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De leukste 
krant
van

uitgeest

Koude maar gezellige wielerronde
Uitgeest - Zondag kon ons dorp 
genieten van de 31e wielerron-
de van Uitgeest met onder ande-

re de sportklasse, de dikkeban-
denrace en de elite. Voor de ren-
ners was het weer perfect maar 

voor de bezoekers had iets meer 
zon best gemogen. Rondemiss 
Lieke Snijder compenseerde het 
gebrek aan zon en warmte met 
haar gulle lach en ook de dames 
die het parcours in de gaten hiel-
den bij de oversteekplaatsen lie-
ten zich niet van de wijs brengen 
door de frisse wind. 
Ook deze keer kon men luisteren 
naar muziek, liet het kroost zich 
schminken of vermaakte zich 
uitstekend op het springkusse-
nen laafden de meesten zich aan 
drank en etenswaar. (Monique 
Teeling)

Beverwijk - Heemskerk - Alkmaar

Voor al uw aan- 
en verkopen

www.teer.nlwww.teer.nl

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Castricum
Heerhugowaard

SLAGROOMTAART
8/10 personen Van 13,95 voor 9,95

HAZELNOOT 
KROKANTVLAAI

10/12 personen Van 13,95 voor 9,95

HOERA GESLAAGD!

Zaterdag
een winkel 

vol Vaderdag
taarten!!!
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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 Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

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: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
23-05-2013: Daan, zoon van D. 
Mercks en Z. Korceková, gebo-
ren te Beverwijk. 23-05-2013: Li-
fi Mees, dochter van N. Stet en 
F.M. Veldhoen, geboren te Alk-
maar. 29-05-2013: Sem Wilhelm 
Hiddo, zoon van R.W.H. Zuur en 
B. Krol, geboren te Alkmaar. 30-
05-2013: Giel Corné, zoon van 
S.J. van Dam en M.G. Huiberts, 
geboren te Beverwijk. 31-05-
2013: Luuk, zoon van A.W. Rij-
erkerk en T.W.A. van der Plank, 
geboren te Beverwijk. 03-06-
2013:  Tim, zoon van D. Klene en 
M.T. Duin, geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
24-05-2013: Twan Cornelius, 
zoon van D.C.H. Dekker en S.M. 
Winder, geboren te Limmen. 29-
05-2013: Lida, dochter van M. 
Sheykhzada en S. Ghafari, ge-
boren te Alkmaar. 01-06-2013: 
Tristan Emyl, zoon van J. Revers 
en M.C.M. Vreeburg, geboren te 
Limmen.
Wonende te Akersloot:
26-05-2013: Gijs, zoon van J. 
Bloedjes en M.A.G. Sinnige, ge-
boren te Akersloot. 29-05-2013: 
Sandro, zoon van W. Soleban en 
A. Roozendaal, geboren te Alk-
maar.
Wonende te Bakkum:
23-05-2013: Maya Eefje Heidi, 
dochter van J.P.B. Pross en W.L. 
Chao, geboren te Beverwijk.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
25-05-2013: Zonneveld, Alexan-
der G. en Assink, Joyce J.E., bei-

den wonende te Castricum. 29-
05-2013: de Wit, Gerbrand M. 
en Beemsterboer, Maria M., bei-
den wonende te Castricum. 31-
05-2013: Touber, Hans F. en de 
Wolf, Anna W.M., beiden wo-
nende te Castricum. 31-05-2013: 
Duiker, Patrick J.C. en Kramer, 
Angelique, beiden wonende te 
Heemskerk. 31-05-2013: Breu-
ker, Joël B. en Couwenhoven, Si-
mone, beiden wonende te Zaan-
dam. 01-06-2013: Aker, Ramon 
J.J. en Zielman, Daniëlle M., bei-
den wonende te Hoogkarspel. 
04-06-2013: Molenaar, Rick C. 
en Wielinga, Patricia, beiden wo-
nende te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
25-05-2013: Luijbe, Albertus W., 
oud 89 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met M. Hijstek. 26-
05-2013: van den Boogaard, Eli-
zabeth, oud 85 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met W. Schagen. 31-05-2013: 
Sprenkeling, Saverienus N., oud 
66 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met C.M. Borst. 31-05-
2013: Brasser, Josephus T., oud 
72 jaar, overleden te Heemskerk. 
02-06-2013: Sibeijn, Louisa M., 
oud 81 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met D. 
Teijmant.
Wonende te Akersloot:
27-05-2013: Kriek, Maria E., oud 
87 jaar, overleden te Akersloot, 
gehuwd geweest met T. Dil. 28-
05-2013: Gimpel, Anton C., oud 
70 jaar, overleden te Heemskerk, 
gehuwd met R.A.G. Kok.

Lattenzager De Jonge 
Leeuw draait weer

Uitgeest - Een molen moet 
draaien. Daar zijn het recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgees-
termeer (RAUM) en de stichting 
Akersloter- en Uitgeester Mo-
lens (SUAM) het hartroerend 
over eens. Dus werd afgespro-
ken dat de lattenzager De Cor-
neliszoon op het voormalig indu-
strieel erfgoedpark bij Uitgeest 
op gezette tijden in de wind 
wordt gezet om de wieken weer 
te laten rondgaan. 
Het RAUM is nu formeel eige-
naar van de molen. Van de SU-
AM kwam het verzoek weer iets 
te gaan doen met de lattenzager, 
die al weer twee jaar stilstaat. In 
goed overleg is nu besloten dat 
de molen elke veertien dagen 
een keer in bedrijf zal zijn. 
Het SUAM levert gediplomeerde 
bemanning. Gerbrand de Vries, 
molenaar van De Kat in Uitgeest, 
gaat het beheer coördineren.  Hij 
heeft al eerder op de Cornelis-
zoon gedraaid en weet als er-
kend examinator als geen ander 
hoe je met de molen moet om-
gaan. Hij kan voor de beman-
ning beschikken over twee re-

cent afgestudeerde molenaars 
van de SUAM: Joop van Vliet uit 
Egmond aan de Hoef en Ella ter 
Heide uit Castricum.
Dinsdagochtend 28 mei heeft 
beheermedewerker Arthur  van 
Leuven van het recreatieschap 
de sleutel van de molen over-
handigd aan Gerbrand de Vries 
en Paul Rijkers. Rijkers  is mo-
lenaar van De Hoop in Amster-
dam en ook bestuurslid van de 
stichting Cornelis Corneliszoon 
van Uitgeest CCVU, die zich in-
zet voor de herbouw van een 
grote houtzaagmolen aan de oe-
vers van het meer.
Het recreatieschap is momenteel 
op zoek naar een ondernemer 
die het erfgoedpark zoals dat er 
nu bij ligt met een eigen plan wil 
doorontwikkelen. Geïnteresseer-
de partijen kunnen hiertoe tot 21 
juni een ontwikkel en exploita-
tievisie bij het recreatieschap in-
dienen . Meer informatie hier-
over is te vinden op de websi-
te van het recreatieschap: www.
alkmaarder-enuitgeestermeer.nl 
.  Zie ook: www.houtzaagmolen-
uitgeest.nl

De lattenzager Corneliszoon op het voormalig industrieel erfgoedpark 
De Hoop.

