodigd voor het internationale 
Cees Krijnsen toernooi in Hen-
gelo op basis van hun goede 
prestatie in de competitie.
Aan het toernooi van ATC’65 na-
men alleen de kampioenen uit 
de eerste- en hoofdklasse deel.

Na een knap resultaat in de pou-
lewedstrijden neer te zetten (1-0 
winst op WSV F1 uit Apeldoorn, 
2-1 winst op Geleen zuid F1 uit 
Geleen en 1-1 tegen Zeeburgia 
F2 uit Amsterdam) ging FC Uit-
geest F1 als winnaar van de pou-
le door naar de kwartfinale.
In deze kwartfinale stonden zij 

tegenover BV Veendam F1. Door 
een goal in de laatste seconden 
van de wedstrijd liep FC Uitgeest 
als winnaar van het veld.
Zeeburgia F1 stond in de halve 
finale te wachten. Met 5 toekom-
stige Ajax-spelers in de gelede-
ren zou dit op papier een zwa-
re wedstrijd worden. Toch bleef 
het een lange tijd 0-0. Uiteinde-
lijk was het toch Zeeburgia F1 
die met de 3-1 winst de finale 
bereikte. 
De wedstrijd om de 3e/4e plaats 
ging tussen organisator ATC’65 
F1 en FC Uitgeest F1. Vermoeid-
heid zag je in deze wedstrijd de 
kop opsteken, de wedstrijd werd 
met 3-2 winst voor ATC’65 afge-
sloten.
De finale ging tussen Zeebur-
gia F1 en Zeeburgia F2 die werd 
gewonnen door het toch sterke-
re F1!
Leuk weetje is dat Zeeburgia 
F1 maar 1 tegen goal heeft ge-
kregen op het toernooi en deze 
komt inderdaad van FC Uitgeest.
Al met al een zeer knappe pres-
tatie om van dit toernooi als vier-
de van de 16 teams huiswaarts 
te keren!
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Zilveren medaille voor 
Annemarie den Boer
Uitgeest - Vier turnsters van 
Unitas hebben zaterdag deel ge-
nomen aan de District Kampi-
oenschappen in Amsterdam. 

Bij de pupillen 2 was het tot het 
laatste toestel spannend en An-
nemarie den Boer is op een ver-
dienstelijke tweede plaats ge-
eindigd. Ook Kim Schelvis heeft 
een prima wedstrijd geturnd en 
eindige op een mooie veertien-
de plaats.

Eva Schimmel  behaalde een 
eerste plaats op brug en dit le-
verde haar een tiende plaats op 
in het eindklassement.
Bij de senioren turnde Evelien 
Schouten weer heel constant en 
Evelien eindigde op een mooie 
vierde plaats en kreeg daar ook 
een medaille voor.

Op 23 juni zal de laatste wed-
strijd van het seizoen zijn en dan 
nemen bovenstaande turnsters 
nog deel aan de Rayon-team-
wedstrijden samen met de vol-
gende turnsters: Janouk Schol-
ten, Demi Hanssen en Lea van 
Diemen.

Evelien Schouten behaalde de vierde plaats bij de senioren

TCU jongens tot en met 10 jaar 
kampioen op laatste competitiedag
Uitgeest - Voor Danny van Leeu-
wen, Justin Lubbers en Thorben 
Mul was de laatste dag van de 
tenniscompetitie wel heel erg 
spannend. De mannen moesten 
met 7-1 winnen om kampioen te 
worden.
Dat lukte niet helemaal, het werd 
een overwinning van 6-2. En dus 
hing alles af van wat de num-
mer twee van de poule die mid-

dag deed. 
Dus een telefoontje naar de ten-
nisvereniging van nummer twee 
om de verlossende informatie te 
krijgen. En ja hoor, het gejuich 
was hard en lang, want nummer 
twee had gelijk gespeeld en dus 
waren Danny, Justin en Thorben 
kampioen! 
De vrolijke winnaars gingen aan 
het eind van de middag direct 

bowlen, want beloofd is beloofd 
... kampioentjes worden getrak-
teerd op een uurtje bowlen. (fo-
to: Yvonne Mul)

Annemarie den Boer

ILSE DELANGE
do 12 juli 2012

C A P R E R A 
Openluchttheater Bloemendaal

WWW.ROCKAGAINSTCANCER.NL

Burgers, gemeenten en politie werken samen aan 
veiligheid, jouw veiligheid en die van anderen in 
je omgeving.

Jij helpt toch ook bij het veilig terugbrengen van  
vermiste personen, zowel kinderen als volwassenen  
en bij het opsporen van overvallers en inbrekers.

Ga naar mijnburgernet.nl en meld je aan. Heb je geen  
internet, dan kun je je aanmelden via tel. 023-5122618

iPhone winnen 
Ga naar mijnburgernet.nl

Win 
een iPhone

ga naar mijnburgernet.nl

Jij doet toch ook mee!
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Meisjes uit Uitgeest 
naar NK Streetdance
Uitgeest - Debbie en Manon 
Spaan gaan op 17 juni met Fresh 
en Blitz naar het NK Streetdance 
in Ahoy Rotterdam. Ook de jong-
ste groep Splash zal meedoen. 
Bij dansschool Aad Schoorl 
wordt door de meiden uit Uit-
geest druk geoefend want de 
concurrentie is zoals alle jaren 
moordend.
Dat komt volgens Debbie omdat 
er veel grote steden meedoen 
die grotere dansscholen heb-
ben en meestal meer geld. Dat is 
te zien aan onder andere de du-
re outfits van de dansers en een 
aparte choreograaf.
Maar dit is geen reden om thuis 

te blijven want er zijn al twee 
voorrondes doorlopen en vol-
gens Manon is het geweldig om 
er tussen te staan.
Trainster Chrissy de Vos heeft er 
veel werk aan, zij verzorgt de re-
mix van de muziek, de kleding 
en de choreografie. Het laatste 
is aan regels gebonden maar de 
dansers mogen zelf met ideeën 
komen.
Het succes zit ‘m misschien ook 
wel in de groep die heel hecht is. 
Manon: “we zijn vriendinnen en 
we slapen aan het eind van het 
seizoen in de dansschool, dan 
bakt Chrissy patat.”
Op de vraag waarom Streetdan-

ce zo leuk is, antwoorden beiden 
“omdat je zo lekker kunt knallen, 
het geeft een enorme kick” 
Er zullen zes juryleden aanwe-
zig zijn om de prestaties van de 
groepen te beoordelen. Moeder 
Sandra vertelt hoe alle ouders 
in het publiek meeleven en aan-
moedigen, op internet zijn film-
pjes te zien die door Rob Boutmy 
gemaakt zijn.
Kijken ze ook wel eens naar ‘So 
you think you can dance’? Deb-
bie: “Neeeee, dan word ik ja-
loers!” Dat dat niet nodig is kunt 
u zelf zien op you tube, Street-
dance Aad Schoorl. (Monique 
Teeling)

Twitteren met 
de politie
Uitgeest - Wijkagenten in ver-
schillende gemeenten in de 
IJmond twitteren er sinds enige 
tijd lustig op los. 
Voor de inwoners van Uitgeest, 
Heemskerk en Beverwijk is er nu 
een nieuw initiatief: ‘Blauw voor 
jou!’. 
Zo twitter je ideeën voor meer 
veiligheid en leefbaarheid direct 
naar je wijkagent.
‘Blauw voor jou!’ is er speciaal 
voor de inwoners van Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest. 
De leiding van het politiebasis-
team IJmond-Noord stelt per 
maand minimaal twee uur be-
schikbaar voor het beoordelen 
van ideeën die via Twitter bij de 
wijkagenten binnenkomen.

Ideeën aanleveren kan door een 
tweet te plaatsen met de hasht-
ag #blauwvoorjou. Maandelijks 
selecteert de politie het bes-
te idee. Samen met de indiener 
wordt daarna gewerkt aan de 
uitvoering.

Het basisteam IJmond-Noord is 
te vinden op twitter.com/politie-
IJmondN.

