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Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
klaar voor het zwemseizoen
Uitgeest - Het nieuwe zwem-
seizoen is begonnen. In recre-
atiegebied Alkmaarder- en Uit-
geestermeer zijn verschillende 
strandjes waar u en uw kinderen 
heerlijk kunnen zwemmen. Nu 
de zon weer schijnt en het wa-
ter warmer wordt, kan iedereen 
zich weer prima vermaken in of 
rondom het water. Het Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer is klaar 
voor het zwemseizoen. 

Zandstrandjes
Er zijn twee zandstrandjes bij re-
creatieterrein Zwaansmeer en 
een bij Dorregeest in Uitgeest. 
Kinderen vermaken zich altijd 
uitstekend aan deze zandstrand-
jes langs het water waar het goed 
zandkastelen bouwen is. Op de 
recreatieterreinen staan natuur-
lijk ook verschillende speeltoe-
stellen en bevindt zich een toi-
letgebouw. Als het mooi weer is, 
staat er een snackkar klaar op 
Zwaansmeer met snacks, ijsjes 
en frisdranken. Op Dorregeest is 
onlangs een friskleurig paviljoen 
geopend, waar het assortiment 
nog uitgebreider is. De strandjes 
zijn hiermee een goed alternatief 
voor de kust; dichtbij de stad in 
een groene omgeving.

Leuk
Behalve de zandstrandjes lig-
gen er ook grasvelden langs 
de zwemplekken, hierop kan je 
heerlijk zonnen en spelen, zon-
der onder het zand te komen. 

En op De Hoorne in Akersloot 
is er zelfs alleen maar gras. Op 
het meer en de waterplas van 
Zwaansmeer kan je lekker met 
luchtbedden en andere opblaas-
bare spullen spelen. En rondom 
het water is er voldoende moge-
lijkheid om te voetballen, te bad-
mintonnen en nog veel meer. 

Onderhoud en controles
Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer is verantwoor-
delijk voor de inrichting en het 
onderhoud van zwemplekken 
en de daarbij horende voorzie-
ningen op stranden en ligwei-
den, zoals toiletten, ballenlijnen 
en speeltoestellen.
De provincie Noord-Holland 
houdt toezicht op de hygiëne en 
veiligheid van de zwemplekken 
van 1 mei tot 1 oktober.

Aandacht voor darmbacteriën
Het zwemwater wordt tijdens het 
zwemseizoen regelmatig gecon-
troleerd op aanwezigheid van 
schadelijke blauwalg, parasieten 
en darmbacteriën. Darmbacteri-
en komen meestal niet van na-
ture in het water voor. Ze komen 
in het water terecht via lozingen 
van rioolwater of mest. Zwem-
mers brengen ze ook zelf mee. 
Aan het voorkomen van veront-
reiniging met darmbacteriën kan 
je zelf dan ook een bijdrage le-
veren. Gewoon door eerst even 
naar het toilet te gaan, voordat 
je die verfrissende duik neemt. 

Voor baby’s en peuters zijn er 
tegenwoordig trouwens hippe 
zwemluiers. Ook daarmee voor-
komen we dat het water vervuilt.

Informatie
Als er een waarschuwing of 
zwemverbod nodig is vanwege 
een normoverschrijding, wordt 
dat op het desbetreffende strand 
met een bord bekend gemaakt. 
Actuele informatie over de wa-
terkwaliteit en veiligheid staat tij-
dens het zwemseizoen op www.
zwemwater.nl. Ook de zwem-
watertelefoon (0800-9986734) 
biedt gratis actuele informatie 
over de kwaliteit van het zwem-
water. Nieuwe zwemverbo-
den en negatieve zwemadvie-
zen worden ook gemeld via Twit-
ter @ProvincieNH. Op NOS te-
letekst staan de zwemwaterbe-
richten op pagina 725.

Altijd voldoende 
zwemplekken 
Een waarschuwing of zwemver-
bod heeft meestal betrekking op 
een klein deel van een strand. 
Recreatiegebied Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer kent verschillen-
de zwemplekken. Er blijven dus 
meestal voldoende plekken over 
waar het water wel van goede 
kwaliteit is en er naar hartenlust 
kan worden gezwommen. 

Een totaaloverzicht van alle 
zwemlocaties vindt u op www.
alkmaarder-enuitgeestermeer.nl.

ICGT 2014
Feest bij FC Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag barst het 
weer los, de inmiddels 29ste edi-
tie van het ICGT, het Internati-
onale Cor Groenewegen Toer-
nooi bij FC Uitgeest. Zaterdag en 
maandag wordt het internatio-
nale jeugdtoernooi gespeeld met 
naast FC Uitgeest het Mexicaan-
se Santos Laguna, Benfica, AZ, 
FC Sochaux, het Chileense Colo 

Colo, Torino en het Duitse Bon-
ner SC. Maar vrijdag is er al een 
bedrijventoernooi en de enorme 
feesttent is voor velen ook hét 
ICGT. Vrijdag speelt Memphis, 
zaterdag Trots en zondag de ker-
misbands Shorline (15.00 uur) en 
Sesam (20.00 uur). Elders in de-
ze Uitgeester Courant uitgebrei-
de informatie over het ICGT.
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Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van ju-
ni van de Stichting Uitgees-
ter Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 

Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-312161. 

Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
319020.
 

Activiteitenkalender 
juni

Maandag 16, 23, 30:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen 

Dinsdag 10, 17, 24:
13.30-17.00 uur: ZW: soos/bil-
jarten 

Woensdag 11, 18, 25:
Fietsen met e-bike, vertrek 
om 9.30 uur
10.00-12.00 uur: ZW: Zomer-
café, iedere woensdag van 
mei tot augustus

13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten

Donderdag 5, 12, 19, 26:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
10.00 -11.30 uur: ZW: Open 
Atelier
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)
14.00-16.00 uur: ZW: Fifty-fit, 
5 juni laatste les! 

Vrijdag 6, 13, 20, 27:
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’   (ANBO)

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

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeest - Foto 23762 uit de 
beeldbank van de Vereniging 
Oud Uitgeest is een foto van ruim 
negentig jaar geleden. Een groep 
jonge jongens (tieners zouden 
we tegenwoordig zeggen) ging 
ter bedevaart naar Onze Lie-
ve Vrouw ter Nood in Heiloo. 
In de volksmond ‘het putje’ ge-
noemd vanwege een daar aan-
wezige waterbron. Deze put, de 
Runxput of Willibrordusput ge-
naamd, werd zo genoemd van-
wege het heilzame of genezen-
de water. Deze plek is al sinds de 
Middeleeuwen bekend. En van-
af begin 20e eeuw werd het ge-
bruikelijk dat eens per jaar een 
grote groep parochianen van de 
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk 
uit Uitgeest naar het bedevaarts-

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto 

uit haar databank in deze rubriek

oord in Heiloo trokken om daar 
een gezamenlijke dag van gebed 
en devotie door te brengen. Veel 
mensen gingen op de fiets rich-
ting Heiloo maar ook ging men 
lopend of met de auto. In de be-
ginjaren ging men met paard- 
en wagen of met de koets. Vanaf 
1914 stopte er speciaal voor de 
bedevaartgangers uit Uitgeest 
een trein dichtbij het bedevaart-
sterrein in Heiloo om de kerk-
gangers te vervoeren. Deze tra-
ditie werd tot ver na de Tweede 
Wereldoorlog in stand gehouden 
en zelfs nu komt het voor dat er 
een extra stop wordt gemaakt 
om ’s morgens de passagiers te 
laten uitstappen en ’s middags 
weer te laten instappen bij de 
halte OLV ter Nood in Heiloo. 

Op deze foto herkennen we 2e 
van links Jaap van der Eng. 3e 
van links Matthieu Reulen en he-
lemaal rechts waarschijnlijk een 
jongen van Schavemaker. 
Opvallend is dat ze allemaal een 
sigaret in hand of mond hebben. 
Wie weet de andere namen?

Uw reactie kunt u kwijt op on-
ze website www.ouduitgeest.nl  
bij Wie is wie. Hier kunt u de fo-
to ook nog op uw scherm verder 
bekijken. U kunt ook bellen met 
Herman Tervoort 313196. 
Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor onze vereni-
ging interessant zijn, dan hou-
den wij ons graag aanbevolen. 
Neem in dat geval contact met 
ons op. 

De Groot Verzekeringen viert eeuwfeest
Uitgeest - Vrijdagmiddag werd 
door locoburgemeester/wethou-
der W. Spaanderman met een 
ferme ruk het fraaie jubileumlo-
go onthuld van De Groot Verze-
keringen.  Op een zeer markant 
punt in Uitgeest, de heer Spaan-
derman noemde het zelfs het fi-
nanciële hart van het dorp, prij-
ken nu 3 generaties De Groot op 
de zijkant van het kantoorpand. 
De onthulling was het startsein 
van de viering van het 100-jarig 
bestaan van De Groot Verzeke-
ringen.
De aanwezigen werden aller-
eerst verwelkomd door Peter de 
Groot. Hij kondigde de start van 
feestmaand juni aan. Er is een 
etalageprijsvraag, op vrijdag 27 
juni een grote receptie en direct 
aansluitend gaat het personeel 
een weekendje weg.
Na de toespraak van de heer 
Spaanderman was er een hap-
je, een drankje, de zon scheen, 

kortom een fraaie entourage. En 
ook was er de vrolijke muziek 
van een instrument dat bij uit-

stek past bij 100 jaar, feest en 
een vleugje nostalgie: het draai-
orgel.

Uitstekende prestatie 
jongens MHCU E2
Uitgeest - De 8 jongens van E2 
van MHCU zijn in de voorjaars-
competitie als eerste in hun pou-
le geëindigd. Een mooie spor-
tieve prestatie van het team dat 
door enthousiasme, doorzet-

tingsvermogen en samenwer-
king zo ver is gekomen. 
Op de foto van links naar rechts: 
Bryan, Mats (liggend) Finn, Vin-
ce, Gijs, Jeroen (coach), Tim, Da-
vid en Yoran.
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 22-05-
2014: Afruza Abudureheman, 
geboren te Alkmaar, dochter van 
Alimjan Abudureheman en Hay-
riguli Wumaier. 25-05-2014: Sop-
hie Berger, geboren te Alkmaar, 
dochter van Remco Berger en 
Sandra M. Rozemeijer. 
Wonende te Limmen: 21-05-
2014: Melle H. Boers, zoon van 
Sebastianus P.A.M. Boers en 
Lenneke A. Winder. 24-05-2014: 
Lisa Elena Liefting, geboren te 
Alkmaar, dochter van Adrianus 
J.M. Liefting en Margit J. Boer. 
Wonende te Akersloot: 24-05-
2014: Tije Nian Mors, zoon van 
Martijn A. Mors en Cornelia M.C. 
Kerssens.