Bibliotheek van oud-burgemeester 
Cees Waal onder de hamer

Castricum - Volgende week 
dinsdag komt bij Veilinghuis De 
Eland/Van Gendt Book Aucti-
ons de bibliotheek onder de ha-
mer van Cees Waal (1943-2011), 
waarnemend oud-burgemeester 
van Castricum. 
De bibliotheek omvat ruim 120 
kavels en geeft een beeld van 
waar zijn interesses lagen: archi-

tectuur, vaderlandse geschiede-
nis, oude en moderne kunst, li-
teratuur, Romeins recht, lokale 
geschiedenis en topografie. De 
gratis toegankelijke kijkdagen 
zijn op donderdag 13 juni, vrij-
dag 14 juni, zaterdag 15 juni en 
zondag 16 juni van 10.00-17.00 
uur. Adres: Weesperstraat 110 te 
Diemen.

D66 wil schaap met vijf poten
Castricum - In het college is het 
plan van aanpak ‘Samen aan de 
slag’ behandeld. In dit plan pre-
senteert het college een aanpak 
hoe mensen kunnen meedoen in 
onze samenleving, zo kort mo-
gelijk in de bijstand zitten en de 
kosten van de gemeente worden 
verminderd. D66 heeft uitge-
sproken een groot voorstander 

te zijn van het extra inzetten van 
een externe jobhunter. Deze job-
hunter moet banen binnen gaan 
halen voor mensen zonder werk 
in samenwerking met de amb-
telijke organisatie. ,,Kortom een 
schaap met vijf poten die binnen 
korte tijd kan zorgen voor bij-
voorbeeld 1.000 werkgeverscon-
tacten in Castricum en de regio.” 

Collagetechnieken en 
boetseren bij Perspectief

Bakkum – Maar liefst 2,5 dag 
duurt een workshop van Afke 
Spaargaren. Hierin worden zelf-
gemaakte collages gemaakt, 

geïnspireerd op een bestaand 
kunstwerk. Deze workshop start 
op maandag 1 juli om 13.30 uur 
en duurt tot woensdag 3 ju-
li 16.30 uur. Vervolgens  begint  
maandagmorgen 8 juli een por-
tretboetseer4daagse. Onder lei-
ding van Ton Rota wordt in vier 
opeenvolgende ochtenden van 
9.30 tot 12.30 uur een gelijkend 
portret geboetseerd van het 
achttienjarige model Matthijs. 
Aanmelding  bij Joanne Vetter, 
0251-655183, e-mail: joanne_
vetter@hotmail.com.

Castricum op tv 
Castricum - In de nieuwe af-
levering van Couleur LoCALe 
schuiven ditmaal drie gasten aan 
bij presentator Peter van Raalte. 
Van Raalte praat met Hanneke 
Besjes over het nieuwe seizoen 
Plusactiviteiten, dat in het najaar 
weer begint. Verder is Robert de 
Rijke te gast, hij komt als cul-
tuurcoördinator van de gemeen-
te Castricum onder andere ver-
tellen over twee evenementen in 
de zomermaanden: Uit de Kunst 

in Castricum en Castricum Culi-
nair. Tot slot spreekt Van Raalte 
met Pauline van Vliet. Zij is his-
torica en filmmaakster. Eerder 
maakte zij een film over de Cas-
tricumse Indonesiëgangers en 
nu werkt zij aan een project over 
de Slag bij Castricum die plaats-
vond in 1799. Première van de 
film Soldaat onder het zand is op 
6 oktober, op de dag dat de Slag 
plaatsvond. De aflevering is te 
zien op C-TV, dé televisiezender 
voor de gemeente Castricum, om 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 en 
23.00 uur tot half juni. 
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Dág burgemeester!

Uitgeest - Dat woensdag 5 ju-
ni nu de gehele Uitgeester be-
volking massaal naar de recep-
tie ter ere van het afscheid van 
burgemeester Mieke Baltus was 
gekomen, zo was het niet. Men 
had meer mensen verwacht. 
Wel aanwezig waren veel bur-
gemeesters en wethouders van 
buurgemeenten alsmede oud-
wethouders van Uitgeest. Na de 
speech van de commissaris van 
de koning, Johan Remkes, spra-
ken eerst wethouder Wil Spaan-
derman namens het college en 
daarna alle fractievoorzitters zich 
hoofdzakelijk lovend uit over 
de vertrekkende burgemeester 
hoewel een ieder toch ook een 
minpuntje naar voren bracht.
Samenwerking was het belang-
rijke woord, dat steeds weer naar 
voren kwam. Eerste spreker was 
Johan Remkes: “Al sinds de ja-
ren ’50 waren bestuurlijke ver-
houdingen in de IJmond het on-
derwerp van gesprek”, zo zei hij. 
“Samenwerken kan en moet be-
ter. Al in 1968 was er een fusie-
voorstel van binnenlandse za-
ken voor Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen. Onderlinge verhou-

dingen vormden toen een be-
lemmering om samen te werken.  
Binnenkort is er een kansenon-
derzoek in de IJmondgemeen-
ten. Uitgeest is wel toe aan een 
gemeentelijke oplossing. Uit-
geest oriënteert zich nu in twee 
richtingen: Alkmaar, Castricum 
en Heiloo of de IJmond.”  De 
commissaris vond het ambt van 
burgemeester ingewikkelder ge-
worden door onder meer de tur-
bulente omgeving, het dualisme 
en de vele nieuwe regels. “Maar 
Mieke Baltus stond voor de be-
langen van Uitgeest”, zo vond hij.