Kampioensreceptie 
bij FC Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag werd het sei-
zoen bij FC Uitgeest afgesloten 
met een huldiging van de spe-
lers en begeleiders van het eer-
ste en het tweede elftal van FC 
Uitgeest.
Beide teams hebben een unie-
ke prestatie geleverd. Kampioen 
worden van de tweede klasse 
zodat beide teams het komen-
de seizoen gaan uitkomen in de 
eerste klasse van de KNVB. Een 
unieke prestatie en nog niet eer-
der vertoond in de historie van 
de Uitgeester voetbalgemeen-
schap.
In mei 2010 streed het eerste elf-
tal samen met Meervogels om 
het kampioenschap van de vier-
de klasse en nu, 2 jaar later pro-
moveren zij naar de eerste klas-
se. Een geweldige prestatie die 
werd bereikt met jonge spelers, 
die vrijwel allemaal hun voetbal-

opleiding bij FC Uitgeest heb-
ben genoten. De enkele spelers 
van buiten de vereniging hebben 
zich moeiteloos aangepast en 
zijn dan ook belangrijke steun-
pilaren.
Daarom werd er tijdens de kam-
pioensreceptie dan ook een lied 
gezongen voor trainer Jurg Bos-
man. 
De verschillende sprekers wa-
ren bijzonder trots op deze voet-
ballers en hun begeleiders. Aan-
voerder Paul Groen bedankte de 
vrijwilligers van de vereniging 
en de ondersteuning vanuit de 
Business Club.
Het werd een heel geanimeerde 
en gezellige avond die onder lei-
ding stond van spreekstalmees-
ter Jacob Groen. Foto’s van de-
ze avond kunt u zien in het fo-
toboek op de website www.fcuit-
geest.nl. (Ben Vredenburg)

FC Uitgeest B3 
kampioen derde klasse
Uitgeest - Uitgeest B3 is na een 
zinderend duel op 30 mei te-
gen Limmen B2 kampioen ge-
worden van de 3e klasse 04. B3 
had aan een gelijkspel voldoen-

de, maar Limmen kwam op voor-
sprong met 1-0 na een schitte-
rende goal. Vele kansen werden 
door beide teams om zeep ge-
holpen. Na rust zette Uitgeest al-

les op alles voor de gelijkmaker. 
Hidde maakte na een kwartier 
de 1-1 en vlak voor tijd maakte 
Jordy 1-2. Rest nog te vermelden 
dat de keeper van Uitgeest een 
penalty stopte en scheidsrechter 
G. Kuyk 20 minuten voor tijd uit-
viel met een blessure. Hij werd 
prima vervangen door R. Berk-
hout. Na het eindsignaal kon B3 
eindelijk feest vieren.

ILSE DELANGE
do 12 juli 2012

C A P R E R A 
Openluchttheater Bloemendaal

WWW.ROCKAGAINSTCANCER.NL
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Marlot maakt ondanks 
darmziekte wereldreis

Castricum - Bij de Travel Cli-
nic schrokken ze toen ze hoor-
den dat Marlot (23) een half jaar 
door Azië ging trekken. “Je gaat 
héél ziek worden vanwege je 
ziekte van Crohn”, voorspelden 
ze haar. Marlot liet zich er niet 
door afschrikken en vertrok ok-
tober 2011 met vriend Lennard 

Studio Cantilena met nieuw 
koffieconcert op de camping
Castricum - Station Verlangen 
heet de nieuwe musicalachti-
ge voorstelling waarvan Studio 
Cantilena een uitvoering ver-
zorgt in de recreatiezaal van 
camping Geversduin.
 Het verhaal ,dat zich afspeelt op 
perron 13 van Station Verlangen 
is snel verteld :
Twee mannen en een vrouw 
wachten op een trein die hen 
naar het land van Liefde en Ge-
luk zal brengen. De trein laat 
op zich wachten, terwijl ook de 
klok maling heeft aan de tijd. In 
die vervreemdende situatie die 

iets weg heeft van een fase tus-
sen leven en dood, zijn de reizi-
gers op zichzelf teruggeworpen 
en aan elkaar overgeleverd. Dat 
hun verblijf op het mysterieuze 
perron niet zonder problemen 
zal zijn, laat zich raden. Maar ze 
blijven geloven in de wonderlij-
ke kracht van de liefde. Het ver-
haal wordt verteld in muziek van 
o.a. Mozart, Verdi, Lloyd Webber, 
Tosti en Lehar. Deze componis-
ten staan garant voor een kleur-
rijke muzikale collage, waarin 
aria’s en liederen in een verras-
sende context worden geplaatst 

en zo een nieuwe betekenis krij-
gen. De Alkmaarse groep Stu-
dio Cantilena bestaat uit drie 
zangers, een fluitist en een pia-
nist. De voorstelling vindt plaats 
op zondag 17 juni om 10.30 uur. 
Camping Geversduin,  Beverwij-
kerstraatweg 205  in Castricum. 
Toegang is gratis. na afloop  col-
lecte. 

Castricum - Maandag een week 
geleden vond rond 10.20 uur een 
ongeval plaats op de Zanddijk. 
Twee amateurwielrenners reden 
te dicht bij elkaar en kwamen ten 
val. Een van hen brak een sleu-
telbeen en werd per ambulan-
ce naar het ziekenhuis gebracht. 
Om 13.35 uur die dag vond op de 
Rijksweg een ongeval plaats tus-
sen een personenauto en motor-
fiets. De bestuurder van de au-
to kwam uit de Uitgeesterweg en 
verleende geen voorrang aan de 
uit zuidelijk richting rijdende mo-

bleek twee portemonnees bij 
zich te hebben die niet van hem 
waren. De jongen is aangehou-
den en ingesloten op het politie-
bureau in Alkmaar. De Bovenre-
gionale Recherche Noordwest-
Nederland heeft in de afgelopen 
maanden acht verdachten aan-
gehouden in een omvangrijk on-
derzoek naar  snelkraken, ram-
kraken, bedrijfs- en woningin-
braken, autodiefstal, handel en 
productie in harddrugs, witwas-
sen en heling. De recherche ver-
denkt de verdachten van betrok-
kenheid bij zeventig misdrijven. 
Onder hen bevindt zich een ver-
dachte die afkomstig is uit Lim-
men. Daar heeft ook een huis-
zoeking plaatsgevonden. 

torrijder. De bestuurder van de 
motorfiets klaagde over pijn in  
nek en been en is gestabiliseerd 
naar het MCA gebracht. In Cas-
tricum stond vorige week maan-
dagmorgen een auto in brand op 
de Tolweid. Een buurman blus-
te de brand met een tuinslang. 
Vermoed wordt dat een tus-
sen de kentekenplaat en de au-
to een brandend aanmaakblokje 
is geplaatst. Vrijdag om 15.19 uur 
kwam bij de politie een melding 
binnen dat uit de kleedkamer 
van een fitnesscentrum aan de 
Puikman  diverse portemonnees 
zijn gestolen. De bedrijfsleider 
verdacht een sporter die zich op 
dat moment in de kleedkamer 
bevond. De 18-jarige jongeman 

moest. Toch bleef zij hoopvol dat 
zij na haar afstuderen kon ver-
trekken. Marlot blikt terug: “De 
ziekte van Crohn werd vastge-
steld in het tweede jaar van mijn 
studie. Ik had last van diarree 
en was extreem moe. In het zie-
kenhuis werden uiteindelijk ont-
stekingen in de dunne en dikke 
darm geconstateerd.” Bij Marlot 
hielpen de medicijnen niet, tot-
dat zij twee jaar geleden inflixi-
mab kreeg, naar eigen zeggen 
een wondermiddel, dat zij elke 
acht weken middels een infuus 
krijgt toegediend. Met het einde 
van haar studie in zicht, namen 
de reiskriebels toe. Om goed be-
slagen ten ijs te komen besprak 
zij met haar arts waar zij allemaal 
aan moest denken om haar reis 
ook daadwerkelijk te kunnen on-
dernemen. “Mijn arts zocht zie-
kenhuizen in Bangkok en Singa-
pore waar ik het beste mijn in-

fliximab-infuus kon krijgen.” Zij 
kreeg antibiotica mee, want vol-
gens de arts zouden haar dar-
men niet tegen antibiotica kun-
nen die in die landen wordt 
voorgeschreven, omdat deze 
veel zwaarder is. Met hun Lone-
ly Planet boek in de hand reisde 
het tweetal per trein van Bang-
kok naar Zuid-Thailand en per 
vliegtuig naar Vietnam, waar ze 
brommers kochten en het land 
doorkruisten. Terug in Thailand 
kreeg Marlot haar eerste infuus. 
Daarna stonden Maleisië en Sin-
gapore op het programma, waar 
zij haar tweede infuus kreeg. Ten 
slotte bezocht het stel Sumatra, 
Java en Bali. “We sliepen steeds 
in goedkope hostels of hotels. 
Tja, soms in heel vieze bedden. 
Maar ook in de jungle, tussen de 
orang-oetangs. Dat was gewel-
dig.” Wonderbaarlijk genoeg ble-
ven haar darmen de hele vakan-
tie rustig. “Mijn vriend heeft rei-
zigersdiarree gehad, ik niet. Het 
Aziatische eten met veel rijst, 
noedels en yoghurt was veel be-
ter voor mijn darmen dan het 
westerse eten.” Meer informa-
tie is te vinden op www.crohn-
colitis.

Afsluiting van sprookjespro-
ject op de Johannesschool
Akersloot – Vorige week dins-
dag sloten de leerlingen van de 
Johannesschool het sprook-
jesproject af met een geslaag-
de expositie. Onder een stralen-
de zon startten buiten alle kin-
deren met de ‘Drakendans’. Na 
een daverend salvo van serpeti-
neknallers werd het publiek ver-

zocht om binnen de expositie te 
bekijken met geglazuurde kera-
mieken werkstukken, gefilmde 
optredens en huisjes van Hans 
en Grietje versierd met echte 
snoepjes. Er was ook een speel-
film: ‘Het Magische Kristal’, ge-
maakt door groep acht; sprook-
jesachtig creatief. 