Huwelijk/geregistreerd Part-
nerschap
23-05-2014: Reinier S. Corne-
lissen en Rianne Linden. 23-05-
2014: Robert J.M. Molenaar en 
Simone de Wit. 28-05-2014: Bart 
Mantel en Miriam H.M. Schuma-
cher. 28-05-2014: Ferdinand De-
brichy en Maria D. van Diepen

Overleden
Wonende te Castricum: 23 mei 
2014: Cornelis J.P. Dam, geboren 
16-01-1929. 23 mei 2014: Maria 
.T. Oostenbrink, geboren 22-06-
1943. 24 mei 2014: Adriaan Re-
ijmerink, geboren 01-11-1926 
gehuwd met: Marina Meijer. 27 
mei 2014: Robert Allegro, gebo-
ren 14-05-1939.

Mee met MPM Seaside 
Affair naar Tractor Pulling?
Bakkum – Op zaterdag 21 juni 
zijn ze er weer bij; het team van 
MPM Seaside Affair hoopt goe-
de zaken te doen op dit interna-
tionaal befaamde Tractor Pulling 
evenement in Made. Ze doen 
mee in de Modifi ed en Unlimi-
ted klasse. 
Dr. Power Stage V is ook van de 
partij en neemt deel aan de 2 

Wheel drive klasse. Voor de men-
sen die in de buurt van Egmond, 
Heiloo, Castricum, Akersloot, 
Uitgeest is het mogelijk met de 
bus te gaan. 
Voor tien euro kan men gebruik-
maken van vervoer. Voor meer 
informatie Theo van Velzen: van-
velzen@onlinemail.nl. Vóór 8 ju-
ni aanmelden.

‘Ome’ Klaas Peijs overleden   
Castricum - Op 27 mei is op 
81-jarige leeftijd ‘ome’ Klaas Pe-
ijs overleden.
Hij had in vele functies vele ver-
diensten voor de voetbalsport en 
de gemeenschap. Voor CSV was 
hij actief als consul, scout in zat 
hij in divers werkgroepen. Tevens 
heeft hij aan de basis gestaan 
van dames voetbalclub DVC en 
later van het vrouwenvoetbal 
bij FC Castricum. Nog weer la-
ter werd hij ook beheerder van 
het complex Noord-End en be-
stuurslid van de ‘Vrienden van 
FC Castricum’. Naast het voet-
bal was hij bekend als onder-
nemer in Bakkum en ook in die 
hoedanigheid was hij weer ac-

tief in commissies en verenigin-
gen. In 2003 kreeg hij de gou-
den speld van de KNVB. In 2005 
werd hij uitgeroepen tot FC Cas-
tricum ‘Vrijwilliger van het jaar’, 
de club waarvan hij tevens ere-
lid was. Wellicht de mooiste blijk 
van waardering was de konink-
lijke onderscheiding in de Orde 
van Oranje Nassau in 2007. Klaas 
Peijs zou op 30 mei een opera-
tie ondergaan in Beverwijk, maar 
de dinsdag daarvoor overleed hij 
aan een hartaanval. Dat dit on-
verwachts was blijkt wel uit het 
feit dat hij op 26 mei nog een op-
gewekt interview gaf aan de PR-
commissie van FC Castricum. 
Foto: Han de Swart.

Expositie Joop Bakker
Castricum - Tot 3 juli is een maritieme expositie te zien van Joop 
Bakker te zien in de ontmoetingsruimte van de Tuin van Kapi-
tein Rommel. Met woorden van Jules Deelder in gedachte pro-
beert Joop een eigen stijl te ontwikkelen: ‘Hetzelfde zien, maar 
het zó zien zoals niemand het zag.’ Meer werk van Joop Bakker 
is te zien op www.joopbakker.nl en in het Strandvondstemmuse-
um waar een groot deel van zijn tekeningen en schilderijen hangt.
De Tuin deelt mee in de opbrengst bij verkoop van één of meer-
dere werken.

Obstakelrace voor goed doel
Castricum - Zin in een condi-
tionele uitdaging? Doe mee met 
een obstakelrace die als naam 
‘Full of Life obstacle run’ mee-
krijgt. Zaterdag 21 juni om 12.00 
luidt op camping Geversduin het 
startschot. Na acht kilometer, 
tien obstakels, een dosis team-
work en een portie gezonde oer-
kracht doemt de fi nish weer aan 
de horizon op. Met obstakels 
waarbij de deelnemers moeten 

klimmen, tijgeren, buikschui-
ven, tillen én balanceren. Ook De 
Kruisberg wordt meegenomen 
in de race. Deelnemen kan van-
af vijftien jaar en kost tien euro. 
Voor meer informatie en inschrij-
vingen: www.fullofl ife.nl. Met de 
opbrengsten organiseert Stich-
ting Sociaal Castricum in febru-
ari weer een sportdag voor men-
sen met een lichamelijke handi-
cap.

Castricum - Ben Prins fotogra-
feerde een kolibrievlinder, die op 
25 mei in zijn achtertuin op de 

Geelvinckstraat neerstreek. Ook 
een mooie foto gemaakt. Mail 
naar info@castricummer.nl. 

Naar de Hoep
Bakkum - In en om PWN Be-
zoekerscentrum De Hoep is 
altijd van alles te doen en te 
beleven. Binnen is de wissel-
tentoonstelling Rovers van de 
lage landen te zien en van al-
les te weten komen over wa-
ter en natuur. 

In juni worden verschillende ac-
tiviteiten georganiseerd. Kin-
deren kunnen op berenjacht, 
heksensoep of een bloemen-
pers maken. Meer informatie op 
de website www.pwn.nl/erop-
uit. Bezoekerscentrum De Hoep 

is open van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur 
en te vinden langs de Zeeweg in 
Bakkum.
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Castricum - Op zaterdag 7 juni start een nieuwe expositie 
in het parochiecentrum van de Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat. De getoonde kunstwerken zijn schilderijen en droge 
naaldetsen gemaakt op een dagcentrum van de Hartekamp-
groep. De cliënten worden hier op professionele manier bege-
leid om kunstenaar en/of grafisch medewerker te worden. Out-
siders art heet deze kunststroming. Op de afbeelding een werk 
van Bart De Pagter: de Ark van Noach. De werken zijn onge-
veer drie maanden te bezichtigen op de vrijdagochtenden, na 
de zondagsvieringen en bij andere openbare aangelegenheden.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 16.00 & 21.15 uur   

maandag 16.00 & 19.30 uur   
dinsdag & woensdag 20.00 uur  

Grace of Monaco
donderdag 20.00 uur  

vrijdag, zaterdag & zondag 19.00 uur   
maandag 19.30 uur   

dinsdag 20.00 uur   woensdag 16.00 uur  
Maleficent 3D

donderdag 15.30 uur   vrijdag 21.15 uur   
zaterdag & zondag 16.00 uur   

maandag 11.00 uur   
dinsdag 14.00 uur   woensdag 16.00 uur      

Tracks
donderdag & vrijdag 15.30 uur   
zaterdag & zondag 19.00 uur   

maandag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur       
De 100 jarige man die uit het

 raam klom en verdween
vrijdag 15.30 uur 

zaterdag & zondag 21.15 uur   
The Other Woman

vrijdag 19.00 uur   
zaterdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur 
The Grand Budapest Hotel

zaterdag, zondag & maandag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

Flits & het Magische Huis (NL) 3D
zondag & maandag 11.00 uur 

Muppets Most Wanted
zaterdag, zondag & maandag 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
Rio 2 (NL) 2D
zondag 11.00 uur 
Pim en Pom

Programma 5 juni t/m 11 juni 2014

Grace of Monaco
Grace of Monaco vertelt het we-
reldberoemde verhaal van Hol-
lywood actrice Grace Kelly, ge-
speeld door Oscarwinnares Ni-
cole Kidman, die door haar hu-
welijk met Prins Reinier de der-
de  Prinses van Monaco werd. 

Een prachtige film, geregisseerd 
door Olivier Dahan die de gla-
mour en de keerzijde daarvan 
toont in het leven van Prinses 
Grace. De film is tevens de ope-
ningsfilm van het Filmfestival van 
Cannes 2014.

In de zeventiger jaren trekt Ro-
byn in het gezelschap van haar 
hond en vier kamelen solo door 
de Australische outback. Om de 
financiële middelen en de kame-
len bij elkaar te krijgen, werkt ze 
eerst een tijd op een kamelen-
ranch, waar ze leert hoe ze met 
de dieren moet omgaan. Als ze 
aan deze bijzondere reis begint, 
wordt ze bekend als de ‘camel 

Tracks lady en al snel wordt ze 1 van 
de meest fascinerende reizigers 
van haar tijd. De zoektocht naar 
haarzelf wordt herhaaldelijk ver-
stoord door toeristen en journa-
listen. 
Het enige contact dat ze toelaat 
is met fotograaf Rick Smolan die 
vanuit New York invliegt om haar 
ongelofelijke reis vast te leggen 
op camera voor de National Ge-
ographic. Er ontstaat een bijzon-
dere band tussen hen.

Twee dagen fietsen langs kunst
Castricum - Op zaterdag 7 en 
8 juni exposeren kunstenaars 
tussen 11.00 en 17.00 uur van-
wege de Kunstfietsroute. Een 
overzichtstentoonstelling is de 
zien in de Oude Keuken op het 
terrein van Dijk en Duin van 28 
april tot en met 15 juni. In to-
taal zijn meer dan vijftig kunste-
naars betrokken bij de negen-
tiende keer dat de Kunstfiets-

route plaatsvindt. Op sommige 
locaties exposeren  nl. meerde-
re kunstenaars. Het aanbod is 
zeer divers, zowel amateurs als 
professionele kunstenaars to-
nen hun schilderijen, beelden, 
objecten, foto’s, textiel- en vil-
twerkstukken  aan het publiek. 
En zoals altijd wordt op zondag 
bij elke stop muziek ten geho-
re gebracht, gedichten voorge-

Gratis drankje voor 
lezers Club Beeckestijn

Velsen-Zuid - Aankomend 
weekend wordt het landgoed 
Beeckestijn overgenomen door 
Beeckestijnpop. Op de drie po-
dia die verspreid over het Engel-
se en het Korenveld staan, spe-
len op zaterdag 7 juni van 13.00 
tot 22.00 uur 21 bands en acts 
uit binnen- en buitenland. Bands 
als Chef’Special, Bade, Dotan 
en Hallo Venray zijn een kleine 
greep uit het muziekaanbod. 