Wethouder Spaanderman
Het was loco-burgemeester Wil 
Spaanderman, die sprak namens 
het college.  “Waarom juist nu?” 
hebben wij ons afgevraagd. “Is 
Uitgeest hiermee stilletjes aan-
beland onder een ander gestern-
te?” Spaanderman memoreerde 
de kordate stijl, wanneer nodig, 
waarmee Mieke de raadsverga-
deringen leidde. “Je gaf ieder-
een altijd alle gelegenheid zijn 
of  haar zegje te doen. De be-
sluitvorming verliep vrijwel zon-
der uitzondering vlekkeloos. Be-

raadslagingen, altijd in een ont-
spannen sfeer, werden niet op 
de man of vrouw gespeeld, maar 
keurig op de bal. Die gemoede-
lijkheid was er ook bij de colle-
gevergaderingen. Je stond vol-
strekt boven de partijen, al moet 
ik toegeven dat ik ook wel eens 
heb gedacht: een heel klein 
beetje kleur bekennen kan toch 
ook geen kwaad. Je hebt onze 
gemeente met je dossierkennis, 
je grote netwerk en je persoon-
lijke elegantie op de kaart gezet.”
  
Speeches  fractievoorzitters  
Na Spaanderman sprak als eer-
ste J. Dubelaar namens de PU. 
“Als je het zelf wilt, word je snel 
opgenomen in de Uitgeester ge-
meenschap. Je was snel inge-
burgerd en stond open voor con-
tacten met burgers en verenigin-
gen. Nu je  naar Heemskerk gaat 
ziet onze fractie ook kansen. Zo-
wel Uitgeest als Heemskerk heeft 
te maken met bezuinigingen. Sa-
menwerking is daarbij het sleu-
telwoord. Een bekende buur-
vrouw, die wil samenwerken is 
dan beter dan een verre minister, 
die alleen maar fusies wil.” Ver-
volgens sprak N.B. Kranenburg 
namens D66. “Als je een nieuwe 
kans krijgt in jouw leven, moet je 
die grijpen, anders krijg je spijt. 
Je leidde de raadsvergaderingen 
op een prettige manier en beëin-
digde de discussie als die naar 
jouw idee lang genoeg had ge-
duurd. Je neemt nu jouw kennis 
en kunde mee naar Heemskerk, 
zodat men er daar de vruchten 
van kan plukken.” Guus Krom, 
die als oudste raadslid de bui-
tengewone raadsvergadering 
leidde, die vooraf ging aan de re-
ceptie, zei het volgende: “Jouw 
vertrek komt nu Uitgeest het 
moeilijk heeft niet gelegen. Sa-
menwerken wordt steeds be-
langrijker.” Ze noemde Mieke 
Baltus een fijn mens, dat bij de 
eindspeech van de burgemees-
ter wederkerig bleek te zijn. Een 
minpuntje was volgens Krom het 
feit, dat de UVP wel vond, dat zij 
de wethouders wat meer achter 
de broek aan had mogen zitten.

VVD, CDA en PvdA 
Karel Mens: “De VVD weet na-
tuurlijk best waarom je naar 
Heemskerk wilt. Je hoopt na-
tuurlijk dat Uitgeest gaat fuse-
ren met Heemskerk en dan krijg 
je er Uitgeest misschien gewoon 
weer bij. Je bent goed in staat 
om verbindingen te leggen tus-
sen partijen en eveneens goed 
in staat om een vergadering te 
leiden. Je bent altijd aardig en 
charmant. Weet je hoe vervelend 
dat is als je een keer flink af wilt 
geven op bijvoorbeeld de voort-
durende overschrijdingen van 
een Veiligheidsregio. We zagen 
anderhalf jaar geleden het geld 
er met bakken uitvliegen en dat 

De burgemeester van de Haarlemmermeer Theo Weterings, voorzit-
ter van de burgemeesterskring Kennemerland in gesprek met burge-
meester Mieke Baltus. Rechts van haar haar echtgenoot Hans Rijs

Felicitaties voor Mieke Baltus van de Commissaris van de Koning, Jo-
han Remkes

wordt dan schuldbewust verde-
digd door iemand, die altijd zo 
aardig is.” De speech van A.P. 
Wijte (CDA) was doorspekt met 
humor. “Ik heb altijd gedacht, 
dat je een hechte band hebt met 
Elisabeth Fink, die een column 
heeft in De Uitgeester en al-
tijd vol sarcasme stukjes schrijft 
over het college en de raad. In de 
raadsvergaderingen worden vele 
onzinnige woorden gezegd en in 
de grotere gemeente Heemskerk 
zal er nog wel meer onzin wor-
den uitgesproken. Maar er is in 
Nederland een uitspraak: ‘Waar 
een wil is, is een omweg’.” Laat-
ste spreker was H.H. Eilert (Pv/
dA). “Je stond als prinses, soms 
wel eens te afstandelijk, boven 
de partijen. Je bent geen bu-
reaucraat of machtsbelust be-
stuurder, maar ging voor inhou-
delijk beleid. Je bent zo veel mo-
gelijk jezelf gebleven. Heb je het 
goed gedaan? Voor mij wel. Als 
ik wel eens kritiek had, zei  je: 
“Weet jij het beter? Mijn opgave 
is een meerderheid voor de be-
sluiten te krijgen.”