Senioren gaan keezen
Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum heeft in samenwer-
king met alle ouderenorganisa-
ties een zomerprogramma ge-
maakt voor mensen van 65 jaar 
en ouder. Er wordt een breed 
scala aan activiteiten geboden 
in Castricum, Akersloot en Lim-
men. Nieuw in het programma is 

het spel keezen. Voor het com-
plete activiteitenoverzicht is een 
boekje gemaakt af te halen bij 
Stichting Welzijn Castricum of in 
de bibliotheken van Castricum, 
Akersloot en Limmen. Ook zijn 
de activiteiten terug te vinden op 
de kalender van www.welzijn-
castricum.nl. 

Castricum - Tijdens de aller-
laatste auditieronde voor de mu-
sical ‘Annie’ is bekendgemaakt 
dat alle meisjes een rol krijgen 
in de musical Annie. Maar er zijn 

Zoë Rijk gekozen voor Annie
maar zes meisjes die de hoofd-
rol vertolken en een daarvan is 
Zoë Rijk (11) uit Castricum. Een 
reportage met daarin de mooi-
ste momenten van de bekend-

making is te zien op zondag 10 
juni bij RTL Telekids RTL 8. Zoë 
speelde al eerder in diverse mu-
sicals. Annie is vanaf november 
te zien in diverse Nederlandse 
theaters en gaat op 25 novem-
ber in première in Theater aan de 
Parade in ’s-Hertogenbosch.

Castricum - De horeca in het 
centrum mag deze zomer bij wij-
ze van proef een uurtje langer 
openblijven. Van zondag tot en 
met donderdag wordt het slui-

Horeca uurtje 
langer open

tingsuur verzet  naar 2.00 uur. In 
het weekend geldt dat na 2.00 
uur geen bezoekers meer mo-
gen worden binnengelaten en 
dat het café om 3.00 uur geslo-
ten moet zijn. Na de proefperio-
de vindt een evaluatie plaats met 
betrokkenen waaronder de om-
wonenden. 

richting Thailand. Marlot droom-
de al langer van verre reizen. Dat 
haar chronische darmziekte roet 
in het eten kon gooien, realiseer-
de zij zich maar al te goed toen 
zij tijdens haar afstudeerperiode 
voor Industrieel Product Ontwer-
pen aan de Haagse Hogeschool 
meerdere malen onder het mes 

Castricum - In maart is de aan-
leg van de afslag A9 nabij het 
project Zandzoom goedgekeurd. 
De afslag zou in 2018 tot stand-
komen. De lokale partij CKenG 
heeft een aantal vragen gesteld 
aan het college over de kwes-
tie. De partij wil weten of de aan-
leg van de afslag A9 in 2018 re-
eel is en hoe deze planning tot 
stand kwam. Daarnaast is men 
benieuwd of de aanleg van de 
afslag een verstoring van het lo-
kale en/of regionale woning-
bouwprogramma met zich mee-
brengt. Willem Veldt van CKenG: 
“Wij willen ook weten of er over-
eenstemming is tussen Alkmaar, 
Castricum en Heiloo, de provin-
cie Noord-Holland en mogelijk 
andere bronnen over de bekos-
tiging van de afslag A9. Boven-
dien vragen wij ons af of het ge-
wenst is, gelet op alle ontwikke-
lingen rond de geplande afslag 
A9, het woningbouwprogramma 
van de gemeente Castricum te 
herzien.”

Vragen CKenG
over afslag A9
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Oud mobieltje inleveren bij 
Muttathara voor goed doel
Castricum - Jelle Koot uit Lim-
men zamelt al jaren afgedank-
te mobieltjes in voor het goe-
de doel. Vodafone betaalt na-
melijk 3,50 euro per oud mobiel-
tjes aan Stichting Opkikker. De-
ze stichting verzorgt Opkikker-
dagen voor gezinnen met een 
langdurig ziek kind. Sinds kort 
is het mogelijk om een oud mo-
bieltje in te leveren bij Muttatha-
ra waar een inleverpunt is gere-
aliseerd bij de afdeling elektroni-
ca. Voorzitter Hans Rook vertelt 
dat de Opkikker niet tot de doel-
groepen behoort van Muttatha-
ra, maar dat hij liever ziet dat de 
mobieltjes bij Jelle terechtkomen 
dan dat ze worden weggegooid. 
Jelle is op jonge leeftijd uit zich-
zelf begonnen met het verzame-

len van oude mobieltjes in Lim-
men. Hij heeft daar bij verschil-
lende winkels een Opkikkerdoos 
neergezet, zodat mensen daar 
hun oude mobiel in kunnen de-
poneren. Ook is hij van deur tot 
deur gegaan in Limmen om zo-
veel mogelijk toestellen te ver-
zamelen. Tot nu toe zijn dat er 
2.900 stuks en dat betekent dus 
dat hij ruim tienduizend euro 
heeft verdiend voor zieke kin-
deren. Zelf heeft Jelle een moei-
lijk in te stellen vorm van diabe-
tes type 1. Dit houdt in dat het 
nooit goed zit met zijn bloedsui-
kers. Daarom werd hij zelf al eer-
der getrakteerd op een Opkik-
kerdag. Vervolgens werd hij uit-
geroepen als ambassadeur van 
de Stichting Opkikker.

V.l.n.r.: Frans Haagsma, Jelle Koot, Theo Admiraal en Hans Rook.

Op EK-podium bij café Balu:

Big Billy & the Baby’s
Castricum - Zondag 10 juni 
staat de band Big Billy en The 
Baby’s op het EK-podium van 
café Balu. Tegelijk kan iedereen 
die daar zin in heeft voetbal kij-
ken op de tv-schermen binnen 
en buiten. 
Al jarenlang brengt deze band 
overbekende smartlappen en 
nederpophits op een eigenzinni-

ge manier. Herkenbaar en mee-
zingbaar tot de laatste noot met 
typische muzikale en theatrale 
verrassingen. Van de podia op de 
vele smartlappenfestivals tot de 
TT-Nacht van Assen, de Amster-
damse Melkweg, het Hilvaren-
beekse Elastiek Muziek, het Lei-
dens Ontzet en de groene weide 
van naturistenverblijf Flevo-Na-

tuur; Big Billy & The Baby’s gooi-
en overal alle remmen los. 

Zondag zijn ze in Castricum. Het 
feest begint om 17.00 uur op de 
Dorpsstraat 35a.

De Buona klaar voor EK
Castricum - De Buona, gele-
gen aan de Dorpsstraat in Cas-
tricum, is helemaal klaar voor het 
EK. Er staan twee beamers klaar 
en vier  grootbeeld tv’s zodat ie-
dereen de wedstrijden goed kan 
zien. Bovendien worden tijdens 
de Nederlandse wedstrijden prij-
zen weggegeven voor wie het 
leukst Oranje gekleed is. Alle be-
zoekers maken bovendien kans 

om de nieuwe winnaar van de 
rubriek Gekiekt te worden. En 
wie wordt de Miss EK 2012? 
De Buona is tijdens het EK ze-
ven dagen per week geopend 
zodat iedereen alle wedstrijden 
van het EK gezellig samen kan 
toejuichen.  
Zaterdag maakt na de wedstrijd 
Nederland–Denemarken huis-dj 
Paul het Oranjefeest compleet.

Druk stapweekend Uitgeest 
Uitgeest - Het wordt een druk 
en gezellig stapweekend in Uit-
geest. Café De Balken heeft 
twee live-optredens op het pro-
gramma staan. JJ And The Fat-
cats treden vrijdag in De Balken 
op. De gehele opbrengst gaat 
naar Kika, die de strijd heeft aan-
gebonden tegen kanker bij kin-
deren. 
Op zaterdag 9 juni komt ‘Living 

on the Edge’ naar De Balken. 
Deze formatie is een energieke 
top 40/megatop 50 rockcover-
band. De veelzijdige band met 
zangeres en zanger weet met 
veel toewijding iedere keer weer 
een overtuigende show neer 
te zetten. Living On The Edge 
brengt muziek van Snow Patrol, 
Guano Apes, Within Temptati-
on, Rage Against The Machine, 

maar ook Marco Borsato en Van 
Velzen. Het optreden begint om 
22.30 uur. 
De Buona Uitgeest heeft vrijdag 
een Party Project met dj’s als Ri-
coFernando en ElVrieso. Dit feest 
wordt georganiseerd door Mis-
taricasa. Kaarten kosten 7,50 eu-
ro, toegang vanaf 16 jaar. 
Voor de voetballiefhebbers is er 
vanaf zaterdag een Oranjeplein 
ingericht waar iedereen welkom 
is om Nederland naar de finale 
te brullen in de grote tent nabij 
‘t Portiertje. De tappen staan al 
open vanaf 17.00 uur. 
Op 10 juni bouwt live-café De 
Balken in samenwerking met 
Bierencafé Thijs een buitenpo-
dium op het gemeentehuisplein 
voor het jaarlijkse wielerron-
despektakel. Terwijl de wielren-
ners langs het podium knallen, 
kleurt de populaire topformatie 
Paper Plane de dag een beetje 
mooier met haar typische vette 
sound. Aanvang 13.00 uur. 