Op vrijdag 6 juni, de dag vooraf-
gaand aan het Beeckestijnpop-
festival, is er in de Oxytent van-
af 19.00 uur al een voorproef-
je van de sfeer: Club Beeckes-
tijn. Meer dan 40 muzikanten uit 
de regio, zowel professionals als 
amateurs, spelen met elkaar het 
doek van de tent tijdens dit mu-
ziekspektakel.
Dit jaar zijn de grote festivals in 

de periode 1967 - 1970 de aan-
leiding om met Club Beecke-
stijn de muziek uit die periode 
te eren, vandaar dat Club Beec-
kestijn het thema ‘Club Beeckes-
tijn celebrates the legendary fes-
tivals’ heeft meegekregen. Een 
overzicht van alle muzikanten 
staat op de website van Beec-
kestijnpop en in de nieuwe app 
van Beeckestijnpop. 

Voor lezers van De Castricum-
mer en Uitgeester Courant heeft 
Club Beeckestijn een leuk extra-
tje. Tegen inlevering van dit arti-
kel ontvangen zij alleen op vrij-
dag het eerste drankje gratis. 
Beeckestijnpop is gratis toegan-
kelijk. 
Kaarten voor Club Beeckestijn 
kosten in de voorverkoop 10 eu-
ro en zijn te bestellen via www.
beeckestijnpop.nl. 

dragen of een dansvoorstelling 
gegeven. De route kan gestart 
worden vanaf elke stop, die te 
herkennen is aan het bord van 
Kunstfietsroute Castricum.  De 
routebeschrijving is gratis op te 
halen bij de bibliotheken, boek-
handel Laan, de campings, De 
Oude Keuken, Toonbeeld en 
Perspectief en de bloemenkiosk 
bij station Castricum. 

Hennie opent Heereweg tijdens 
het groot Mirakels pinksterfeest

Bakkum - In navolging van 
het grote succes van vo-
rig jaar organiseren Rena-
to en Tiny ook dit jaar weer 
een pinksterfeest bij ’t Mira-
kel van Bakkum. De Heere-
weg ziet er na de herinrich-
ting prachtig uit en is  veiliger 
geworden voor alle wegge-
bruikers, de fietsers hebben 
een fietspad gekregen.

Op eerste pinksterdag verricht  
Hennie Huisman om 15.30 uur  
de feestelijke heropening van de 
vernieuwde Heereweg. Hij treedt 
ook op onder begeleiding van 
de Wico’s op het parkeerterrein 

naast ’t Mirakel van Bakkum. 
Daarna nemen de Wico’s de mu-
zikale regie buiten over. Ook aan 
de echte bluesliefhebbers is ge-
dacht want er wordt een nieu-
we editie van Blues in Bakkum 
gehouden in het restaurant. De 
bluesband Lee & the Hillbilly-
bluescombo zal er voor zorgen 
dat het ware bluesgevoel bij het 
publiek door de aderen zal stro-
men. Buiten kan men bovendien 
genieten van lekkere barbecue-
gerechten. De toegang tot dit 
feest is gratis en kinderen onder 
de twaalf jaar krijgen zelfs een 
gratis bolletje ijs uit de Mirakels 
IJssalon. 

Themafeestjes en spelen
Castricum - Geen bandjes dit 
weekend in De Bakkerij, maar 
wel themafeestjes, open podium 
en meer. Woensdag 4 juni is er 
vanaf 20.00 uur een spelletjes-
avond. Entree gratis. 

Vrijdag 6 juni vanaf 21.00 uur: ‘I 
Think We Need A Bigger Brawl’; 
een avondvullend muziekpro-
gramma van ouderwetse muziek 
in een modern jasje. Entree drie 
euro. 
Zaterdag 7 juni vanaf 21.00 uur 
een themafeest waar de anima-
tiekunst uit Japan centraal staat. 
Entree gratis. Zondag 8 juni is er 
vanaf 14.00 uur Open Podium. 

Dit programma biedt regiona-
le en lokale bands en artiesten 
gelegenheid op te treden voor 
publiek. Entree gratis. Maandag 
9 juni vanaf 20.00 uur het spel 
Weerwolven. Entree gratis. 
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Vergadering 
Monumenten-

commissie
Uitgeest - De Monumenten-
commissie van de gemeente Uit-
geest vergadert op donderdag 5 
juni 2014 om 16.00 uur in het ge-
meentehuis van Uitgeest. Voor 
meer informatie over de agenda: 
Bob Visser, tel. 0251-140251.

Golfer Mike Korver (16) wint 
Hooge Graven Jeugd Open
Uitgeest - Golfer Mike Korver 
is in Ommen winnaar geworden 
van het Hooge Graven Jeugd 
Open Toernooi. De 16-jarige Uit-
geester had een slag minder no-
dig dan de concurrentie.
Mke Korver speelde een degelijk 
toernooi op de fraaie bosbaan in 
Ommen. Onder ideale omstan-
digheden speelde hij de eerste 

negen holes in level par, precies 
zoals het hoort. De tweede ne-
gen holes waren een stuk lasti-
ger. Hij liet onderweg een slag 
vallen, maar kon zich op de laat-
ste hole zelfs een bogey permit-
teren om toch te winnen. Hij ein-
digde op 74 slagen, twee boven 
par. Dat was een slag minder 
dan nummer twee Jochem Hu-

brechtse.
Voor Mike Korver was dit een 
goede generale voor het Neder-
lands kampioenschap junioren, 
dat komend weekend wordt ge-
speeld op de Noord-Nederland-
sche Golfclub, waar de baan ver-
gelijkbaar is. Daar komen de 
beste spelers van Nederland tot 
21 jaar drie dagen lang in actie.

FC Uitgeest F13 kampioen!
Uitgeest - Op zaterdag 17 mei 
speelde FC Uitgeest F13 de kam-
pioenswedstrijd tegen hun directe 
concurrent DuinrandS. Na een 1-0 
achterstand wisten de spelers van 
FC Uitgeest de score om te buigen 
naar een 1-3 overwinning. In de 
winterstop hebben deze talentvolle 
mini-pupillen (6 jaar) de overstap 
gemaakt naar de competitie van F-
pupillen (7 en 8 jaar). De F13 is on-
geslagen kampioen geworden met 
verzorgd voetbal en dat is heel bij-

zonder voor deze leeftijdscatego-
rie. Na de wedstrijd werd het kam-
pioenschap gevierd op het veld en 
later in het clubhuis van FC Uit-
geest. 
Op de foto van links naar rechts 
voor: Stan Zonneveld, Mees Putter, 
Jascha van Zijl, Koen Post, Lucas 
Verberne, Sven Harmsen
Midden: Dexter Glastra, Lex Hol-
lenberg. Staand: Richard Hol-
lenberg, Erik Glastra, John Putter 
(coaches), Maarten Post (trainer).

Enthousiaste reacties op
kindermiddag Rotaryclub
Uitgeest - Op zaterdag 17 mei 
verzamelden 25 kinderen zich 
bij De Meerparel op het terrein 
van Zaadnoordijk Watersport in 
de Jachthaven van Uitgeest. Ze 
kwamen op uitnodiging van Ro-
taryclub Heemskerk-Uitgeest 
voor een gezellige, onbezorgde 
middag. Alle kinderen hadden 
namelijk een moeilijke periode 
achter de rug, bijvoorbeeld door 
het overlijden van hun broertje of 
vader of door de echtscheiding 
van hun ouders. Die middag 
stond echter in het teken van de 
zon, het water en een spannen-
de piratenspeurtocht! 
Vorig jaar organiseerde Rotary-
club Heemskerk-Uitgeest een 
zeer geslaagde ‘Moederverwen-
dag’, dit jaar was het de beurt 
aan de kinderen, legt Heleen van 
Essen uit. Zij was vanuit de club 
betrokken bij de organisatie van 
de middag: “We hebben via een 
aantal basisscholen gezinnen 
benaderd die een moeilijke pe-
riode doormaken. Sommige ge-
zinnen hebben het moeilijk door 
ziekte van een van de ouders of 
door overlijden, maar we hebben 
bijvoorbeeld ook kinderen uitge-
nodigd wiens ouders verwikkeld 
zijn in een moeizame echtschei-
ding.” 
Het management van vakan-
tiepark De Meerparel, Caroline 

en Menno Klein, verleende be-
langeloos medewerking aan de 
kindermiddag en dat was een 
enorm cadeau. Heleen van Es-
sen: “Alles was tot in de puntjes 
verzorgd en we mochten over-
al gebruik van maken.” De kin-
deren werden ontvangen in een 
van de feestelijk versierde lood-
sen op het terrein met drinken 
en wat lekkers: “Na een kennis-
makingsspelletje zijn ze verdeeld 
in groepen. Iedere groep kreeg 
de opdracht een vlag te maken 
voor op de boot. Daarna zijn ze 
in sloepen het Uitgeestermeer 
op gegaan voor een spannende 
piratenspeurtocht. We hebben 
de middag besloten met barbe-
cue en disco.” Voor alle kinderen 
was er na afloop nog een heer-
lijke attentie in de vorm van een 
taart, zodat ook de andere ge-
zinsleden een beetje konden 
meegenieten. 
Dat de middag een succes was, 
bleek wel uit de reacties van de 
kinderen. De vlaggen gingen 
mee naar huis en twee groe-
pen hebben hun vlag ’s maan-
dags zelfs aangeboden aan de 
directeuren van hun basisschool. 
Een van de meisjes verzucht-
te spontaan dat ze altijd al had 
‘gedroomd hiervan’ en een ander 
meisje wilde eigenlijk vooral we-
ten wanneer ze weer kon komen! 

Eerste fietstocht ‘Ronde van 
JCI’ levert 1400 euro op
IJmond - Junior Kamer IJmond 
heeft op zondag 1 juni haar eer-
ste ‘Ronde van JCI’ georgani-
seerd, een prachtige fietstocht 
door het mooie landschap van 
Noord-Holland. De deelnemers-
bijdrage is bestemd voor het 
goede doel ‘Stichting achter de 
Duinen’ waarmee een mooi be-
drag van 1400 euro is opgehaald.
Zondagochtend rond acht uur 
begon de drukte bij Bobs Party & 
Events in Uitgeest; een kop kof-
fie met koek, even bijkletsen met 
bekenden, de route doornemen 
en een laatste check op de fiet-
sen. Rond half negen werd het 
startschot gegeven en voor de 
eerste groep fietsers. Tot in de 

middag bleef het een komen en 
gaan van fietsers voor 120, 70 of 
40 kilometer tocht.
Commentaar van een deelne-
mer: “Hartelijke ontvangst, goe-
de verzorging en een fantasti-
sche geheel gepijlde route! Wij 
fietsen regelmatig door Noord 
Holland, maar zijn vandaag op 
plaatsen gekomen die nieuw 
waren voor ons.”
Stichting Achter de Duinen is 
een initiatief in oprichting: het 
wordt een thuis waar vijf meer-
voudig complex gehandicap-
te bewoners welkom zijn. Waar 
individuele aandacht en onder-
steuning belangrijk zijn. Samen 
en toch op jezelf. 