Vele burgemeesters op de re-
ceptie
Na de buitengewone raadsver-
gadering volgde er een recep-
tie. Vele burgemeesters met 
wie Mieke Baltus via de bur-
gemeesterskring drie keer per 
jaar contact heeft, waren aan-
wezig, zoals de burgemees-
ter van de Haarlemmermeer , 
Theo Weterings, tevens voorzit-
ter van de burgemeesterskring 
Kennemerland, burgemees-
ter Toon Mans uit Castricum,                                                                                        

burgemeester Niek Meijer uit 
Zandvoort, burgemeester Ruud 
Nederveen uit Bloemendaal, 
burgemeester Hans Romeijn uit 
Heiloo en burgemeester Han 
van Leeuwen uit Beverwijk. Ook 
de wethouders Odd Wagner uit 
Heemskerk, Frans Koster uit Be-
verwijk en Annet van Baerveldt 
uit Velsen waren naar de ver-
gadering en receptie gekomen. 
Voorts waren er ex-wethouders 
van Uitgeest: Ineke Edzes, Jack 
van der Hoek (nu wethouder in 
Haarlem),  Klaas Boer en Arnold 
Sely. Overige gasten waren: ex-
gemeentesecretaris Florence 
van Eijck en oud waarnemend 
burgemeester Annelies Ko-
ningsveld alsmede afgevaardig-
den van FC Uitgeest, de hockey-
club, de brandweer, de politie, de 
buitendienst, de horeca, de mi-
lieudienst en nog vele anderen. 
Nadat Mieke Baltus haar ambts-
keten om de schouders van lo-
co-burgemeester Wil Spaander-
man had gehangen dankte zij al-
le mensen, met wie zij heeft sa-
mengewerkt. Zij besloot haar af-
scheidsspeech met de woor-
den: “Wees niet bang voor sa-
menwerking in de IJmond als je 
in Heemskerk een burgemeester 
hebt zitten, die zó veel van Uit-
geest houdt.” 

Mieke Baltus wordt in een 
openbare raadsvergadering in 
Heemskerk geïnstalleerd op 4 
juli. De waarnemend burge-
meester in Uitgeest, Theo van 
Eijk, is maandag met zijn werk-
zaamheden begonnen. (Marga 
Wiersma)   

De twee zoons van burgemeester Mieke Baltus, Perry (13) links en 
Corné (17) rechts achter de cadeautafel. “Wij gaan verhuizen naar 
Heemskerk en gaan wonen in De Citadel, een soort eilandje in de 
Broekpolder.”
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

woensdag 20.00 uur  
Two Mothers

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur  
maandag & dinsdag 20.00 uur  

The Hangover 3
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 15.30 uur  
dinsdag 14.00 uur

Quartet
maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Boven is het stil
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 15.30 uur  
The Great Gatsby - 3D

zondag 19.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur   

Daglicht
zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
Epic - 3D

zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
De Croods - 2D

Programma 13 juni t/m 19 juni 2013

Keuze in Two Mothers
Lil en Roz worden verliefd op 
elkaars zonen. Omdat ze bang 
zijn voor de reacties van buiten-
staanders, houden ze de relaties 
jarenlang geheim. Maar als de 
verhoudingen dan toch bekend 

worden, dreigt die onthulling de 
levens van de vriendinnen en 
hun zonen te vernielen. Ze moe-
ten een keuze maken tussen so-
ciale conventies en hun eigen 
verlangens.

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

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

Figuranten gezocht voor 
filmopnames Eyeworks
Uitgeest - Ook figureren in de 
nieuwe film van de makers van 
New Kids? Eyeworks zoekt figu-
ranten voor hun nieuwste film 
Bro’s before Ho’s. 
De film gaat over de 29-jarige vi-
deotheekmedewerker Max en 
zijn geadopteerde broer Jules, 
tevens zijn beste vriend. Het le-
ven van de twee staat in het te-
ken van drinken, blowen en zo-
veel mogelijk chicks scoren, tot-
dat ze allebei verliefd worden 
op hetzelfde meisje. Op 14 juni 
vinden de opnames plaats van 
18.00 uur tot 24.00 uur in Bobs 
Uitgeest. Opgeven kan door voor 
13 juni foto, naam, woonplaats, 
leeftijd en telefoonnummer te 
mailen naar: brosbeforehos@
eyeworks.tv (020-6661883). Be-
langstellenden moeten een hel-

denpak meenemen (Batman, 
Roodkapje, Indiana Jones). Als 
vergoeding krijgen zij een ca-
deau van de film.
Bro’s Before Ho’s verschijnt in 
december in de Nederlandse bi-
oscopen. 

Socratisch Café in Grieks 
restaurant Ola Kala 

Castricum - Op zondagmiddag 
23 juni organiseert Grieks res-
taurant Ola Kala in samenwer-
king met Stichting Leren Filoso-
feren het eerste Socratisch Ca-
fé in Castricum. De bijeenkomst 
belooft een levendige gedach-
tewisseling te worden, waarbij 
de deelnemers gezamenlijk een 
betekenisvolle vraag formule-
ren en onderzoeken. De Castri-
cumse filosoof Rudolf Kampers 

is gespreksleider. Om aan dit ge-
sprek mee te doen, heeft men 
geen kennis van de filosofie no-
dig. De bijeenkomst biedt ruim-
te aan maximaal 25 deelnemers.
‘Een activiteit als deze past heel 
goed bij ons,’ legt restaurant-
houder Kostas Zafeiroudis uit. 
,,Wij Grieken houden nu een-
maal van de gedachtewisseling. 
Dat zit in onze cultuur. Het Ne-
derlandse woord ‘dialoog’ komt 

van het Griekse ‘dialogos’. Ver-
der zijn mijn collega-kok Aene-
as en ik sowieso zeer geïnteres-
seerd in kunst, cultuur en we-
tenschap. Aeneas is zelfs afge-
studeerd in de wetenschapsfi-
losofie.” Bij het Socratisch Café 
wordt de socratische gespreks-
methode gehanteerd. ,,Volgens 
Socrates komt inzicht tot stand 
als mensen elkaar vragen stel-
len, goed naar elkaar luisteren 
en gezamenlijk nadenken over 
concrete ervaringen. Zo gaan we 
het ook doen bij Ola Kala. Het is 
dus geen filosofieles, maar een 
gezamenlijk denkproces. Filoso-
feren in de stijl van Socrates doe 
je om jezelf en anderen beter te 
begrijpen.” Filosoof Jan Ewout 
Ruiter is ook aanwezig. De kos-
ten voor deelname zijn tien euro 
(inclusief hapje en drankje). De 
bijeenkomst begint om 15.30 uur 
en duurt tot uiterlijk 17.30 uur. Na 
afloop is er de mogelijkheid om 
in het restaurant te blijven eten. 
Het adres is Dorpsstraat 42, Cas-
tricum. Op de foto v.l.n.r.: Jan 
Ewout Ruiter, Kostas Zafeiroudis 
en Rudolf Kampers.