Praten in Alzheimer Café over:
Dementie en dagbehandeling 
Regio - Op dinsdag 12 juni is  
een Alzheimer Café in Castricum 
en het onderwerp is: ‘Dementie 
en dagbehandeling’. 
Als mensen dementie hebben 
maar nog thuis wonen, dan is dat 
een hele zorg voor de partner of 
mantelzorger. Vooral als de de-
menterende niet (goed) meer 
alleen gelaten kan worden, kan 
dagbehandeling een uitkomst 
brengen. Dan kan de partner of 
mantelzorger even iets anders 
doen. Dagbehandeling kan van 

één tot drie dagdelen per week 
en het ontlast de partner of man-
telzorger. Cliënten worden opge-
haald en weer thuisgebracht. 
Dagbehandeling kan een oplos-
sing zijn als er weerstand voor 
opname is of een wachtlijst voor 
het verpleeghuis. De gespreks-
leider van de bijeenkomst vraagt 
iemand van Viva!Zorggroep om 
hierover te vertellen en vragen 
te beantwoorden. Wie graag wil 
komen, maar geen vervoer heeft, 
kan contact  opnemen voor het 

verzorgen van vervoer. Er wordt 
desgewenst getracht een ano-
nieme oplossing te vinden. Bel 
voor vervoer: 06- 53916269. Het 
Alzheimer Café is deze keer in 
Serviceflat Sans Souci. Adres: 
Sans Souci 113 op dinsdag 12 ju-
ni van 19.30 tot 21.00 uur. Ieder-
een is welkom.:De toegang en 
het eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. 
Bezoekers krijgen informatie van 
hulpverleners en van mensen die 
uit eigen ervaring spreken. Er is 
een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis na te le-
zen. Werkgroep Alzheimercafé 
is overdag bereikbaar onder tel.: 
06-33631872.

Woningbouwproject Startingerweg Akersloot

Ontwerp betaalbaar droomhuis
Akersloot - Particulieren die 
met elkaar hun eigen woningen 
bedenken, vormgeven en reali-
seren. Dat is het idee achter het 
plan van de gemeente Castri-
cum dat nu wordt uitgewerkt op 
een prachtige, landelijke loca-
tie in Akersloot. Op 19 juni zijn 
hierover informatiebijeenkom-
sten. De bijeenkomsten staan 
in het teken van de mogelijkhe-
den van Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap (CPO). CPO 
houdt in dat toekomstige par-

ticuliere huiseigenaren zelf op-
drachtgever zijn van een bouw-
project. Hierdoor hebben zij op-
timale invloed. Naast deze keu-
zevrijheid zijn er ook financië-
le voordelen. Het idee is om een 
project te realiseren voor twee 
verschillende doelgroepen: star-
ters en doorstarters, bijvoorbeeld 
50- of 65-plussers. Op een per-
ceel van circa twee voetbalvel-
den groot, is plek voor zo’n 25 
woningen per doelgroep. Inte-
resse? Kijk voor meer informatie 

op www.castricum.nl onder ‘pro-
jecten en plannen’ en vervolgens 
‘Startingerweg’. De informatie-
beenkomsten vinden plaats in 
het gebouw van de Scouting in 
Akersloot aan de Verlengde Roe-
mersdijk 4 in Akersloot op dins-
dagavond 19 juni, aanvang 18.30 
uur voor doorstarters en vanaf 
20.30 uur voor starters.
Aanmelden kan via cpostartin-
gerweg@kdra.nl of via telefoon 
072-5111393. Geef hierbij aan 
om welke bijeenkomst het gaat.

My Way houdt van Oranje
Castricum - Café My Way gaat 
vrijdag lekker van start met een 
barbecue om 17.00 uur voor de 
openingswedstrijd Polen-Grie-
kenland. Meeeten kost tien euro. 
Inschrijving tot donderdag 7 juni 
aan de bar. Het café is binnen en 
buiten versierd in oranje. Bij elk 

Nederlands doelpunt wordt als 
vanouds een borrel geschonken 
van de zaak. Dankzij verschillen-
de grote schermen kunnen alle  
voetbalwedtrijden van alle kan-
ten bekeken worden. Het adres 
van het Oranjecafé van Castri-
cum is Dorpsstraat 87.
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Recordaantal medailles
Limmen - Afgelopen zaterdag 
deden alle turnsters van sport-
vereniging TIOS uit Limmen mee 
met de toestelkampioenschap-
pen in Beverwijk. Met maar liefst 
twintig medailles op zak gingen 
ze aan het eind van de dag naar 
huis. Van die prijzen waren er 
negen van goud. Benck de Win-
ter op sprong en balk, Danielle 
Dam op brug en vloer en Meike 
Groot op sprong en brug behaal-
den zelfs dubbel goud. De ove-
rige gouden standaards gin-

gen naar Bente Knijnenberg op 
sprong, Han Ying Min op brug 
en Mei-lin Bakker op sprong. 
Ook het zilver was goed verte-
genwoordigd: Irene Molenaar op 
sprong, Han Ying Min op balk, 
Nina Burgering op brug, Su-
zanne de Jong op sprong, Ben-
te Knijnenberg op balk en Fien 
van Oyen op balk. Bronzen plak-
ken gingen naar Famke Perez op 
vloer, Lotte Koot op vloer, Anouk 
van Dijk op brug en vloer en Pien 
Pepping op brug. 

Afzwemmers in mei
Castricum - In zwembad De 
Witte Brug hebben deze maand 
64 kandidaten hun zwemdiplo-
ma behaald. Op 9 mei een C-di-
ploma voor Aranka Cairo, Feliën 
Heijdra, Mila Kleine Staarman, 
Wendy Limburg Zwaneveld, 
Djoeke de Ridder, Merijn Schol-
tens, Willem Tervoort, Jip Vogel-
zang, Melle Windig en Myrthe de 
Wit. Op 23 mei bestond de groep 
uit 34 jonge kandidaten. Voor het 
A-diploma hebben: Abdigerber 
Aybek, Brady Baltus, Lars Boes-
schoten, Anouk Brakenhoff, Lie-
ke Buchel, Bernou van Dam, Indy 
Dekker, Indy Gerits, Karsten van 
Goor, Janine de Graaf, Amy Inja, 
Eline de Jager, Leticia Jonker, Lu-
teyn Kampstra, Maud Kuilman, 
Thijs May, Sheekh Nasteeh Mo-
hamed, Jeroen Noomen, Anna 

Rijnbout, Pepe Sanders, Ricardo 
Sprenkeling, Kayleigh Swart, An-
nabel van der Tas, Lotte van der 
Velden, Valentino Veldt, Sjoerd 
Vervoort, Remie Visuvasam, Oli-
vier de Vreede, Mees Weijer, Bo 
de Wilde, Jouke Windig, Sophie 
Wolk, Maxime van Zijp en Isa-
belle Zuurbier hun prestaties in 
het water laten zien. Op 30 mei  
het B-diploma voor Dionne van 
Aalsum, de jarige Boyd Bakker, 
Nadine Baltus, Kareem Colleye, 
Bob Driessen, Tim van Egmond, 
Menno Gorissen, Hannah Ithur-
bure, Dinand de Koning, Timothy 
Kuijper, Rick Lievers, Bram Luij-
endijk, Cor Melker, Pim van der 
Moolen, Skylar van Mullem, San-
ne Nijman, Darani Said, San-
ne Scheurwater, Ines van Til en 
Mike Twisk. 

Vitesse gaat toekomst met vertrouwen tegemoet

Castricum - Voor het komen-
de seizoen heeft Vitesse’22  de 
nieuwe trainersploeg gepresen-
teerd. De Technische Commis-
sie van Vitesse, onder leiding 
van Nico Castricum, is er in ge-
slaagd om een uitgebalanceer-
de nieuwe ploeg samen te stel-
len. Er zitten voor Vitesse beken-
de namen tussen en een aan-
tal nieuwe namen. Twee opval-
lende nieuwe gezichten binnen 
de ploeg zijn: Jan de Koning en 

zijn zoon Jerry de Koning. Va-
der Jan is scout jeugdopleidin-
gen van Ajax en heeft een rijke 
voetbalhistorie achter de rug. Als 
oud-speler van Ajax speelde hij 
met bekende voetbaliconen uit 
het verleden, zoals Johan Cruijff, 
Ruud Krol, Arie Haan en Joh-
nny Rep. Later werd hij trainer 
van de jeugd van Ajax. In de ja-
ren 90 van de vorige eeuw werd 
Jan gevraagd door Louis van 

Gaal om jong talent te ontwik-
kelen. Tijdens deze periode bij 
Ajax trainde hij Wesley Sneijder, 
Rafael van der Vaart en John-
ny Heitinga. Van der Vaart ver-
klaarde later in een interview dat 
De Koning de beste coach was 
die hij ooit heeft gehad. Vele ta-
lenten zijn door zijn toedoen bij 
Ajax doorgebroken. Jan de Ko-
ning gaat de trainers van Vites-
se voor het nieuwe seizoen advi-
seren. Zijn zoon Jerry de Koning 
heeft jaren gespeeld bij Ajax en 
is later zaakwaarnemer gewor-
den van onder andere Evander 
Sno en Arnor Gudjohnsen. Jer-
ry de Koning gaat de E-selectie 
trainen. Op de foto v.l.n.r.: Hans 
Kaandorp, Jeroen Smit, Jerry de 
Koning, Dave Kool, Fahrid Ouar-
ghi, Jan Oldenhove, Jacob Stuif-
bergen, Peter Bos, Marco Schuit-
mann, Ron Jacobs en Jan de Ko-
ning. Niet aanwezig: John Lute, 
Ernst Ranzij, en Nico Castricum.
 