Gevonden 
en verloren 
voorwerpen

Uitgeest -  Melding maken 
van het verliezen of vinden van 
voorwerpen gaat vanaf nu nog 
sneller en gemakkelijker. 
Inwoners van Uitgeest hoeven 
hiervoor niet meer naar de ba-
lie van het gemeentehuis te ko-
men. Zij kunnen thuis eenvou-
dig aangifte doen op www.ver-
lorenofgevonden.nl.

Plus-Wijzer

Overblijfselen
Russische soldaat
te zien in de Hoep

Peuter neemt kijkje 
in het verleden

Winleuke prijzen

Fong Leng
‘la grande dame’ in

het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
        

prijzen

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show 

december 2013www.50pluswijzer.nl

www.50pluswijzer.nl
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Uitgeest - Iedere ochtend om 
half zes koopt hij zijn vis op de 
visafslag in Volendam. Om 7.30 
uur begint hij in Uitgeest met het 
schoonmaken van de haring en 
rond 18.30 uur keert hij weer te-
rug naar Volendam. De in Volen-
dam geboren en getogen Robert 
Bont is blij met z’n winkel aan 
de Pr. Beatrixstraat in Uitgeest. 
Maar daar is hij niet begonnen.
 
Robert is in 1996 met een vis-
verkoopwagen gestart. “Ik stond 
op woensdag op de hoek Pr. 
Beatrixstraat/Hogeweg. Daar-
na kreeg ik een plek op de hoek 
Pr. Beatrixstraat/Middelweg en 
daarna stond ik met de wagen 
op het ‘Siropleintje’. Met de vis-
kar was ik van ’s morgens kwart 
over vijf tot ’s avonds acht uur in 
touw. Gelukkig zijn de werkda-
gen tegenwoordig iets korter.”

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

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

 Winkel
Robert greep zijn kans, toen in 
1999 het postkantoor weg ging. 
Hij werd de nieuwe huurder van 
het winkelpand op de hoek Pr. 
Beatrixstraat/Middelweg. Een 
super plek, vindt Robert. “Niet te 
groot en niet te klein. Maar plek 
voor een zitje is er niet. Wij staan 
de hele dag op onze benen!”
 
Dagvers
Volendammer Vishandel Bont 
staat voor kwaliteit. “Onze vis is 
dagvers. Per week gaan er bij 
ons zo’n 1500 haringen door-
heen. En voor onze kibbeling ko-
men ze zelfs uit Heemskerk en 
Akersloot. Met zes (parttime) 
medewerkers verzorgt de vis-
handel ook voor een aantal be-
drijven uit de buurt de catering. 
Natuurlijk leveren we schotels 
voor feesten en partijen.”

 
Matchmaker
In de loop van de achttien jaar 
heeft Robert in zijn vishandel 
genoeg grappige en bijzonde-
re dingen meegemaakt. “We zijn 
hier af en toe net een ‘match-
makerbureau’. Het is echt al een 
aantal keer voorgekomen, dat 
mensen elkaar hier in de zaak tij-
dens het eten van een visje ont-
moet hebben, en dat zij nu een 
stel vormen.”
Heel bijzonder was ook de wens 
van een vaste klant om na zijn 
overlijden met de rouwstoet 
langs de vishandel te rijden,  en 
om daar even halt te houden. 
Robert: “We hadden onze vlag 
halfstok gehangen en toen de 
stoet voorbij kwam, stonden we 
met alle medewerkers buiten. De 
laatste eer bewijzen. Dat doet je 
dan wel wat.” (Tekst en foto: 
Yvonne Mul Fotografie)

Vishandel R. Bont:
Volendam in Uitgeest

AMO-collecte voor 
werk missionarissen
Uitgeest - Zoals ieder jaar met 
Pinksteren collecteert de AMO 
voor de Week Nederlandse Mis-
sionaris  (WNM). De buitendeur-
collecte na de H. Mis in de R.K-
kerk is op zaterdagavond 7 juni 
en 1e Pinksterdag 8 juni
Elke dag weer zetten ruim 750 
missionarissen en 40 missionair 
werkers zich in voor kwetsbare 
medemensen. Wij in Nederland 
maken dat mede mogelijk, via de 
Week Nederlandse Missionaris.
In de WNM-campagne staan 
dit jaar Matthieu Ham en Karin 
Swagemakers centraal. Pries-
ter en missionaris Matthieu 
Ham (59) helpt in Brazilië oude-
re mensen die in armoede leven. 
Hij bevordert solidariteit tussen 
rijken en armen en vecht tegen 
eenzaamheid onder ouderen. 
Missionair werkster Karin Swa-
gemakers (26) strijdt in Peru te-
gen ongelijkheid. Ze leert jonge-
ren weerbaar te worden en zelf 
keuzes te maken met het oog op 
hun toekomst.
Matthieu en Karin kunnen niet 

zonder uw hulp. Met uw steun 
zetten zij de missionaire traditie 
voort. Voor meer informatie zie: 
http://www.weeknederlandse-
missionaris.nl.
Het is ook mogelijk een gift over 
te maken op de AMO rekening 
IBAN NL 12 RABO 01521 01 950 
o.v.v WNM of direct op het reke-
ningnummer van de Week Ne-
derlandse Missionaris: IBAN nr: 
NL30RABO 0171 2111 11

Priester en missionaris Matthieu Ham (59) helpt in Brazilië oudere 
mensen die in armoede leven

Missionair werkster Karin Swage-
makers (26) strijdt in Peru tegen 
ongelijkheid

Uitreiking Groene Lintjes
Heemskerk/Beverwijk - 
GroenLinks Heemskerk/Uitgeest 
reikt op zaterdag 7 juni voor de 
zevende maal de ‘groene lintjes’ 
uit. Deze onderscheiding gaat 
naar Heemskerkers of Uitgees-
ters die zich op positieve wijze 
inzetten voor groen, duurzaam-
heid en milieu. De huldiging is 
gekoppeld aan Wereldmilieudag: 
5 juni 2014. Dit jaar worden er 
twee 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. Groen-
Links wil met de uitreiking van 
groene lintjes de onderwerpen 
milieu en duurzaamheid op een 
positieve manier in het nieuws 
brengen. 

Deze feestelijke gebeurtenis 
vindt dit jaar plaats bij woon-
zorgboerderij De Reigershoe-
ve aan de Oosterweg in Heems-
kerk. Tijdens een bijeenkomst in 
een informele sfeer, die om 11.00 
uur zal beginnen, zullen de on-
derscheidingen worden toege-
licht en uitgereikt door iemand 
uit de fractie van GroenLinks.
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Drukke Hemelvaartsdag 
voor brandweer en politie
Uitgeest - Donderdag 29 mei 
was een drukke dag voor de 
brandweer en politie.
Allereerst kwam er een mel-
ding van een koe te water langs 
de Provincialeweg N203. Deze 
is door de boer zelf uit de sloot 
gehaald, dus de brandweer kon 
onverrichte zaken retour. 

Op de A9 werden twee perso-
nen aangehouden na diefstal 
van een lokfiets van station Uit-
geest. De politie maakt al langer 
gebruik van de lokfiets op sta-
tion Uitgeest en hierdoor zijn al 
meerdere verdachten aange-
houden. Het onderzoek naar de-
ze twee verdachten loopt.

‘s Aavonds rond tien over half 10 
werd de brandweer gealarmeerd 
voor een schoorsteenbrand aan 
de Witte Hoofden in Uitgeest. 
Buren hadden zwarte rook en 
vlammen uit een pijp op het dak 
zien komen. Dit bleek de afvoer-
pijp van de CV te zijn. Inmiddels 
waren er geen vlammen en rook 
meer te zien bij aankomst van de 
brandweer. De hoogwerker van 
brandweer Heemskerk heeft de 
pijp van het dak gehaald en ge-
controleerd. Hier bleek niets mis 
mee.
De bewoner had een lange tijd 
warm water gebruikt. Dit moet 
normaal geen probleem zijn. 
Toen er weer warm water werd 
gebruikt kwam er wederom 
zwarte rook uit de afvoer van de 
CV. De bewoner heeft hierop een 
stookverbod gekregen en dient 
zijn CV te laten nakijken door de 
woningbouw.

Bij de schoorsteenbrand bleek 
dat er auto`s fout geparkeerd 
waren waardoor de brandweer 
hinder ondervond om de wo-
ning te bereiken. (bron: 112-uit-
geest.nl)

Uitgeest - Zaterdag 21 juni is 
er weer Open Podium bij De 
Zwaan Cultureel. Het Open Po-
dium is elke keer een groot suc-
ces met steeds meer bezoekers. 
Zowel artiesten als bezoekers 
zijn lovend over het hoge niveau 
en de sfeervolle ambiance. 
Het programma voor zaterdag 
21 juni is bijna gevuld.  
Wat kunnen jullie deze avond 
verwachten? Diverse finger-
style gitaristen uit verschillen-
de windrichtingen en stromin-
gen: Joey Vriend, Otto Cepel-
la, Fred Pruim, Rob van Leer-

sum (12 snarig), Yuri Disseldorp 
als stand-up comedy en Kristian 
Blom met zijn goochel-act.
Meer info over het Open Po-
dium is te lezen op onze www.
dezwaancultureel.nl. Het adres 
is Middelweg 5, Uitgeest.  Wie 
ook eens wil optreden kan zich 
opgeven via een e-mail naar 
openpodiumdezwaan@gmail.
com
Soundcheck is van 19.15 tot 
20.15 uur. Aanvang 20.30 uur, 
gratis toegang.
Het eerstvolgende Open Podi-
um is op 13 september.