Vrijwilligers en ruimte 
gezocht voor Uit Je Bak
Castricum - Op zondag 28 ju-
li vindt in het Willem de Rijke-
park de zevende editie van het 
Uit Je Bak Festival plaats. De or-
ganisatie kan met trots een nieu-
we sponsor bekendmaken: Hea-
droom sponsort de geluidstech-
niek van het festival.

Bij de reeds aangekondigde na-
men zijn nu weer een aantal 
nieuwe te melden: De eerste act 
is Skiggy Rapz, een mc die on-
der meer in voorprogramma’s 
van Kanye West en Guru heeft 
gestaan. Daarnaast staan The 
Pignose Willy’s dit jaar op Uit Je 
Bak. Dit blues-/garagerockduo 
laat zich inspireren door oude 
bluesmeesters. Ook de regionaal 
bekende punkrockers van Trans-

lated en de funkmuzikanten van 
Wet T-shirt Contest zijn aanwe-
zig. De laatste nieuwe naam is 
Cherry Camino; deze band speelt 
poppy nummers met een vleugje 
rock en blues.
Het Uit Je Bak Festival draait vol-
ledig op de inzet van vrijwilligers, 
van opbouw tot programmering 
tot marketing. Natuurlijk is al-
le inzet daarbij welkom. De or-
ganisatie zoekt per direct tot de 
eerste week van augustus een 
ruimte waar de vrijwilligers kun-
nen knutselen aan decor, bouw-
objecten en andere nodige voor-
bereidingen. Wie ruimte heeft of 
weet kan dit mailen naar info@
uitjebak.nl. Ook nieuwe vrijwilli-
gers kunnen zich hier aanmel-
den. 

Barbecue met Nederlands-
talige artiesten bij Borst

Bakkum - Barbecuen met Ne-
derlandstalige livemuziek van 
onder andere Bernard Karsten 
en Stefan Storm. Daar kan men 
bij zijn in hotel Borst op 23 juni 
vanaf 16.00 uur. 
Gasten worden verwelkomd met 
een drankje en gaat meteen van 
start met een optreden van Ste-
fan Storm en zijn team. Dan wor-
den de barbecues aangesto-
ken. Voor iedereen is er zo’n 400 
gram vlees, waaronder hambur-
ger, braadworst, varkenslapje, 

kipvleugels en stokje saté en na-
tuurlijk zijn er sauzen en stok-
brood. Meeeten en meefeesten 
kost 9,95 euro. Kaarten zijn ver-
krijgbaar aan de bar of te reser-
veren via www.bernardkarsten.nl 
of Feestartiesten.nl.  
Vanaf 17.30 uur zet Bernard Kar-
sten de zaal op zijn kop. Daarna 
is het de beurt aan Boswande-
ling Guus die met zijn piano het 
feest voortzet. Rond de klok van 
21.00 uur sluit Bernard Karsten 
met een optreden af. 

Castricum - Vorige week woens-
dag werd op de Geesterweg tus-
sen 11.00-12.30 een bladbla-

zer van de gemeente ontvreemd. 
Donderdag moest op de Dorps-
straat in Akersloot een 39-jari-
ge fietser uit Akersloot uitwijken 
voor een 76-jarige automobilist 
uit Castricum die de fietser over 
het hoofd zag. De fietser kwam 

ten val tegen de auto. Dinsdag 
omstreek 15.00 uur vond een  
winkeldiefstal plaats bij Albert 
Heijn in Limmen. Een 15-jarige 
jongen uit Akersloot had een fles 
drank meegenomen. In de nacht 
van dinsdag op woensdag was 

er sprake van een diefstal uit een 
woning op de Pagenlaan in Lim-
men. Er wordt niets vermist.
In de nacht van woensdag op 
donderdag werd er in een be-
stelauto, die geparkeerd stond 
op de Rijksweg, ingebroken. 

In de laadruimte lag een groot 
aantal gereedschappen. Hier-
van werd een groot deel weg-
genomen. Vrijdag om 4.00 uur 
kwam een melding binnen van 
een inbraak bij een bedrijf op de 
Dorpsstraat te Castricum. 
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Open Dag bij Dilvis 
Akersloot - Op zaterdag 15 ju-
ni houdt het visserijbedrijf Dil-
vis een open dag. Van 10.00 tot 
16.00 uur is iedereen uitgeno-
digd om een kijkje te komen ne-
men bij de ambachtelijke be-
roepsbinnenvisser. 

De inmiddels 130 jaar oude 
groothandel in zoetwatervis zet 
zijn deuren open, zodat de men-
sen een duik kunnen nemen in 
de rijke historie van de ‘Gebr. Dil’.

Een kijkje in de keuken
Bezoek de ‘boetschuur’, leer van 
alles over de verschillende soor-
ten zoetwatervis en spring op 
de boot waarmee Dilvis duur-
zaam naar snoekbaars vist. Ook 
de fijne kneepjes van het vis ro-

ken zullen worden uitgelegd en 
tevens kan men de ‘gerookte 
beekridder’ komen proeven. Dit 
is een lokaal gerookte zoetwa-
tervis uit IJsland.

Een uitje voor jong en oud
Alle bezoekers kunnen gratis 
meedoen aan een prijsvraag en 
de kinderen mogen samen met 
de vissermannen kleine poot-
aaltjes uitzetten in het Alkmaar-
dermeer of zich wagen aan de 
oud-Hollandse spelletjes op het 
‘stokkenveld’. Nieuwsgierig hoe 
het eraan toegaat bij één van de 
grootste verwerkers van zoetwa-
tervis in Nederland? Ga dan 15 
juni langs bij Dilvis in Akersloot. 
Een uitje voor jong en oud. Het 
adres is Kerklaan 40 Akersloot. 

Shanty en smartlappen 
op het Wilhelminaplein
Akersloot - Zondag 16 ju-
ni wordt op het Wilhelminaplein 
een shanty- en smartlappenfes-
tival met verschillende koren ge-
houden. Vanaf 14.00 uur zijn er 
optredens van onder andere de 
Lakesinger, die een thuiswed-
strijd hebben, De Zaalneelden 
uit Egmond aan Zee, De Skul-
pers uit Bakkum en het Smart-
lappenkoor uit Beverwijk.
De Lakesingers is in 2000 opge-
richt en wordt gedirigeerd door 
Anja Piels, de muzikale bijdrage 

komt van accordeoniste Rita te 
Boekhorst en violist Jeroen van 
der Kruijf. Het koor telt ruim der-
tig mannen en vrouwen.
De Zaalneelden bestaat uit on-
geveer vijftig mannen en vrou-
wen. De kleding die zij dragen is 
als rond het jaar 1850. Op het re-
pertoire staan veel verschillende 
nummers in Hollands, Spaans, 
Frans, Engels en Duits
De Skulpers bestaat uit onge-
veer veertig mannen onder lei-
ding van dirigent Marcel Klaver. 