Bakkum Beach Volley-
bal op 23 en 24 juni

maal weg te zijn en dat toch zo 
dichtbij. Op het strand worden 
35 volleybalvelden opgezet en 
na afloop is het nagenieten met 
muziek, zon en een koel drank-
je. Zelfs de overnachting is ge-
regeld, want na een kleine wan-
deling door de bossen is men zo 
bij Camping Bakkum. Op zon-
dag 24 juni wordt ook een apart 
toernooi voor de jeugd van 12-18 
jaar georganiseerd. Al meer dan  
tien jaar wordt meegedaan met 
een reeks van toernooien langs 
de Nederlandse kust. Volleybal-
vereniging Croonenburg is met 
de jeugdafdeling bijzonder actief 
en zeker met de nieuwe beach-
velden bij de atletiekbaan heeft 
Croonenburg de perfecte beach-
trainingsfaciliteiten in eigen be-
heer. Een geweldige afsluiting 
is natuurlijk het Bakkum Beach 
Volleybal toernooi. Kijk op de site 
voor meer informatie en inschrij-
ven: www.bakkumbeachvollybal.
nl. Voor telefonisch contact kan 
men bellen met Rob Liefting, tel. 
0251-657411.

Castricum - Op 23 en 24 juni 
is het zachte zand voor strand-
paviljoen Bad Noord weer het 
toneel voor de vele beachvol-
leyballers tijdens het Bakkum 
Beach Volleybaltoernooi. Niet al-
leen voor topvolleyballers maar 
juist ook voor vriendenteams en 

families is dit toernooi juist een 
geweldig gezellig evenement.
Er komen teams uit heel Neder-
land die het heerlijk vinden om 
even te ontspannen. Ook voor 
de teams uit deze regio is het 
noor derstrand van Castricum 
een unieke plek om even hele-

Handhaving van de tweede 
klasse lonkt voor Vitesse’22
Castricum - In een enerveren-
de wedstrijd die zondagmiddag 
op de Puikman werd gespeeld 
was het uiteindelijk Vitesse’22 
dat een verdiend punt naar zich 
toe trok in het derde duel van de 
na-competitie, 3-3.
Vitesse startte de wedstrijd te-
gen IVV goed en liet zien dat 
het geenszins van plan was om  
te verliezen. De ‘blauw-zwar-
ten’ kwamen in de 20e minuut 
op een 1-0 voorsprong dank-
zij een prima uitgespeelde aan-
val. Helaas werd het 10 minuten 
later door een eenvoudig gege-
ven penalty 1-1, wat ook de rust-

stand was. Rond de 50e minuut 
was het IVV die via een corner 
de 1-2 wist te scoren. Vijf minu-
ten later was het opnieuw raak 
voor de bezoekers die weer via 
een ‘dood’- spelmoment de 1-3 
aantekende. 

Een kwartier voor tijd bracht 
trainer Jan Oldenhove Lennert 
Beentjes in het veld, wat achter-
af een meesterzet werd.  In de 
90e minuut scoorde hij de 2-3 
en in blessuretijd mocht hij ook 
nog de 3-3 aantikken. Vitesse’22 
houdt vooralsnog zicht op hand-
having in de tweede klasse. 

Goud en brons voor Mees 
Limmen - De druk was groot 
voor de negenjarige Mees Knij-
nenberg bij NK Turnen, omdat 

hij in de plaatsingswedstrijden 
drie keer een derde plaats be-
haalde. Het was een spannen-

de strijd. Na de eerste twee toe-
stellen stond Mees op de eerste 
plaats. Hij behaalde het hoogste 
cijfer op vloer (18.80) en ook op 
sprong (19.40). Hij haalde voor 
rek slechts 17.35 en hierdoor ein-
digde hij op voor hemzelf een te-
leurstellende zevende plaats met 
een eindtotaal van 106.80 pun-
ten. 

Op zondag bij de toestelfina-
les maakte hij dit allemaal weer 
goed. Mees werd Nederlands 
kampioen op het onderdeel vol-
tige en tevens Nederlands kam-
pioen op de ringen. Ook op het 
onderdeel vloer deed Mees het 
goed, hij haalde hier de bronzen 
medaille. Helaas was zijn cijfer 
voor rek niet voldoende voor een 
medaille. Dat de gouden medail-
les uitgereikt werden door Yuri 
van Gelder was natuurlijk slag-
room op de taart. 
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Van Riet positief over switch 
naar de Supercar Challenge
Castricum - Met ingang van dit 
jaar heeft Pim van Riet afscheid 
genomen van de raceklassen 
van het Dutch Power Pack en 
zijn heil gezocht in de Supercar 
Challenge. Met een BMW M3 
Silhouette heeft hij intussen al 
een serie podiumplaatsen in de 
GT-Divisie behaald. De Castri-
cummer staat inmiddels dan ook 
aan de leiding in de tussenstand.
De BMW M3 Silhouette waar-
mee Pim van Riet samen met 
Henk Thuis racet telt ‘slechts’ 
430 pk uit de 3.2 liter zescilinder 
krachtbron. “Met die auto moet 
je het dus niet van puur vermo-
gen hebben maar meer van de 
wegligging. En die is echt fabel-
achtig”, vertelt Van Riet. “We rij-
den in totaal negen evenemen-
ten op diverse circuits, zoals 
Zolder, Spa-Francorchamps, de 

Nürburgring, het TT-circuit van 
Assen en uiteraard ook op het 
Circuitpark Zandvoort. Erg af-
wisselend dus”.
Tot nu toe verloopt de campag-
ne van Pim van Riet voorspoedig. 
Het is dat zijn teamgenoot tij-
dens een race op Zandvoort een 
keertje in de rondte is gegaan 
en op Zolder een lekke band 
kreeg, anders had het duo per-
manent op het erepodium ge-
staan. Nu staat de teller op twee 
zeges, een tweede en een derde 
plaats. Van elk weekend wordt 
er een tv-reportage van een uur 
gemaakt, die zondags op SBS 
wordt uitgezonden. Stand na 
zes races: 1. Pim van Riet/Henk 
Thuis (BMW M3 Silhouette) 84, 
2. Barry Maessen (Dodge Viper) 
79, 3. Steve Vanbellingen/Bert 
Redant (BMW M3 Silhouette) 65. 

Sint Maartenschool wint de 
KNVB Districtsbeker West1
Limmen - Na de knappe tweede 
plaats in de regiofinale, een nip-
te 5-4 nederlaag tegen de Klip-
per uit Hoorn, mocht het jon-
gensteam van de Sint Maarten-
school zaterdag aantreden om 
te strijden voor de Districtsbe-
ker van West1. De jongens gin-
gen ervoor en na twee spannen-
de poulewedstrijden werd de fi-
nale bereikt. Dit werd een her-
haling van de regiofinale, want 
de Klipper had de andere poule 
gewonnen. Dankzij enkele tacti-
sche zetten van de succescoach 
meester Frank van Leen, was dit-
maal de Sint Maartenschool de 

bovenliggende partij. Zeer ver-
diend werd de Districtsbeker 
naar Limmen gehaald. Woens-
dag 6 juni gaan de kanjers strij-
den voor het landskampioen-
schap! 
Op de foto bovenste rij: Dirk Hol-
lenberg, Sam Hendriksen, Jos 
Hollenberg, Wester Kuijpers, 
Per Houtenbos en Joran Zand-
bergen. Midden: Isidoor Stuif-
bergen, Sem Brakenhoff, Arthur 
Gonzales Martinez, Bart Verber-
ne, Cody Kerssens, Jaap Menick, 
Job Min en Steven Bakker. On-
der: de zeer trotse coach, mees-
ter Frank van Leen.