Mis het niet:
Laatste Open Podium 

van dit seizoen

Uitgeest - Volgens de websi-
te www.bekendeburen.nl heb-
ben Sylvie Meis en Rafael van 
der Vaart vorige week hun wo-
ning aan de Vrede in Uitgeest 
verkocht. Toen bekend werd dat 
het voormalige sterrenkoppel 
ging scheiden zetten ze het huis 
te koop voor 519.000 euro, twin-
tigduizend euro minder dan het 
aankoopbedrag in 2004. Toen 
de verkoop niet bleek te vlot-

ten werd de vraagprijs verlaagd, 
eerst net onder de vijf ton, later 
naar 469.000 euro. De verlaging 
heeft effect gehad, want de villa 
is nu verkocht. 
Aangezien Sylvie en Rafael ook 
hun villa in bergen verkochten, 
hebben ze nu niets dat hen za-
kelijk nog bindt. Op het pand in 
Bergen werd een verlies geleden 
van ruim vier ton. (bron: www.
bekendeburen.nl).

Volgens www.bekendeburen.nl:
Huis Sylvie en Rafael in 
Uitgeest verkocht

Heren Dog 1 kampioen!
Uitgeest - Afgelopen zondag is 
het eerste zondags herenteam 
van de Dog op zeer overtuigen-
de wijze kampioen geworden in 
de derde klasse. Op het prach-
tige park van De Bijvanck (Blari-
cum) werd de laatste competitie-
wedstrijd met een klinkende 6-0 
overwinning afgesloten. 
Zowel alle enkel- als dubbel-
spelen werden in 2 sets gewon-
nen en zodoende liet de Dog er 
dit jaar geen twijfel over bestaan 
wie er de beste was. In de en-
kelspelen waren Marco Zoete-
man, Don van der Kleij, Robin 
van Rijssel en Mark Bonekamp 
succesvol en in het dubbelspel 
voegden Menno Kuik en Jeroen 
Duinmaijer zich hierbij. 
Het gehele seizoen is er zeer 
constant gepresteerd en werden 
er in totaal maar 4 punten ver-

loren tegenover liefst 38 winst-
partijen. Leuk om te melden is 
dat de punten  in vier provincies 
werden binnengehaald, te weten 
Eenmes (Utrecht), Leiden (Zuid 
Holland), Almere (Flevoland)  en 
Blaricum (Noord Holland). 
Op het park van de Bijvanck 
werd de Dog door de zeer spor-
tieve tegenstanders op cham-
pagne getrakteerd en mocht 
aanvoerder Marco Zoeteman de 
bijbehorende kampioensschaal 
in ontvangst nemen. Daarna 
werd het feest nog lang gevierd 
in zowel Blaricum als Uitgeest.

Uiteraard betekent het kampi-
oenschap ook promotie naar de 
tweede klasse. Doel is om ook in 
die klasse aankomend seizoen 
mee te spelen om de bovenste 
plaatsen. 

Regio - Diverse atleten van 
AV Lycurgus zijn dit weekein-
de actief geweest. Bij de IFAM 
outdoor wedstrijd in Oorde-
gem, België lukte het Akerslo-
ter Cliff Ellsworth zijn beste tijd 
op de 400 meter horden on-
danks een bijna val te verbete-
ren naar 51.89 seconden.
Bij de Harry Schultinggames 
in Vught afgelopen donderdag 
won Menno Vloon de pols-
stokhoogwedstrijd met een 
nieuw persoonlijk record van 
5.35 meter. Een mooie presta-
tie mede gezien de zeer winde-
rige en natte omstandigheden 
waaronder gesprongen moest 
worden. 
Bij meerkampwedstrijden in 
Lisse werd de Castricumse Li-
sanne Schoonebeek eerste bij 
de meisjes C eerste jaar met 
een totaal aantal punten van 
4355.  Wat goed is voor een 
nieuw clubrecord. Daarnaast 
verbeterde ze de clubrecords 
op de 150 meter (19.49) 80 
meter horden (12.41) en vooral 
een indrukwekkende 600 me-
ter (1.37.59).
Polsstokspringster Rianna Ga-
liart uit Uitgeest was niet echt 
tevreden met de twee wedstrij-
den die zij afgelopen dagen 
sprong. In Vught stopte ze na 
een hoogte van 3.80 meter ge-
sprongen te hebben en in Oor-
degem kon ze niet echt in haar 
ritme komen en bleef steken 
op een hoogte van 4.01 meter.

Nieuw PR voor 
hordenloper 

Cliff Ellsworth
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Castricum - Ze is 106 jaar oud 
geworden; Everdina Ellens-Lem-
stra, de oudste inwoner van Cas-
tricum. Dina werd geboren in 
Zaandam in 1908. In 1954 ver-
huisden Everdina en haar man 
naar Castricum. Toen hij ziek 
werd besloten zij te verhuizen 
naar De Loet. Na de dood van 
haar man heeft Everdina daar 
gewoond tot haar 96e. Daarna 
ging zij naar het woonzorgcen-
trum De Boogaert. Daar is zij op 
27 mei ingeslapen. De oudste in-
woner is nu een dame van 105. 

Oudste inwoner (106) 
vorige week overleden

Biesterbos Open deelnemers bij TC 
Bakkum stunten op Roland Garros
Bakkum - Oud deelnemers van 
het Biesterbos Open presteren 
verrassend goed op Roland Gar-
ros. Op de tennisbanen van Pa-
rijs, ’s werelds grootste gravel-
toernooi, hebben enkele tennis-
spelers, die enkele jaren gele-
den nog op TennisClub Bakkum 
speelden, verrassende uitslagen 
neergezet. 
Afgelopen week was op Neder-
land 1 live te zien hoe Anna Ka-
rolina Schmiedlova (foto on-
der), winnares van het Biester-
bos Open 2010 op TC Bakkum, 
haar wedstrijd winnend afsloot 
tegen de ervaren Amerikaanse 
toptennister Venus Williams (fo-
to boven). Het Biesterbos Open 
is een internationaal jeugdten-
nistoernooi, waar tennistalent 
van over de hele wereld punten 
kunnen verdienen voor de ITF-
jeugdranglijst. Dit toernooi, het 
hoogste internationale ranking-
toernooi van Nederland voor de 
jeugd, wordt gespeeld op de ten-
nisbanen van TC Bakkum. Dit 

Werk Loes Paff in Kunstpunt
Castricum - Bij Kunstpunt in de 
Torenstraat kan men tijdens de 
Kunstfietsroute een aantal wer-
ken van Loes Paff bekijken. In 
de ruimte komen haar abstrac-
te schilderijen ten volle tot hun 
recht. De tachtigjarige creatieve 
amateurschilder werkt met acryl-
verf. Haar werk is ook te koop. 

Voetballers danken Tom

Castricum - Vitesse F1 werd eerste op het toernooi bij FC Castri-
cum. Dat hebben ze natuurlijk mede te danken aan  trainer Tom 
Laan. Met een spandoek met de vlag uit de VS werd afscheid ge-
nomen; Tom vertrekt naar Amerika. Ook Patrick en Edwin werden 
door de voetballertjes bedankt voor het mooie seizoen. 

Laatste concert Tourdion
Castricum - ,,We zitten in een 
Boeing 747-800, stoelriemen 
vast.” Daarmee begint een muzi-
kale avond in de Maranathakerk. 

In hun allerlaatste optreden in 
de hoedanigheid van Tourdion 
trakteerde het koor de aanwezi-
gen op een mooie onderhouden-

de muzikale reis over de gehele 
wereld aan boord bij een gezag-
voerder en twee stewardessen. 

,,Het was voor het laatst dat 
Tourdion zingt onder de inspire-
rende leiding van Joost Doode-
man”, vertelt Paul Hanrath, diri-
gent van Vocal Choice en Mu-

sical Sound. ,,De koorleden vor-
men volgend seizoen samen met 
de leden van Vocal Choice een 
nieuw koor. Ook voor de pianist, 
Bernard van den Boogaard, is 
dit laatste keer met Tourdion. Ik 
heb genoten van deze avond, net 
zoals het publiek. Ik kijk er naar 
uit om komend seizoen met het 
nieuwe koor, een fusie van Tour-
dion en Vocal Choice, aan de slag 
te gaan.”

jaar vindt het Biesterbos Open 
plaats van zondag 29 juni tot en 
met zondag 6 juli. 
Naar aanleiding van de huidige 
successen in Parijs blijkt maar 
weer eens wat voor potentieel 
talent er speelt op TC Bakkum, 
waar iedereen getuige van kan 
zijn. 

Veertien communicantjes
Castricum - Zondag 1 juni hebben veertien kinderen hun eerste 
communie gedaan in de Pancratiuskerk. In een mooi versierde kerk 
die vol zat met familie werd een speciale dienst gehouden speciaal 
gericht op de kinderen.

Regio - In de reeks Dreef Ex-
posities in Haarlem is van 6 ju-
ni tot en met 29 augustus de ten-

Hierna(nog)maals toonstelling Hierna(nog)maals 
te zien. Kunstenaars maakten 
werk die overeenkomsten verto-
nen met stukken uit het arche-
ologisch depot Noord-Holland. 

Er is nauw samengewerkt met 
Huis van Hilde, het archeologie-
centrum dat in 2015 opengaat in 
Castricum. Een nieuwe vondst 
wordt op 6 juni onthuld.
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Zomerfestival Marquette
Heemskerk - Theater, klein-
kunst en muziek gecombineerd 
met activiteiten voor jong en 
oud staan garant voor een af-
wisselende middag op zondag 
6 juli op landgoed Marquette in 
Heemskerk. 

Terwijl het met vrienden en fa-
milie genieten is van alle optre-
dens, verrassende acts en infor-
matiekraampjes, kunnen de kin-
deren knutselen, waterspelletjes 
doen, geschminkt worden of hun 
lef tonen op de klimmuur. Neem 
de picknickspullen mee of geniet 
van een lekker hapje of drank-
je van lokale en regionale speci-

aliteiten. Maanden van voorbe-
reidingen komen op 6 juli samen 
in een bruisende combinatie van 
muziek, dans, theater, water en 
natuur.

Het is inmiddels traditie gewor-
den dat op de eerste zondag-
middag van juli het Zomerfesti-
val Marquette op landgoed Mar-
quette plaatsvindt. De vele vas-
te bezoekers weten dat dit een 
garantie is voor een middag vol 
vertier waar jong, oud en al-
les daartussen zich vermaken. 
Stichting Zomerpodium Heems-
kerk heeft ook dit jaar weer ge-
zorgd voor een fantastische pro-

grammering op het gebied van 
theater, dans en muziek, PWN 
zorgt als beheerder van het land-
goed voor een natuurlijk aanbod 
en NH Hoteles Marquette stelt 
net als voorgaande jaren de kas-
teeltuin open voor de veelzijdig-
heid aan artiesten. De partij-
en bundelen ook dit jaar weer 
krachten voor dit gratis toegan-
kelijke festival. Zeldzame witsnuitlibel

Bakkum - Er is een zeldzame 
en wettelijk beschermde ge-
vlekte witsnuitlibel op de ijsbaan 
langs de Zeeweg gespot door In-
sectengroep Kennemerland. Pe-
ter van Renen maakte er een fo-
to van. 
,,De waarnemingen die wij op 
verzoek van PWN gedaan heb-
ben, tonen aan dat de soort zich 
ook voortplant op de ijsbaan. 