De muzikale begeleiding bestaat 
uit drie accordeonisten, een 
trekzak- en fluitspeler en een 
mondharmonicaspeler.
Het Smartlappenkoor Beverwijk 
bestaat al meer dan twintig jaar 
en is één van de langst bestaan-
de smartlappenkoren in de om-
geving. Het koor telt 48 leden, 
18 mannen en dertig vrouwen. 
Met veel plezier en gevoel wor-
den smartlappen en levensliede-
ren ten gehore gebracht. Per au-
gustus 2010 is Frans Sueters di-
rigent en tevens gitarist van het 
Beverwijkse Smartlappenkoor, 
Anja Piels en Rita te Boekhorst 
verzorgen met accordeon de 
muzikale ondersteuning. De en-
tree is gratis.

Jeugdvakantiecocktail 
met 45 activiteiten

Castricum - Op maandag 17 ju-
ni van 20.00 tot 21.30 uur is de 
inschrijving voor de Jeugdva-
kantiecocktail bij Stichting Wel-
zijn in Geesterhage. Dan kunnen 
aanmeldstrookjes voor de activi-
teiten ingeleverd  en afgerekend 
worden. De strookjes zijn te vin-
den in de cocktailgidsen, ver-
krijgbaar bij de Stichting Wel-
zijn Castricum en te downloaden 
via www.welzijncastricum.nl. De 
activiteiten kosten vier euro per 
deelnemer en kinderen kunnen 
zich onbeperkt opgeven voor de 
activiteiten. Vanaf 18 juni kan te-

lefonisch ingeschreven worden 
via 0251-656562 van maandag 
tot en met donderdag van 13.30 
tot 15.00 uur. Aan de balie is 
aanmelden mogelijk van 9.00 tot 
10.00 uur op werkdagen. 
Deze zomer maken maar liefst 
45 activiteiten deel uit van het 
zomervakantieprogramma  voor 
kinderen in de leeftijd van vier 
tot en met twaalf jaar. Nieuw 
in het programma is het Mon-
key-klimmen als onderdeel van 
de Adventureday in Zwembad 
Dampegheest in Limmen, Cup-
cakes versieren in de Storey 

Club in Akersloot en Film zon-
der beeld in Discovery in Castri-
cum. Het spookhuis wordt deze 
vakantie in Discovery ook weer 
ingericht. Terug van weggeweest 
is het populaire Breakdance bij 
DansStudio Fruns. Mem’s Atelier 
is dit jaar present met creatieve 
workshops op het strand, in de 
Tuin van Kapitein Rommel en in 
Akersloot. Naar Toonbeeld komt 
het bekende Theater Spring met 
een interactieve voorstelling. 
Ook biedt Toonbeeld een slag-
werk/basgitaarworkshop en een 
wolvilt-, een klei- en een mu-
ziekworkshop. Jeugd en Tech-
niek is van de partij voor het ma-
ken van fraaie houtcreaties. Het 
populaire springen op de aero-
dynamische tumblingbaan en 
trampolinespringen bij DOS en 
klimmen, boogschieten en ten-
nis bij Berg en Bal zijn eveneens 
in het programma opgenomen. 
Tafeltennisvereniging Castricum 
doet mee, handbalvereniging 
CSV, zwembad De Witte Brug en 
jeu de boulesvereniging De Stet-
ters. Wie van avontuur houdt kan 
zich aanmelden bij de Reddings-
brigade. Grootouders en klein-
kinderen worden uitgenodigd 
samen te komen kijken naar de 
film ‘Abeltje’. In de Tuin van Kapi-
tein Rommel worden Sprookjes-
dagen gehouden en een speur-
tocht in augustus. Zie ook www.
welzijncastricum.nl. 

Al 115 jaar Troupin 
Natuursteen in Haarlem

Haarlem - Troupin Natuur-
steen B.V. is al sinds 1898 
een bekend en gerenom-
meerd natuursteenbedrijf. 
Troupin is een familiebedrijf 
dat al jaren van vader op zoon 
overgaat en gespecialiseerd 
is in grafwerk.

Op 17 juli is het exact 115 jaar 
geleden dat V.H.J. Troupin is be-
gonnen met de eerste steenhou-
werij in Haarlem. Ter ere van dit 
heuglijke feit geeft de huidige 
vijfde generatie van Troupin Na-
tuursteen B.V., onder leiding van 
Guy Troupin, tot die datum een 

korting van 15% bij aanschaf van 
een nieuw gedenkmonument.  
Deze korting is niet geldig in 
combinatie met andere korting-
acties.
Belangstellenden zijn welkom in 
de showroom en werkplaats om 
een indruk te krijgen van de mo-
gelijkheden voor een persoonlijk 
gedenkteken. 
Ook voor het opknappen, bij-
zetten van vervolginscripties en 
restauratie van oude monumen-
ten is men bij Troupin Natuur-
steen aan het juiste adres. Zie 
voor meer informatie www.Trou-
pinnatuursteen.nl.