Judoka’s Groefsema 
in actie op toernooi

Limmen - Zaterdag kwamen vijf 
judoka’s van Judoclub Groefse-
ma in actie op het Body Action 
Judotoernooi in Schagen. In de 
ochtendgroep waren Tijn van 
Stralen en Luuk van der Vlies 
aan de beurt. Tijn had geen ge-
luk, Luuk wist een wedstrijd te 
winnen. In de middaggroep kwa-
men Youri de Raadt, Luuk Zijp 
en Hidde Heckers in actie. Hid-
de die uitstekend stond te judo-
en wist al zijn partijen met ippon 
te winnen en behaalde zo een 
welverdiende eerste plaats. You-
ri de Raadt won de eerste wed-
strijd en Luuk wist twee wedstrij-
den te winnen. Hiermee behaal-
de hij een derde plaats.Meervogels’60 heren naar NK

Akersloot - Meervogels’60 
handbal heren 1 heeft een suc-
cesvol jaar achter de rug, ze zijn 
zowel in de zaal als op het veld 

kampioen geworden. Dankzij 
deze behaalde resultaten spelen 
zij volgend jaar in de zaal weer 
op landelijk niveau. Op het veld 

spelen zij al in de hoogst mo-
gelijke klasse. Door het behalen 
van het kampioenschap op het 
veld, mogen zij deelnemen aan 
het Nederlands kampioenschap 
veldhandbal, wat gespeeld wordt 
op zaterdag 9 juni op de velden 
van handbalvereniging Torna-
do in Heerhugowaard. Het pro-
gramma is nu nog niet bekend, 
maar wordt zo spoedig mogelijk 
bekend gemaakt op www.nhv.nl 
en op de site van www.meervo-
gels60.nl. Wie de handbalsport 
ook eens wil uitproberen, kan 
twee maanden gratis lid worden 
van de vereniging en meetrainen 
en meespelen. Aanmelden kan 
via de website van meervogels60 
of via meervogels60@handbal.
nl. Dit geldt ook voor dames, 
jeugd en recreanten.

Knappe zege voor Bruin
Limmen - Egmonder Dennis 
Bruin heeft na een bewogen 
strijd de winst gepakt in de we-
kelijkse donderdagavond koers 
om ditmaal de Asjes Landbouw-
mechanisatie M.T.B. cup op het 
parcours aan de Pagenlaan in 
Limmen. Het was direct Dennis 
Bruin, die na de start de groep 
aanvoerde met Dennis van Da-
len in zijn wiel. Door het snel-
le begin moesten de overigen 
even op adem komen en zo-

doende geen aansluiting konden 
houden bij de leiders. Lange tijd 
leek Henk Louwe achter het lei-
dende duo af te stevenen naar 
een derde plek op het podium. 
Slow starter Henk Jan Verdonk 
wist zich gedurende de wedstrijd 
door de groep naar voren te rij-
den. Tegen half koers was de in-
middels warm gereden Egmon-
der Verdonk Henk Louwe tot op 
een dertigtal meters genaderd. 
Na zijn krachten nog eenmaal 

gebundeld te hebben, versnelde, 
achterhaalde en overstak Ver-
donk Henk Louwe. Louwe had 
niet meer de adem hierop te re-
ageren en moest zich in het ver-
dere verloop tot het einde tevre-
den stellen met een evengoed 
welverdiende vierde plek. 

Uitslag: 1. Dennis Bruin Egmond 
aan de Hoef, 2. Dennis van Da-
len Assendelft, 3. Henk Jan Ver-
donk Egmond aan de Hoef, 4. 
Henk Louwe Alkmaar, 5. Kees 
Louwe Alkmaar en 6. Bas Koe-
nis Bergen. 

Schoolhandbaltoernooi CSV
Castricum - Zondag 10 juni ko-
men 150 kinderen van scholen 
uit Castricum, Limmen en Heiloo 
(een school, omdat die zo en-
thousiast was vorige keer) hand-

ballen op het schooltoernooi bij 
CSV. 
Het toernooi is bestemd voor de 
groepen 3 tot en met 6 en duurt 
van 11.00 tot 16.00 uur.

Zilver voor Lentine
Castricum - De 17-jarige Cas-
tricumse Lentine Klaassen heeft 
het afgelopen weekend haar 
tweede medaille gewonnen in 
korte tijd bij een NK atletiek. Dit 
weekend was ze actief bij het NK 
individuele nummers in Breda. 
Twee weken geleden won ze bij 
het NK meerkamp een bronzen 
medaille. Op zaterdag werd de 

atlete van de atletiekvereniging 
Lycurgus bij het kogelstoten ze-
vende in een veld van achttien 
atleten. Zondagmiddag sprong 
ze met verspringen 5.40 me-
ter, twee centimeter verwijderd 
van haar persoonlijk record. Een 
vierde plaats was het resultaat. 
Met hinkstapspringen bereikte 
zij een tweede plaats, dus zilver.  

Croonenburg der-
de van Nederland
Castricum - Voor het eerst in 
de geschiedenis van volleybal-
vereniging Croonenburg nam 
de club deel aan de NK volley-
bal voor jeugdteams. Maar liefst 
twee teams van Croonenburg 
deden mee. In een bus met spe-
lers, speelsters en supporters 
gingen ze vroeg op weg naar 
Zwolle. Daar ontmoetten zij de 
tegenstanders van onder ande-
re bolwerken als Sliedrecht en 
Dynamo Apeldoorn. De A jon-
gens van Croonenburg hebben 
een derde plaats in de wacht ge-
sleept. Zij kwamen zonder pun-
tenverlies de poulewedstrijden 
door en verloren nipt de beslis-
sende set met 16-18. Ook de 
meisjes junioren hebben hard 
gewerkt voor hun vijfde plaats. 
Zij werden met evenveel pun-
ten als de nummer twee derde in 
de poule. De poule waarin zij za-
ten was erg sterk. De bovenste 
twee teams uit deze poule wer-
den uiteindelijk een en twee van 
Nederland. Het bestuur van de 
club spreekt over een zeer suc-
cesvolle lichting A-junioren. Kij-
kend naar de toekomst wil Croo-
nenburg blijven meedraaien in 
de top van de jeugd van Neder-
land. Daar is een plan voor no-
dig. De club heeft onlangs Koos 
Klein aangetrokken om daar trai-
ningen voor de jeugd te gaan 
verzorgen.  Klein is onder andere 
trainer van jeugd oranje en HVA 
(A league) geweest. Naast Klein 
beschikt Croonenburg over zeer 
goede jeugdtrainers. 
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Schooltennis bij TV Akersloot
Akersloot - Met de introductie van het KNLTB Kidstennissysteem voor 
de jeugd was er voor Tennisvereniging Akersloot reden genoeg om alle 
leerlingen van de groepen 5 en 6 van de basisscholen in Akersloot uit 
te nodigen voor een schooltennisles. Relaxt een balletje slaan was er 
niet bij: trainers Raoul el Ouni en Ingmar Bruinsma hielden het tempo 
behoorlijk hoog en gaven een supercoole tennisles! 

Zilveren Hert Toernooi
Castricum - Na alle evenemen-
ten rond het 90-jarig bestaan in 
mei, was er 2 en 3 juni  alweer de 
38e editie van het Zilveren Hert 
Toernooi. Ruim 150 jeugdteams 
waren afgelopen weekend op De 
Puikman te gast. Mede door het 
mooie weer op zaterdag en on-

danks het slechte weer op zon-
dag is het een fantastisch week-
end geworden. Alle voetballers, 
en zeker ook de ongeveer 100 
vrijwilligers die zich belangeloos 
hebben ingezet, kunnen terug-
kijken op een succesvol en spor-
tief toernooi. 

Speciale clinics inline-skaten
Akersloot - Op 7 juni organi-
seert de KPN Junior Schaats-
club in samenwerking met IJs-
club Akersloot en een professi-
onele instructeur clinics voor de 
leerlingen van de plaatselijke ba-
sisscholen. 
Deze clinics vinden plaats op de 
Boschweg 3. Er vinden drie cli-
nics plaats: van 8.30 tot 10.30 
uur; van 10.30 tot 12.30 uur en 
van 13.00 tot 15.00 uur. De cli-
nics worden gegeven door Elbert 
van Mourik.
Veel kinderen inline-skaten op 
straat. Vaak ontbreekt het hen 
aan de kennis en vaardighe-

den om veilig te inline-skaten. 
Tijdens de clinic leren kinderen 
hoe ze kunnen remmen en wel-
ke beschermingsmaterialen no-
dig zijn. De gediplomeerde in-
structeur zorgt dat alle kinderen 
op hun eigen niveau aan de cli-
nic mee kunnen doen. Kortom, 
voor alle kinderen een sportie-
ve, leerzame en vooral leuke er-
varing; want plezier staat voorop. 
Na afloop ontvangen de kinde-
ren een skatebewijs.

Kijk voor meer informatie op 
www.schaatsen.nl/kpnjunior-
schaatsclub. 