Het bewijs hiervoor is het vin-
den van een aantal larvehuidjes. 
Deze huidjes blijven achter wan-
neer de larven na een verblijf van 
twee jaar in het water langs een 
rietstengel omhoog klimmen, 
waarna het huidje open barst en 
de volwassen libel er uit kruipt.
Op de foto is een een imago (vol-
wassen) man gevlekte witsnuitli-
bel te zien.

Limmen C1 winnaar van cup
Limmen - Na een uitstekend 
seizoen in de hoofdklasse A 
waarin tot en met de laatste 
wedstrijd om de tweede plaats is 
gestreden, heeft Limmen C1 nog 
een paar kersen op de taart ge-
legd. Vorige week werd het In-
ternationale Jeugdtoernooi in 
Arnhem gewonnen. Hier wer-

den een aantal zeer sterke En-
gelse jeugdteams met fantas-
tisch voetbal verslagen. Zondag 
was het tijd voor de CAL-cup. Na 
Vitesse’22 C1 wat valse hoop te 
hebben gegeven, werd afgeslo-
ten met een galavoorstelling te-
gen de gastheren en -dames. De 
cup met de grote oren ging mee 

naar Limmen. Staand v.l.n.r.: Thijs 
van Vliet, Job Min, Joeri Admi-
raal, Quentin Aker, Stan Liefting, 
Jaap Menick, Wester Kuijpers, 
Ron de Nijs en de trotse coach 
Roland Duin. Hurkend v.l.n.r.: Le-
on Mous, Jos Hollenberg, Cody 
Kersens, Boris de Boer, Wesley 
Borst en Dirk Hollenberg.

Heiloo - Ook dit jaar zijn op vrij-
dagavonden vanaf 20.30 uur in 
de maanden juni, juli en augus-
tus zomerconcerten te beluis-
teren in De Witte Kerk van Hei-
loo. Op 20 juni staat Bonjour, 
Adieu! op het programma rond 
twee composities: de minican-
tate Adieu van Darius Milhaud 
op een tekst Arthur Rimbaud en 
de Folksongs van Luciano Berio. 
Op het programma staat even-
eens muziek van Ravel en Caplet 

Zomerconcerten in Witte Kerk
én van de Nederlandse compo-
nist Arne Werkman. Met Sabi-
ne Wüthrich sopraan, Roel Stern 
fluit, Suzanne Dijkstra altviool, en 
Manja Smits harp. 

Op 11 juli Arifa met een brug van 
geluid tussen oost en west. Op 
1 augustus Mayke solo met de 
uitzonderlijk begaafde celliste 
Mayke Rademakers. Op 15 au-
gustus Brackman speelt Beet-
hoven. Bernd is bekend als een 

eigenzinnig pianist met een fe-
nomenaal repertoire en hij gaat 
geen uitdaging uit de weg. Op 
29 augustus Brisk en Bijma waar 
het vermaarde blokfluitkwartet 
Brisk de krachten bundelt met 
Greetje Bijma. 
Dit optreden is in alle opzichten 
anders dan een standaardcon-
cert. De musici zullen in de Wit-
te Kerk op een verrassende wij-
ze gebruik maken van de ruimte. 
Kaarten of een abonnement be-
stellen via info@wittekerkheiloo.
nl of tel.: 06-45184525.

Castricum – Donderdag werd 
het officieuze Nederlands Kam-
pioenschap voor F-pupillen ge-
speeld op de velden van Noord 
End. Het toernooi werd tradi-
tioneel geopend met het defi-
lé, waarbij alle ploegen één voor 
één het veld op kwamen lopen 
onder groot applaus. Tijdens de 
openingsceremonie werd er ook 
even stil gestaan bij het overlij-
den van erelid van FC Castri-
cum Klaas Peijs, die zoveel voor 

Officieus NK de jeugd betekend heeft. Na een 
indrukwekkende minuut stilte 
werd het Wilhelmus ingezet door 
muziekband Emergo, waarna het 
toernooi officieel geopend was.
Uiteindelijk werd Blauw wit ’34 
schaduwkampioen en ging de 
finale van het kampioenschap 
tussen De Meern uit Utrecht en 
Buitenveldert uit Amsterdam. 

De finale werd gewonnen door 
Buitenveldert. De sportiviteits-
prijs ging naar de mannen van 
Halsteren.

De VrijeLijst strijdt tegen 
werkwijze college 

Castricum - De VrijeLijst noemt 
het onaanvaardbaar dat toege-
staan wordt dat lokale afspra-
ken over hondenbeleid en los-
loopgebieden door burgemees-
ters en wethouders worden ge-
nomen. En dat vervolgens, zon-
der enige raadpleging met de 
gemeenteraad, men zich laat lei-
den door uitspraken en vonnis-
sen van rechtbanken en hogere 
bestuursorganen, vanwege be-
zwaren. 

,,En dat er intussen wel een zo-
genaamd handhavingsbeleid 
van kracht wordt”, zegt Ron de 
Haan van de lokale partij. ,,De 
VrijeLijst zal op zo kort moge-
lijke termijn met een motie om 
het handhavingsbeleid in park 
Noord End op te schorten tot de-
ze uitspraken er zijn en rechts-
kracht krijgen.”

Maandag heeft de fractie van 
CKenG laten weten dat de motie 
over hondenbeleid in Castricum 
op 5 juni van de politieke agenda 

zou moeten worden verwijderd.  
De Haan: ,,Omdat het nu van-
wege kosten en juridische pro-
cedures niet verstandig zou zijn 
om hier ambtenarentijd en kos-
ten in te steken. Dinsdag heeft 
de gemeenteraad van de griffier 
te horen gekregen dat de beslis-
sing om de motie af te voeren, 
pas aan het begin van de raads-
carrousel genomen kan worden.  
Dat betekent dus dat de partijen 
donderdag voor de keuze staan 
of ze de motie willen behande-
len of niet. Interessant is nu ook 
of inwoners de gelegenheid heb-
ben bij het onderwerp in te spre-
ken of niet.” 

Twee weken geleden hebben de 
politieke partijen afwijzend gere-
ageerd op de motie van De Vrij-
eLijst om het college op te roe-
pen de beperkende maatregelen 
in park Noord End te herroepen 
en onderwerp te maken van een 
breder debat over hondenlos-
loopgebieden, onder verwijzing 
naar de motie van CKenG.

Krakende geluiden op JPT
Castricum - Woensdag 28 mei 
stond voor de eerste en tweede 
klassen met TTO in het teken van 
wiskunde op het Jac. P. Thijsse-
college. In groepjes van vier leer-
lingen gingen zij de strijd aan 
door zoveel mogelijk wiskundige 
raadsels op te lossen. ,,De hele 
dag kwamen er krakende gelui-

den uit de gymzalen omdat daar 
de hersens flink gepijnigd wer-
den”, vertelt docent Ben Groot.  
,,Het ging ook om hun commu-
nicatieve vaardigheden en het 
vermogen om te kunnen samen-
werken. Doordat er alleen TTO-
klassen aanwezig waren was de 
voertaal Engels, net als de vraag-

stukken. TTO-leerlingen uit de 
derde klassen fungeerden als 
experts en konden op deze ma-
nier hun leiders- en begeleiders-
kwaliteiten tonen.” 
Het winnende groepje gaat zich 
volgende week in Breukelen me-
ten met leerlingen van andere 
TTO-scholen. Mochten ze hier 
bij de twee beste groepen horen 
dan is een trip naar Engeland de 
volgende stap. 
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Overstekende bouwvakkers
Castricum - Dat het Clusius 
College Castricum verbouwt, is 
duidelijk te zien voor wie door de 
Oranjelaan rijdt. Maar wat ge-
beurt  er nu eigenlijk? Wat staat 
de leerlingen maar ook de om-
wonenden te wachten de ko-
mende tijd. En waarom wordt 
er verbouwd? Adjunct-directeur 
Jaap Aalbers: ,,Het doel van de 
verbouwing is om meer licht en 
lucht in de school te brengen. 
Geen extra ruimte, maar wel een 
betere indeling. De bouw van de 
nieuwe praktijkvleugel en gym-
zaal is inmiddels gestart. Over 
een paar weken start ook ach-
terin het hoofdgebouw een in-
terne verbouwing. Dan wordt de 
huidige praktijkvleugel gesloopt. 
De sloopwerkzaamheden du-
ren drie weken. Dit gebeurt in 
de zomervakantie op de normale 
werktijden.  Als de school weer 
start op 18 augustus moet  deze 
fase klaar zijn. Na de zomerva-
kantie is er een tijdlang beperk-
te ruimte in de school. De school 
lost dit op door de dependan-
ce optimaal te gebruiken. Deze 
gaat voor 100% ingezet worden 

om de leerlingen en docenten 
te kunnen huisvesten. Dit duurt 
tot oktober-november 2015. Dan 
moet de verbouwing klaar zijn 
en zal de dependance worden 
gesloopt. Het is een rommelige 
maar ook spannende tijd voor ie-
dereen, ook voor de omwonen-
den van de school. Wij proberen 
zo zorgvuldig mogelijk te werk te 
gaan en de overlast voor ieder-
een tot een minimum te beper-
ken.”

Nieuw gemeenteraadslid
Castricum - De SP-Castricum 
heeft in overleg met raadslid Al-
bert Mantingh besloten om zijn 
plaats in de raad in te laten ne-
men door Marieke Kooter. Man-
tingh had te maken met een re-
organisatie op het werk waar-

door hij nauwelijks meer in de 
gelegenheid was om vrij te kun-
nen nemen op de avonden van 
de raadsvergaderingen. De be-
ediging van Marieke Kooter tot 
raadslid zal binnen afzienbare 
tijd plaatsvinden.

Inschrijving start voor 
Bakkum Beach Volleybal
Bakkum - Op 28 en 29 juni is 
het zachte zand voor strand-
paviljoen Bad Noord weer het 
toneel voor de vele beachvol-
leyballers tijdens het Bakkum 
Beach Volleybaltoernooi. 
Niet alleen voor topvolleybal-
lers, maar juist ook voor vrien-
denteams en families is dit toer-
nooi een geweldig gezellig eve-
nement. Er komen teams uit 

heel Nederland. Op het strand 
worden vele volleybalvelden 
opgezet en na afloop is het na-
genieten met muziek en een 
drankje. 
Op zondag 29 juni is er ook een 
apart toernooi voor de jeugd 
van twaalf tot en met achttien 
jaar. Kijk op de site voor meer 
informatie of inschrijven: www.
bakkumbeachvolleybal.nl.