Castricum - Zondag rond 4.15 
uur was er sprake van een wo-
ningbrand aan de Helmbloem. 
Ter plaatse had men de brand in 
de meterkast al geblust met de 
poederblusser. Bij de burenstond 
de meterkast ook vol rook 

Brandje in 
meterkast
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XUitgeest - Een molen moet 
draaien. Daar zijn het recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgees-
termeer (RAUM) en de stichting 
Akersloter- en Uitgeester Mo-
lens (SUAM) het hartroerend 
over eens. Dus werd afgespro-
ken dat de lattenzager De Cor-
neliszoon op het voormalig indu-
strieel erfgoedpark bij Uitgeest 
op gezette tijden in de wind 
wordt gezet om de wieken weer 
te laten rondgaan. 
Het RAUM is nu formeel eige-
naar van de molen. Van de SU-
AM kwam het verzoek weer iets 
te gaan doen met de lattenzager, 
die al weer twee jaar stilstaat. In 
goed overleg is nu besloten dat 
de molen elke veertien dagen 
een keer in bedrijf zal zijn. 
Het SUAM levert gediplomeerde 
bemanning. Gerbrand de Vries, 
molenaar van De Kat in Uitgeest, 
gaat het beheer coördineren.  Hij 
heeft al eerder op de Cornelis-
zoon gedraaid en weet als er-
kend examinator als geen ander 
hoe je met de molen moet om-
gaan. Hij kan voor de beman-
ning beschikken over twee re-

De sleuteloverdacht van het schap aan de molenstichting. Van links 
naar rechts Arthur van Leuven van het RAUM, Gerbrand de Vries van 
de SUAM en Paul Rijkers van de CCVU

Lattenzager De Jonge 
Leeuw draait weer

cent afgestudeerde molenaars 
van de SUAM: Joop van Vliet uit 
Egmond aan de Hoef en Ella ter 
Heide uit Castricum.
Dinsdagochtend 28 mei heeft 
beheermedewerker Arthur van 
Leuven van het recreatieschap 
de sleutel van de molen over-
handigd aan Gerbrand de Vries 
en Paul Rijkers. De heer Rijkers  
is molenaar van De Hoop in Am-
sterdam en ook bestuurslid van 
de stichting Cornelis Cornelis-
zoon van Uitgeest CCVU), die 
zich inzet voor de herbouw van 
een grote houtzaagmolen aan de 
oevers van het meer.
Het recreatieschap is momen-
teel op zoek naar een onderne-
mer die het erfgoedpark zoals 
dat er nu bij ligt met een eigen 
plan wil doorontwikkelen. Ge-
interesseerde partijen kunnen 
hiertoe tot 21 juni een ontwikkel 
en exploitatievisie bij het recre-
atieschap indienen . Meer infor-
matie hierover is te vinden op de 
website van het recreatieschap: 
www.alkmaarder-enuitgeester-
meer.nl. Zie ook: www.houtzaag-
molen-uitgeest.nl.

De lattenzager Corneliszoon op het voormalig industrieel erfgoedpark 
De Hoop

Uitgeest - Een sluitende begro-
ting voor het jaar 2014, waarbij 
bezuinigingen een grote rol spe-
len. Hierover hebben alle raads-
leden  wekenlang vergaderd. Op 
donderdag 6 juni kon de fractie-
voorzitter van elke partij in een 
openbare raadsvergadering zijn 
of haar mening  naar voren bren-
gen. Het ging steeds maar weer 
over het behoud van voorzienin-
gen met behoud van het zwem-
bad De Zien voorop. Maar ook 
wilde men de bibliotheek en de 
Muziekschool het liefste behou-
den. Verhoging van de OZB met 
10 procent in 2014 (landelijk ge-

Bezuinigingsvoorstellen gemeenteraad

Behoud van voorzieningen 
hangt ook van de burgers af

middelde) leek voor alle partijen 
onontkoombaar.
 
Op 27 juni komt het college met 
voorstellen waarover de raad  
moet beslissen. De raadsleden 
wilden het college een richtlijn 
geven donderdag. De vergade-
ring werd voorgezeten door de 
heer Runneboom. De raadsle-
den hadden een lijst opgesteld, 
waarbij het zwembad in 2014 
open blijft. Maar voor de jaren 
2015, 2016 en 2017 heeft men 
voor al die jaren een bedrag van 
150.000 euro voor bezuiniging 
neergezet. De PU staat achter de  

actie van de Stichting ‘De Zien 
blijft’ en is van mening dat sa-
men met de stichting bekeken 
moet worden hoe het zwembad 
ook de komende jaren voor de 
inwoners van Uitgeest en om-
ringende gemeenten behou-
den kan blijven. Dat zou kun-
nen door: inzet van vrijwilligers; 
het genereren van meer inkom-
sten van het buitenbad; een aan-
gepast contract met Optisport; 
het slechts uitvoeren van nood-
zakelijke werkzaamheden zon-
der concessies te doen aan kwa-
litatief goed zwemwater en vei-
ligheid van de bezoekers. Ook 
de burgers kunnen dus meehel-
pen het zwembad te behouden. 
C. F. J. Mens (VVD): “Wij geloven 
ook in de kracht van de samen-
leving zelf.”
 
Bibliotheek en Muziekschool
Voor de bibliotheek denkt men 
aan een afbouwconstructie 
van vier jaar. In 2014 kan de-
ze nog open blijven, maar voor 
2015 stellen de raadsleden voor 
75.000 euro te bezuinigen, in 
2016: 150.000 euro en in 2017: 
225.000 euro. “Men zou de bi-
bliotheek kunnen verwijderen 
en kunnen laten opereren in 
een school”, zo vond mevrouw G. 
Krom (UVP). 

Wat de muziekschool betreft wil 
men in 2014 al 30.000 euro be-
zuinigen door deze te sluiten 
en vervolgens eveneens 30.000 
euro bezuinigen voor de jaren 
2015, 2016 en 2017.  A.P. Wij-
te (CDA) is een sterk voorstan-
der van het behoud van de Mu-
ziekschool. “Wij kunnen begin-
nen de subsidie te verminderen”, 
zo zei hij.
 
Bezuinigingen 2014
Op het lijstje van de raadsle-
den staat voor 2014 ook een be-
drag van 200.000 euro bezuini-
ging voor sociale voorzieningen/
maatschappij dienstverlening. 
Men wil 43.500 euro minder uit-
geven aan subsidies; 50.000 eu-
ro minder voor het onderhoud 
van groen; 50.000 euro minder 
voor de organisatie van de ge-
meente en 20.000 euro minder 
voor het bestuur. 

N.B. Kranenburg (D66): “Laten 
wij niet langer om de hete brij 
heen draaien. Als we met onze 
lijst nu uitgaan van het slechtste 
scenario, dan kunnen we het la-
ter altijd nog positief bijstellen.” 