Oud deelnemers Biesterbos Open 
maken indruk tijdens Roland Garros

Castricum - Van 1 juli tot en met 
8 juli wordt alweer de 56e edi-
tie van het Biesterbos Open ge-
speeld op de gravelbanen van 
T.C Bakkum. Vorig jaar pakten 
de Fransman Alexandre Favrot 
en de Roemeense Ilka Csoregi 
de titels in het enkelspel. Wan-
neer de inschrijvingsdeadline is 
gepasseerd  weet de organisa-
tie of beide spelers hun titel ko-
men verdedigen. Interessanter is 
het om te zien hoe het oud-Bies-
terbos deelnemers vergaat in het 
professionele tenniscircuit. 
De Rus Andrey Kuznetsov wist 

in 2008 de titel te veroveren, te-
genwoordig staat hij 160e op de 
wereldranglijst. In de eerste ron-
de van Roland Garros mocht Ku-
znetsov het opnemen tegen een 
andere oud deelnemer in Bak-
kum, namelijk Jo-Wilfried Tson-
ga. Om het hoofdtoernooi te be-
reiken moest Kuznetsov eerst 
het kwalificatietoernooi spelen. 
Tsonga was echter een maatje 
te groot voor Kuznetsov, die nog 
wel knap de eerste set naar zich 
toe wist te trekken. Vanaf de der-
de set was het conditioneel ge-
daan met Kuznetsov, 6-1 3-6 2-6 

4-6. In 2007 wist de Belg David 
Goffin de finale te bereiken van 
het Biesterbos Open, hierin zou 
hij uiteindelijk verliezen van de 
Kroaat Marin Draganja. Net als 
Kuznetsov was Goffin genood-
zaakt om kwalificaties te spelen 
voor het hoofdtoernooi van Ro-
land Garros. Hierin verloor hij 
echter in de derde ronde, dank-
zij de afmelding van Gaël Monfils 
werd Goffin als lucky loser toch 
toegelaten tot het hoofdtoernooi. 
Goffin wist zowaar drie partijen 
te winnen en stond zo in de vier-
de ronde tegen niemand minder 
dan Roger Federer. De Zwitser 
bleek nu nog een maatje te groot 
voor de Belg, die wel knap een 
set wist te winnen, 5-7 7-5 6-2 
6-4. Aranxta Rus is op moment 
van schrijven nog actief in het 
hoofdtoernooi van Roland Gar-
ros. Als junior deed Rus twee-
maal mee aan het Biesterbos 
Open toernooi, 2005 en 2006. In 
2005 werd Rus direct al uitge-
schakeld in de eerste ronde. Een 
jaar later wist Rus door te drin-
gen tot de kwartfinales.

Over een maand reizen de toe-
komstige talenten naar Bakkum 
af om de gewilde punten voor de 
wereldranglijst te verdienen. 

Favrot en Pollanen.

Triangel Groep stopt na 15 jaar
Castricum - Afgelopen weekend heeft Vitesse’22 afscheid genomen van hoofdsponsor Triangel Groep. Na 
een langdurige en zeer plezierige samenwerking van bijna 15 jaar heeft De Triangel Groep uit Alkmaar be-
sloten om te stoppen als hoofdsponsor. Directeur René Kuijs memoreert dat hij met heel veel plezier en in 
een goede verstandhouding zijn oude club al die jaren heeft kunnen ondersteunen. René zelf speelde van-
af zijn 8ste tot zijn 32ste bij Vitesse, onder andere in het eerste elftal van Vitesse.

Meidendag
bij Vitesse’22
Castricum - De meidenvoet-
bal afdeling van Vitesse’22 no-
digt alle meiden van Castricum 
en omgeving uit om op zaterdag 
9 juni naar sportpark De Puik-
man te komen voor een onge-

dwongen manier kennismaken 
met voetbal. Het meidenvoetbal 
heeft zich in de afgelopen jaren 
snel ontwikkeld bij Vitesse. En 
dat heeft al geleid tot een aantal 
kampioenschappen. 
Onder begeleiding van trainer 
Jan Piet Luijkcx kan men kennis-
maken met het voetbal. De Mei-
dendag is van 10.30 uur tot 12.00 
uur.

Limmen E1 winnaar E-Top toernooi 
Limmen - Het team van VV Lim-
men E1 is op het zeer sterk be-
zette eerste E-Top toernooi van 
SDO in Bussum voor teams uit-
komend in de Topklasse 9 tegen 
9 als onbetwiste winnaar uit de 
bus gekomen. Na vijf gewon-
nen wedstrijden in de poulefa-
se, werd in de finale het E1 team 
van NVC uit Naarden volledig 
door Limmen weggespeeld met 
5-1. Op de foto v.l.n.r. : Jacco de 
Jong, Stijn Bakker, Jesper Lute, 
coach Bas Peters, Mike Schou-
ten, Bram Levering, Thomas van 
Dijk en Jesse Glorie. Voor: Mans 
Perez, Bjorn Valkering, Wessel 
Hoeben en Bas Wempe.
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Tennissers TC Uitgeest 1 
toch nog kampioen
Uitgeest - Het eerste heren-
team van TCU, dat uitkomt in de 
landelijke competitie, is zondag 
kampioen geworden. De laatste 
wedstrijd was Uitgeest afhanke-
lijk van concurrent de Hofgeest 
en moest er zelf tegen laagvlie-
ger De Cromme Bal met 6-0 ge-
wonnen worden. Dit laatste ge-
beurde zeer eenvoudig door al-
le wedstrijden zonder setverlies 
te winnen, de tegenstand was 
er simpelweg niet. Na regelma-
tig telefonisch contact te houden 
met de concurrent werd al na de 
enkels duidelijk dat Uitgeest niet 
meer in te halen was omdat de 
Hofgeest al een aantal punten 
verloren had. Groot feest dus bij 
Uitgeest en het team werd dan 
ook  in de bloemetjes gezet, met 
dank aan Han Buur. Uiteindelijk 
een prachtig seizoen waarin dui-
delijk is geworden dat het team 

aan (wederom) een stap hoger 
toe is. Frank Klein, Mark Bone-
kamp  en Marco Zoeteman wa-
ren de smaakmakers in de en-
kelspelen en verloren dan ook 
nauwelijks punten. Opkomend 
talent Don van der Klei pak-
te ook regelmatig punten maar 
kan mentaal nog een stuk ster-
ker worden, daar is zeker winst 
te pakken de komende jaren. 
Robin van Rijssel had het in de 
enkels moeilijk, maar wist zich in 
de dubbel prima te onderschei-
den door alle dubbels winnend 
af te sluiten. Ten slotte was het 
dubbelkoning Menno Kuik die 
dit jaar wederom heeft laten zien 
stappen vooruit te maken. Men-
no wordt beter en beter. 

Volgend jaar een stap hoger en 
ongetwijfeld zal er ook dan bo-
venin worden meegespeeld.

De band Paper Plane op 
Wielerronde van Uitgeest
Uitgeest - Paper Plane treedt 
op zondag 10 juni op tijdens de 
jaarlijkse wielerronde. Het optre-
den vindt plaats op het buiten-
podium die staat op het plein 
voor het gemeentehuis aan de 
Middelweg.
De aanvang is rond de klok van 
14:00 uur en de toegang is gratis.
Paper Plane zet sinds jaar en dag 

elk podium in Nederland op z’n 
kop met dampende liedjes die je 
in hoofd en heupen raakt. Toe-
gankelijk repertoire en een flin-
ke dosis humor voeren hierbij de 
boventoon. Ieder optreden is een 
feest der herkenning waarbij het 
publiek actief wordt betrokken.
Een optreden van Paper Plane 
is een belevenis, een tourtocht 

langs de hits van de afgelo-
pen 50 jaar. Bekende, maar ook 
minder bekende liedjes, worden 
voorzien van een flinke klodder 
vet. 

Met de cd’s ‘go for it’ en ‘picture 
this’ (geproduceerd door Dick 
Kemper/ex-vandenberg) wist 
de band de aandacht op zich te 
vestigen en vast te houden. Pa-
per Plane is inmiddels niet meer 
weg te denken op de podia van 
feestvierend Nederland.
Paper Plane stond in het voor-
programma van De Dijk, Slade 
en Rowwèn Heze.
En speelde feesttenten plat met 
BZB, Peter Koelewijn, Normaal, 
Alain Clark, Bonnie St.Clair, Mooi 
Wark en Van Velzen. De band 
bereikte tweemaal in successie 
de finale van Radio 2 ‘Top 2000 
Covers’ en de Coverband Finale 
van Radio 538. Waar Paper Pla-
ne live optrad in het programma 
‘Evers Staat Op’ onder aanwezig-
heid van Guus Meeuwis.

Kijk op www.paperplane.
nl voor informatie over de 
bandleden,optredens, foto’s, ge-
luidsfragmenten, contact, mer-
chandise en nog veel meer zin 
en onzin over deze nu al legen-
darische band. 

Duif van tandem W. en F. 
Rodenburg weer snelste
Uitgeest - Zaterdag stond de 
Midfond vlucht vanuit Nanteuil 
le Haudouin op het programma 
bij duivensportvereniging ‘De 
Vliegende Vleugels’. Een bijna 
onbewolkte blauwe hemel, een 
noordwesten wind op de vlieg-
lijn en milde temperaturen, dat 
waren de gegevens bij de los-
sing om 10.15 uur in Frankrijk. 
Een ideaal scenario voor een vlot 
lopende vlucht, vooral omdat de 
in wind gematigd bleef. Het ging 
om de derde Mifond vlucht met 
een afstand van 400 kilometer. 
Het aantal deelnemers was 14 
en het aantal ingekorfde duiven 
was 176 stuks. Om 15.49.38 uur 
meldde de eerste duif met bij-
na 4 minuten voorsprong op de 
tweede zich bij het Tandem Wim 
& Frank Rodenburg met een ge-
middelde snelheid van 1199,098 

m.p/m. (ruim 71 km p/uur). Het 
werd hun vierde overwinning in 
de vereniging van dit seizoen. 
Uitslag van de eerste vijf liefheb-
bers in de vereniging de Vlie-
gende Vleugels luidt als volgt: 
1-8-10-13-30ste Tandem W. en 
F. Rodenburg, 2de Ron van Rijn, 
3-4-15-16-17de Peter Schellevis, 
5-6-21-22-29ste Hein Berkhout, 
7-11-20ste Henk Brondijk. 