‘Dementie, is er 
een behandeling?’

Castricum - Op dinsdag  10 juni 
is er een Alzheimer Café in Cas-
tricum en het onderwerp is: ‘De-
mentie, is er een behandeling?’ 
De gespreksleider is Anke Beer-
lage en zij ontvangt een geriater 
van het Rode Kruis Ziekenhuis 
over wat momenteel de behan-
delingsmogelijkheden zijn: wat 
kan wel en wat kan nog niet? 
Verder spreken zij over de ver-
wachtigen in de nabije toekomst. 
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan naar het Alzheimer Café 
in Serviceflat Sans Souci. Adres: 

Sans Souci 113. Het programma 
start om 19.30 uur en duurt  tot 
21.00 uur. Iedereen is welkom: 
mensen met geheugenproble-
men, partners, kinderen, vrien-
den, buren. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. 
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. Er 
is een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis te lezen. 

Limmen – Het is een drukke 
week voor de kinderen van Lim-
men. Deze week vindt de avond-
vierdaagse plaats en als die ach-
ter de rug is, wordt het zaterdag 
een vroegertje als zij zich om 
4.00 uur ‘s morgens verzamelen 
voor de luilak. Vanaf Conquis-
ta springen de kinderen op de 
fiets om iedereen goedemorgen 
te wensen. Als iedereen wakker 
is, gaan ze terug naar Conquista 
voor het ontbijt.

Luilak en meer

Follies en meer in 
Houwers in beeld

Castricum – ‘Houwers in Beeld’ 
is een expositie van van de 

beeldhouwgroep van Perspectief. 
Hier zijn onder andere gebouwde 
ruïnes oftewel follies te zien, die 
vooral in Engelse landschapspar-
ken in de 19e eeuw populair wa-
ren. Het werk is te zien bij stop  
twaalf van de Kunstfietsroute op 
de Dr. Leenaersstraat 27 in Cas-
tricum. De expositie omvat meer 
dan twintig beelden. 

Zaterdag 7 juni en op zondag 8 
juni met muziek van Hoed en de 
Rand van 11.00-17.00 uur. Op de 
foto: Alhambra, folly van Maarten 
Geerdes.

www. .nl

www. .nl

De rijke geschiedenis 
van de regio in archief

Alkmaar – Vorige week opende 
het Regionaal Archief Alkmaar 
de deuren van een compleet ver-
nieuwde tentoonstellingsruimte 
waarin bijna veertig bijzondere, 
mooie of grappige objecten de 
rijke geschiedenis van de regio 
laten zien. 
Hiervoor is onder andere samen-
gewerkt met het Archeologisch 
Centrum Alkmaar. De nieuwe 
ruimte, met als blikvanger een 
enorme historische landkaart 
van Noord-Holland, bevindt 
zich in het gebouw van het Ar-
chief aan de Bergerweg 1 te Alk-
maar en is gratis toegankelijk op 
werkdagen.
De nieuwe tentoonstelling heet 
‘Onze collectie op de kaart’ en 
laat zien wat het Archief de be-
zoeker heeft te bieden. De veer-
tig objecten tonen de gevarieer-

de collectie. ,,En tussen de vele 
verhalen in diverse bladerboe-
ken is er altijd wel een onder-
werp te vinden dat aanspreekt”, 
aldus directeur Paul Post. ,,Denk 
bijvoorbeeld aan een prent van 
de Slag bij Castricum op 6 sep-
tember 1799 en een toespraak 
in de kerk van Castricum door 
Schout Nuhout van Veen die zich 
bij de Fransgezinden wil aanslui-
ten.” 
Voor bezoekers die meer willen 
weten over het doen van onder-
zoek toont de expositie hoe door 
het combineren van verschillen-
de bronnen een antwoord ont-
staat. Als voorbeeld neemt het 
Archief een moord in 1894 te 
Schagen, maar ook een luchtige-
re zoektocht naar een 17e eeuw-
se bewoner van de Alkmaarse 
Langestraat komt aan bod.

Castricum - De laatste ves-
per in de serie ‘zingend gelo-
ven’ gaat over Ruth en heeft als 
titel ‘Jouw volk is mijn volk’. Ma-
rie-José Bolhuis, voorganger bij 
de Willibrordus Stichting, ver-
zorgt de overdenking. De liede-
ren worden verzorgd door het li-
turgiekoor onder leiding van Jel-
lejan Klinkert. De pinkstervesper 
is op zaterdag 7 juni om 17.00 uur 
in de Dorpskerk.

Pinkstervesper 
met Ruth

Castricum - Op zondag  8 juni 
om 10.00 uur begint in de Mara-
nathakerk op de Prins Hendrik-
straat 1 een gezinsviering met 
als  thema: ‘Pinksteren, volop 
feest!’ Voorganger is Ds. Maas 
Beitler. De dienst is met name 
gericht op kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Voor de allerklein-
sten is er crèche aanwezig.

Pinksterviering

Egmond - Op vrijdag 6 juni 
om 14.30 uur geeft de bekende 
Duitse benedictijner monnik en 
schrijver Anselm Grün een lezing 
in de Abdijkerk, met als thema: 
‘Wortelen - weer houvast vin-
den in je leven’. De lezing is in 
het Duits. Aanvangstijd is 14.30 
uur. Reserveren per mail: secre-
taris.abt@gmail.com.

Wortelen



Uitgeest - De organisatie van 
het ICGT 2014 weet het zeker: 
alle voorbereidingen zijn ge-
daan. De buitenlandse teams zijn 
of onderweg of al gearriveerd, de 
tent is besteld, de drankjes staan 
klaar, de bands hebben geoe-
fend, het gras is gemaaid en de 
broodjes van Bakker Putter voor 
de teams die deelnemen zijn bij 
wijze van spreken al gesmeerd. 
Kortom aan alles is gedacht, er 
wacht alleen nog de uitvoering.
Op zaterdag 7 juni om 11.00 uur 
vindt de aftrap plaats van het In-
ternationale voetbaltoernooi. Dat 
zal gebeuren in een feestelijke 
ambiance en voorafgaand aan 
een voor de deelnemende jeugd 
van FC Uitgeest hele bijzondere 
wedstrijd. Zij mogen het dan na-
melijk opnemen tegen het grote 
Benfica. Het klinkt als een jon-
gensdroom maar voor de spelers 
in het groengeel is het werkelijk-
heid. Uiteraard wordt er gezorgd 
voor een leuk openingsspekta-
kel onder begeleiding van spea-

ICGT 2014 is er klaar voor
ker Mark Admiraal en zullen de 
teams door een haag van geel en 
groen hun entree maken op het 
gezellige hoofdveld van FC Uit-
geest.
Bij het Internationale voetbal-
toernooi had de organisatie wel 
met enige tegenslag te ma-
ken. Zo moest men op het laat-
ste moment afzien van deelname 
van het team van Zambia. Als 
vervanger werd gekozen voor de 
Bonner SC. De club uit de voor-
malige hoofdstad is in Duitsland 
een gerenommeerd jeugdteam.
Het ICGT is echter meer dan een 
internationaal voetbaltoernooi. 
Het gehele weekend zal er een 
grote feesttent staan waar bands 
en dj’s hun opwachting maken 
om de vele bezoekers te verma-
ken met optredens. Zo zal op de 
“Passie clubavond “ vrijdag 6 ju-
ni de band Memphis op het po-
dium verschijnen. Met hun re-
pertoire van klassieke rockmu-
ziek zullen ze Uitgeest weer op 
de grondvesten doen trillen. Op 

zaterdag vult de formatie “Trots” 
het podium en op zondag 8 ju-
ni zullen maar liefst twee beken-
de kermisbands optreden name-
lijk “Shoreline” en “Sesam”. Ui-
teraard is er op deze zondag ook 
veel ruimte voor succesnummer 
en huis-DJ van het ICGT name-
lijk “DJ Cor”. Reden genoeg om 
ook dit jaar geen avond en mid-
dag over te slaan.
Naast topvoetbal biedt het ICGT 
ook ruimte aan recreatievoetbal. 
Op vrijdagmiddag 6 juni start het 
evenement met het bedrijven-
toernooi. Bijna veertig teams van 
tientallen bedrijven zullen het op 
ludieke wijze tegen elkaar opne-
men waarna er tijdens een ge-
zellige barbecue nagepraat kan 
worden over de gemaakte “bloo-
pers” of prestaties. Daarna volgt 
de “Passie Clubavond’. Teams 
van ADO’20 uit Heemskerk en 
FC Uitgeest nemen het tegen el-
kaar op en ook vindt er een vete-
ranenwedstrijd plaats tussen FC 
Uitgeest en Vitesse’22.
Op zaterdagavond begint het 
ABT. Een voetbaltoernooi voor  
lagere senioren van zowel da-
mes als heren. Met deelname 
van veertig teams is het een van 
de grootste toernooien in zijn 
soort.

Een groot spektakel dus. Maar 
ook dit jaar weer heeft de orga-
nisatie dankzij de inzet van hon-
derden vrijwilligers er alle ver-
trouwen in dat net als bij de vori-
ge edities, zij na afloop wederom 
kan spreken van een geslaagd 
evenement.  De organisatie wijst 
er nog wel op dat, in overleg met 
de gemeente, er tijdens het ge-
hele evenement voor bezoekers 
onder de 18 jaar strikte regels ( 
zie www.icgt.nl ) gelden ten aan-
zien van gebruik of het in bezit 
hebben van alcohol. 
Uiteraard is ook dit jaar de en-
tree gratis zodat niets u in de 
weg staat om gedurende het 
Pinksterweekeinde een bezoek 
te brengen aan het ICGT 2014.  
U bent van harte welkom.