De taart voor de laatste duif in 
de uitslag ging deze week naar 
Jaap Teeling. Atractieprijs  van 
de week, geschonken door de 
Combinatie J. Hommes en Zo-
nen ging naar Tandem W.&F. Ro-
denburg. De eerste plaats van  
het Tandem W.&F. Rodenburg 
was tevens goed voor een ze-
vende plaats in het Rayon B te-
gen 120 deelnemers met 1675 

duiven. Ook was hun presta-
tie super in de gehele afdeling 
Noord-Holland. Een fraaie 12de 
plaats tegen 614 deelnemers 
met 9332 duiven. Van de 14 deel-
nemers in de vereniging wisten 
drie liefhebbers zich helaas niet 
in de punten te vliegen. 

Komend weekeinde staan weer 
twee vluchten op het program-
ma. De eerste en tevens de laat-
ste Vitesse vlucht vanuit Pom-
meroeul (240 kilometer) en later 
op de dag komen de duiven van 
de derde Dagfond uit het Fran-
se Bourges met een afstand van 
620 kilometer. 

Voordeel met je Biebpas
Uitgeest - Alle leden van Bibli-
otheek IJmond Noord  krijgen 
vanaf 1 juni op vertoon van hun 
bibliotheekpas korting op een 
dagje of avondje uit in Noord- 
en Zuid-Holland, Gelderland of 
Brabant. Het kortingsprogram-
ma Voordeel met je Biebpas gaat 
vanaf die datum in Noord- en 
Zuid Holland van start. In Bra-
bant en Gelderland is het pro-
gramma al een aantal jaren suc-
cesvol. Nu sluiten ook de Noord- 
en Zuid-Hollandse bibliotheken 
zich aan. Bedrijven als Arche-
on, CORPUS, SEA LIFE, Muse-

um Boijmans van Beuningen en 
veel anderen hebben hun mede-
werking toegezegd en bieden bi-
bliotheekleden in de startmaand 
juni kortingen.  

De leden van de Noord- en Zuid-
Hollandse, Gelderse en Brabant-
se bibliotheken kunnen in deze 
provincies terecht voor een aan-
bieding op het gebied van cul-
tuur, recreatie, educatie, sport/
wellness en natuur. Op vertoon 
van hun bibliotheekpas krijgen 
zij korting of iets extra’s bij on-
der andere theaters, dierenpar-

ken, musea, pretparken en fes-
tivals. Op de website www.voor-
deelmetjebiebpas.nl staat alle in-
formatie over het programma, de 
deelnemende bedrijven en de 
aanbiedingen. 

“De bibliotheek gaat met de tijd 
mee en wil het lidmaatschap 
voor onze leden nog aantrekke-
lijker maken . Door deze samen-
werking creëren we een win-win 
situatie. De organisaties profite-
ren van ons grote bereik en ge-
varieerd ledenbestand. En on-
ze leden, die gaan met voor-
deel uit!” aldus Mw. C. Visser, di-
recteur van Bibliotheek IJmond 
Noord. 

 
 
 
Te koop: Lange Dresch 54 te Akersloot, 
Vraagprijs: € 259.000,-

In deze geschakelde, goed onderhouden, patiobunga-
low is het heerlijk wonen. Bouwjaar 1993, perceelop-
pervlakte ca. 140 m2, woonoppervlakte ca. 80 m2. 

Indeling: entree met toilet en meterkast. Grote zonnige 
woonkamer met hoog plafond en openslaande deuren naar 
de privacyvolle patiotuin op het zuiden met inpandige op-
bergschuur. Open keuken met veel opbergruimte, inbouw-
vaatwasser en gaskookplaat. Bijkeuken met combiketel (dec. 
2007) en ruimte voor wasmachine/droger. De woning is 
voorzien van c.v.  De woonkamer, keuken en badkamer zijn 
voorzien van een plavuizen vloer met verwarming. De woning 
heeft twee slaapkamers en een ruime badkamer met toilet, 
badmeubel met dubbele wastafel en ligbad/douche. Tevens is 
de woning beveiligd met een alarmsysteem.

Wilt u gelijkvloers wonen in 
een mooie zonnige woning? 
Dit is uw kans!

Voor meer informatie of een bezichtiging van de woning 
kunt u contact opnemen met tel.nr.: 06 - 12 23 23 26

Lange Dresch 54, Akersloot: € 259.000,-
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

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

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

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

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

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

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

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN

VERGADERING COMMIssIE
sAMENlEVINGszAKEN

De commissie Samenlevingszaken houdt een open-
bare vergadering op maandag 11 juni in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De vergadering begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:

- Bespreking Wmo-werkzaamheden 2012.
- Voorstel inzake de vaststelling van de kadernota
 ‘Van zorg naar participatie’.
- Jaarrekening 2011 RAUM.
- Begrotingswijzigingen 2012 en
 programmabegroting 2013 RAUM.
- Voorstel inzake de vaststelling Visie
 luchtkwaliteit IJmond.

VERGADERING COMMIssIE
GRONDGEBIEDzAKEN

De commissie Grondgebiedzaken houdt een openba-
re vergadering op dinsdag 12 juni in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 
uur en op de agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:

- Presentatie hoogheemraadschap over realisatie
 extra waterberging in Uitgeest.
- Bespreking quickscan RBOI voor oprichten
 supermarkt op bedrijventerrein.
- Uitspreken gevoelens Jaarstukken 2011 en
 begroting 2013 Milieudienst IJmond.
- Voorstel inzake het afgeven van een verklaring 
 van geen bedenkingen voor splitsen
 stolpboerderij aan de Uitgeesterweg 27.
- Voorstel tot het vaststellen van het
 bestemmingsplan Wonen Noord en Centrum.
- Voorstel tot het afgeven van een verklaring
 van geen bedenkingen voor een verkooppunt
 voor vuurwerk op de Molenwerf 36.  

VERGADERING COMMIssIE BEzwAAR-
EN BEROEPsChRIftEN

De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt 
een openbare hoorzitting op maandag 18 juni 2012 
in de raadzaal van het gemeentehuis. De zitting be-
gint om 19.30 uur en op de agenda staat onder meer 
de behandeling van bezwaarschriften tegen:

- het verlenen van een omgevingsvergunning voor 
 het uitbreiden van de woning Kastanjestraat 5;
- afwijzing van een verzoek om planschade
 ex artikel 49 WRO van een bewoner van Assum. 

ONthEffING sluItINGsuuR

De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat bij-
zondere ontheffing sluitingsuur is verleend aan Bob’s 
Party Palace Uitgeest (Discotheek Bob’s, voorheen 
Bob’s Saloon), gevestigd in het perceel Westerwerf 1, 
alhier, voor de volgende datum:

De Wereld Draait Hardstyle voor de nacht van 8 op 9 
juni 2012 tot 05.00 uur.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-
lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Juridische Zaken. Een 
bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzend-
datum ontheffing te worden ingediend en gericht te 
worden aan de burgemeester.

ONtVANGEN AANVRAGEN
OMGEVINGsVERGuNNING
  
Ontvangstdatum

03-06-2012 OV 2012-062 Castricummerpolder
  Plaatsen van dammen, 
  stuwen en
  bosmanmolentje,
  dempen sloot, graven
  greppels

04-06-2012 OV 2012-063 Berkenstraat 11
  Plaatsen windscherm
  aan voorzijde woning 

04-06-2012 OV 2012-064 Kemphaanstraat 19
  Plaatsen dakraam 

04-06-2012 OV 2012-065 Groot Dorregeest 6a
  Bouwen ligboxstal 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunnin-
gen ook worden verleend.

VERlEENDE OMGEVINGsVERGuNNING

Verzenddatum

06-06-2012 OV 2012-052 Kooglaan 111
  Vergroten bestaande
  garage 

GEwEIGERDE AANVRAAG
OMGEVINGsVERGuNNING

Verzenddatum
04-06-2012 OV 2012-032 Hogeweg 80
  Uitbreiden woning 

Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken schrifte-
lijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Uit-
geest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Deze ter-
mijn van zes weken gaat in één dag na de ver-
zending van de besluiten aan de aanvragers. De-
ze datum hoeft dus niet gelijk te zijn aan de da-
tum van deze publicatie. Het indienen van een 
bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van 
de vergunning echter niet. Als u niet kunt wach-
ten op een uitspraak op uw bezwaarschrift om-
dat u van mening bent dat snel een voorlopige 
maatregel nodig is, dan kunt u de voorzienin-
genrechter verzoeken om een voorlopige voor-
ziening. Het verzoek om voorlopige voorziening 
moet worden gericht aan de Voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.