Ook buiten het voetbalveld veel vertier op het ICGT (archieffoto ICGT 2013, Monique Teeling)

Bonner SC vervangt Zambia
Uitgeest - Ook dit jaar wordt  de 
organisatie van het ICGT 2014 
geconfronteerd met tegenslag 
als het gaat om de toegezeg-
de komst van teams. Ditmaal is 
het Zambia dat op het allerlaats-
te moment moet afhaken. Pro-
blemen met een formele afhan-
deling van zaken hebben er voor 
gezorgd dat de organisatie toch 
maar afzag van de deelname van 
het Afrikaanse team. De vervan-
ger heet Bonner SC afkomstig 
uit de voormalige hoofdstad van 
Duitsland Bonn. Het team dat 
deelneemt aan het ICGT behaal-
de het afgelopen seizoen een 
tiende plaats in de Bundesliga 
West onder 19. Het kwam daar-
in o.a. uit met Schalke 04, Borus-
sia Dortmund en de FC Koln. Dat 
gevoegd bij het gegeven dat het 
Duitse jeugdvoetbal in alle ca-
tegorieën tot de sterkste van de 

wereld behoort doet het ICGT 
uitkijken naar de Duitse deel-
name. Zij zullen het op het toer-
nooi moeten opnemen tegen AZ, 
Santos Laguna uit Mexico en FC 
Sochaux uit Frankrijk. 

Op zaterdag 7 juni 11.00 uur is 
op de velden van FC Uitgeest de 
feestelijke aftrap van de 29e edi-
tie van het ICGT bij de openings-
wedstrijd van FC Uitgeest tegen 
Benfica. Dan worden ook alle 
poulewedstrijden gespeeld. Op 
maandag 9 juni gaat het toer-
nooi dan verder met de vervolg-
wedstrijden met om 15.30 uur 
de grote finale. U bent van harte 
welkom. Niet alleen bij de wed-
strijden maar ook in de feesttent 
waar het gehele weekend optre-
dens zijn van bands en dj’s. De 
entree is zoals gebruikelijk op 
het ICGT geheel gratis. 

Uitgeest - Zaterdag 31 mei 
stond de tweede Midfond vlucht 
vanuit  het Franse Molincourt 
met een afstand van 350 kilome-
ter op het programma. Er waren 
voor die vlucht 11 deelnemers 
met 127 duiven aan de start ver-
schenen. Om 9.30 uur werden 
de duiven met een matige NNW 
wind gelost en om 14.19.26 uur 
werd de eerste en snelste duif 
gemeld bij de Wim Rodenburg 
te Uitgeest. De duif had een ge-
middelde snelheid van 1210,440 
m/per minuut. (ruim 72 km per 
uur).
De uitslag van eerste vijf lief-
hebbers: 1-8-15-17e Wim Ro-
denburg, 2-10-16-22e Dirk de 

Bruin, 3-4-25e Gert Twaalfhoven, 
5-9-19-20-24e Hein Berkhout en 
6-7-12-18-23e Comb. Kerssens-
Krom. De taart ging deze week 
naar Frank Rodenburg  met een 
duif op de 32e plaats.
De overwinning van Wim Ro-
denburg die dit seizoen weer als 
zelfstandig liefhebber deelneemt 
was tevens goed voor een 32e 
plaats in het Rayon B tegen 124 
liefhebbers met 1843 duiven. 
Aanstaande donderdagavond 
zal er ingekorfd worden voor 
de tweede Dagfond vlucht van-
uit Montrichard met een afstand 
van ongeveer 550 kilometer. Op 
deze vlucht wordt de autoprijs 
van 2014 vervlogen.

       Zo vlogen 
       de duiven 

FC Uitgeest MD1 had 
een super seizoen!

Uitgeest - De meiden van FC 
Uitgeest MD1 hebben een su-
per seizoen gedraaid. Ze wer-
den ongeslagen kampioen in 
zowel de najaars- als de voor-
jaarscompetitie en ook op de 
toernooien waarmee dit voet-
baljaar wordt afgesloten wordt 
het ene na het andere succes 
geboekt.

Ze zijn tweede geworden bij 
DSOV en DTS en afgelopen za-
terdag hadden de meiden een 
toernooi bij Buitenboys Almere. 

Na een spannende strijd werd 
de eerste plaats in de wacht ge-
sleept! Met mooi weer, de eer-
ste plaats en een beker weer te-
rug naar Uitgeest!

Lezing over luchtoorlog 
boven het eiland Texel 
Regio - Op zondag 8 juni is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Ge-
nieweg 1 te Heemskerk, op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, een lezing over de lucht-
oorlog boven en rond het eiland 
Texel. De lezing wordt gegeven 
door Hans Nauta. Tijdens de le-
zing worden originele foto’s ge-
toond.
De lezing begint om 14.00 uur.

Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.
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Het schelpenpad langs de 
Ziendervaart (tussen Me-
lis Stokelaan en Prinses 
Beatrixlaan) draagt sinds 
kort een eigen naam. Het 
pad is vernoemd naar Piet 
Linnartz. Hij was wethou-
der Ruimtelijke Ordening 
toen het pad dit voorjaar 
werd aangelegd. Op 22 
april 2014 werd Piet Lin-
nartz opgevolgd door wet-
houder Jan Schouten. De 
naamgeving van het pad 
staat er borg voor dat Uit-
geest hem niet vergeet. Lin-
nartz (rechts) steekt hier 
Piet Wester van de gemeen-
telijke buitendienst een 
handje toe bij de montage 
van een van de twee borden 
(foto: gemeente Uitgeest)

Schelpenpad voortaan 
‘Piet Linnartzpad’

Ophaaldata restafval
In week 24 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: vrijdag 13 juni (gewijzigde da-
tum!). De Kleis en Waldijk: woensdag 11 juni.
De Koog: donderdag 12 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 13 juni.

Verordening elektrische 
scooters vastgesteld
De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 21 mei 2014 de Subsidieveror-
dening elektrische scooters/brommers IJmond 2014 vastgesteld. Deze 
verordening maakt het mogelijk voor particulieren onder bepaalde voor-
waarden subsidie aan te vragen voor het inruilen van de oude brommer/
scooter én aanschaf van een nieuwe elektrische scooter.
Een aanvraagformulier is vanaf 6 juni te downloaden via de site www.mi-
lieudienst-ijmond.nl of via de deelnemende detailhandelaar. 
De verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en ligt gedu-
rende zes weken ter inzage. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of be-
roep worden ingediend.
De stukken liggen tot 17 juli 2014 ter inzage bij de publieksbalie van 
de gemeente Uitgeest van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 
12.00 uur en ’s woensdags van 13.30 tot 16.00 uur en bij de Milieu-
dienst IJmond op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur.

Inloopmiddag woningisolatie 
in gemeentehuis
Donderdag 19 juni is er een informatiemiddag over woningisolatie in het ge-
meentehuis van Uitgeest. Inwoners van Uitgeest kunnen hier tussen 16.30 en 
19.30 uur op elk gewenst moment binnenlopen met vragen over dak-, vloer- 
en gevelisolatie en over de beschikbare subsidiemogelijkheden (tot maximaal 
€ 1.500,-). Medewerkers van de Milieudienst IJmond,  van de gemeente en 
een installateur beantwoorden de vragen en demonstreren materialen.  
Door duurzame maatregelen te treffen voor uw woning, bespaart u jaarlijks al 
snel een paar tientjes op uw energierekening. Maar even belangrijk, u belast 
het milieu minder en verbetert het comfort van uw woning. Vooral isolatie-
maatregelen zijn erg rendabel. Binnen enkele jaren is uw investering terugver-
diend. Zeker nu. De gemeente Uitgeest biedt u voor isolatiemaatregelen een 
aanzienlijke subsidie aan. Die kan oplopen tot wel € 1.500,-. Uitgeest hoopt 
zo samen met u de gemeente nog energiezuiniger te maken.

‘Wij wonen wijzer’
De campagne ‘Wij wonen wijzer’ is een initiatief van de gemeente Uitgeest in 
samenwerking met Milieudienst IJmond en de provincie Noord-Holland. Al-
leen particuliere woningeigenaren komen in aanmerking voor de isolatiesub-
sidie. De regeling is van kracht voor dak-, vloer- en gevelisolatie, inclusief 
HR++ glas. Het subsidiebedrag is gelijk aan 15% van de investering. De mini-
male investering is € 1.500 (subsidie:  € 225,-). De maximaal te ontvangen 
subsidie is € 1.500,- (benodigde investering: € 10.000,-).
Er kan tot 30 november 2016 subsidie worden aangevraagd, of tot het mo-
ment dat het voor Uitgeest beschikbare subsidiebedrag van € 27.187 is op-
gebruikt. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wie in 
2014 al eerder isolatiemaatregelen in zijn particuliere woning heeft getroffen, 
kan ook nog met terugwerkende kracht subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen?
Bent u geïnteresseerd? Vraag uw subsidie aan via www.wijwonenwijzer.nl. 
Hier vindt u ook meer informatie over dak-, vloer-, en gevelisolatie en HR++ 
glas. Om u een idee te geven wat u kunt besparen is er op de website een re-
kenvoorbeeld terug te vinden. Ook vindt u een stappenplan dat u helpt bij het 
aanvragen van de subsidie en vindt u de voorwaarden van de actie.

Frisse zomerexpositie 
in gemeentehuis
Kitty Meijering exposeert een geheel nieuwe serie van haar schilderijen 
in het gemeentehuis van Uitgeest. De frisse zomerexpositie is te zien tot 
en met 3 juli en is  ook te bezichtigen tijdens de kunstroute van Uitgeest, 
in het weekend van 21 en 22 juni.
Kitty’s danseressen en vrouwfiguren stralen passie en vrijheidsdrang uit. 
Vaart is voor haar belangrijk. ‘Beweging maakt een schilderij boeiend,’ 
zegt ze er zelf van. 
De verstilde vrouwfi-
guren laten een wat 
meer ingetogen ex-
pressie zien, al zor-
gen de snelle penseel-
streken voor een span-
nend contrast.
Drie doeken op de ex-
positie zijn afgewerkt 
met een epoxylaag. 
Een techniek die niet 
vaak wordt toegepast 
op schilderijen en die 
een luxe en moderne 
uitstraling geeft.
Voor meer informatie: 
www.kittymeijering.nl

Baggerwerk op komst
Donderdag 5 juni 2014 wordt gestart met het uitbaggeren van waterlo-
pen in de  wijken Waldijk en De Kleis. Het baggeren wordt in opdracht 
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgevoerd door 
de firma Zwart Infracare uit Wervershoof.
De werkzaamheden duren ongeveer drie weken en kunnen hier en daar 
enige (verkeers)overlast veroorzaken. De gemeente vraagt daarvoor uw 
begrip. 

Een vrouwfiguur van 
schilderes Kitty Meije-
ring.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
H.C. Zomerdijk, e.v. 
G.J.J. Zonneveld, 65 jaar
A.M. Kerssens, 88 jaar

GEBOREN
Melle van Tol, zoon van N. van Tol 
en A. Kemper

UITSCHRIJVING
S. J. van de Velde, per 11-04-2014
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