Om alles weer goed op een rij-
tje te krijgen, voelt H.H. Eilert 
(PvdA) wel voor een fusie. Maar 
daar gingen alle andere raadsle-
den toch tegen in. ‘Samenwer-
king’, dat vonden ze het goede 
woord. (Marga Wiersma)

Echtpaar Groen viert 
50-jarige bruiloft

Uitgeest - Het echtpaar Groen 
was vorige week 50 jaar ge-
trouwd. Met prachtig zonnig 
weer toog loco burgemeester 
Piet Linnartz op de fiets naar het 
Oude Dorp waar een groot ge-
zelschap hem opwachtte in de 
schitterende bloementuin van 
het bruidspaar. 
De heer en mevrouw Groen 
hebben twee dochters en twee 
zoons. 
Als een van de eersten betrok 
het bruidspaar de huidige wo-
ning in het dorp. In deze wo-
ning wonen de heer en mevrouw 
Groen inmiddels 50 jaar. 
De heer Groen ging na zijn 
schooltijd de bakkerij in. Na zijn 
diensttijd heeft hij zich omge-
schoold tot metselaar. Dit beroep 
heeft hij lange tijd uitgeoefend. 
Naast zijn werk heeft hij vele ja-
ren vrijwilligerswerk gedaan bij 

USV-FCU. De laatste jaren als 
beheerder van de kantine.
Mevrouw Groen heeft zich te-
vens geruime tijd ingezet als vrij-
williger voor de kantine bij USV-
FCU. Ook in ‘De Klop’ verricht-
te zij met een aantal andere da-
mes vrijwilligerswerk. Mevrouw 
Groen is inmiddels 41 jaar lid van 
Laus Deo.
Het echtpaar houdt van fiet-
sen. De fietsen gaan regelmatig 
achterop de auto om elders een 
mooie fietstocht te maken. Ook 
puzzelen zij beiden graag. En last 
but nog least, de heer en me-
vrouw Groen genieten veel van 
hun acht kleinkinderen.

Het ‘echte’ feest wordt in een 
plaatselijke horeca aangelegen-
heid in een nog groter gezel-
schap gevierd. (foto: gemeente 
Uitgeest)
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Uitgeest - Speeltuinvereniging 
Kindervreugd aan de Middel-
weg bestaat zestig jaar. Daarom 
houdt de vereniging zaterdag 15 
juni een open dag. Er worden al-
lerlei leuke activiteiten georga-
niseerd zoals een spelletjespar-
cours, springkussen en dansen 
in de tuin. Ook aan de vrijwilli-
gers is gedacht. Zij worden zon-
dag in het zonnetje gezet.

Speeltuin viert zestigjarig 
bestaan met open huis

Zestig jaar geleden ontstond 
het idee om op een braaklig-
gend terrein, midden in het dorp, 
een speelgelegenheid te creë-
ren voor de jeugd. Het hele dorp 
stond toen op zijn kop, bijna ie-
dereen droeg zijn of haar steen-
tje bij. Er werd geknutseld en 
het ene na het andere speeltoe-
stel werd gemaakt. Nu, jaren la-
ter, bestaat de vereniging nog 

steeds. Dit heugelijke feit wordt 
gevierd op zaterdag 15 juni aan-
staande. 

Om 11.00 uur opent Mieke Mat-
ton, voorzitter van de vereniging, 
de open dag en kan iedereen 
gratis bij Kindervreugd komen 
spelen. Maar dat is niet alles, er 
worden ook enkele leuke acti-
viteiten georganiseerd. Zo is er 
een ballonnencompetitie tussen 
de basisscholen van Uitgeest, 
staat er een springkussen op het 
parkeerterrein, kunnen de kin-
deren zich laten schminken en 
draaien de speeltuin dj’s de hele 
dag muziek. ’s Middags wordt er 
een parcours met oud Hollandse 
spelletjes uitgezet, wordt er ge-
danst in de tuin en komt orgel-
draaier Marco langs. Tussen alle 
activiteiten door krijgen de kin-
deren uiteraard af en toe iets 
lekkers. 
Het thema van de dag is clown-
tjes. De jubileumcommissie, be-
staande uit Ellen Demoitié, Jo-
zefien Boonk en Wendy van 
de Lageweg, roept alle kinde-
ren dan ook op om verkleed als 
clown naar de speeltuin te ko-
men. Tijdens de open dag is een 
deel van het parkeerterrein voor 
de speeltuin afgezet. Bezoekers 
kunnen hun fietsen stallen tegen 
de dranghekken. Om 16.00 uur is 
alles weer afgelopen.

Op zondag 16 juni, de officië-
le jubileumdag, ontvangt de ver-
eniging tijdens een gezellige bij-
eenkomst haar vrijwilligers. Het 
volledige feestprogramma is te 
vinden op de speciale website: 
www.60jaar.speeltuinuitgeest.
nl. De commissie bedankt alle 
sponsoren voor hun bijdrage!

Motorrijder botst op 
fietsers op Lagendijk
Uitgeest - vrijdagavond om-
streeks 21.00 uur vond er een 
aanrijding plaats op de Lagen-
dijk in Uitgeest. Een 19-jarige 
man uit Krommenie reed op een 
motorfiets over de Lagendijk, ko-
mende uit de richting Uitgeest. 
Voor hem reden een 52-jarige 
man en zijn 19-jarige dochter, 
beiden afkomstig uit Kromme-
nie, op de fiets.
De motorrijder kon de motor niet 
meer houden in een bocht in de 

weg. Hij kwam op de zijkant van 
de rijbaan, waar losse steen-
tjes lagen. Hier ging de motorrij-
der onderuit. In zijn val nam hij 
beide fietsers mee, die daardoor 
ook ten val kwamen. De 52-jari-
ge fietser liep letsel aan zijn rug 
op. Hij werd overgebracht naar 
het ziekenhuis. De vrouw liep 
licht letsel op.
De politie stelt een onderzoek in 
naar de toedracht van het onge-
val. (foto: www.112-uitgeest.nl)

Concert zanggroepen 
in Dorpshuis de Zwaan
Uitgeest - Mensen zingen 
graag. Ook in Uitgeest. Samen 
zingen voegt daaraan nog iets 
extra’s toe. De Muziekschool 
Uitgeest heeft al enkele jaren vijf 
zeer geliefde zanggroepen waar 
jong en oud wekelijks met veel 
plezier heen gaan. Deze zang-
groepen van de Muziekschool 
Uitgeest geven zondag 16 juni 
a.s. twee concerten in Dorpshuis 
de Zwaan. Zij zetten een afwis-
selend programma op de plan-
ken met eigentijdse nummers 
waaraan ze het afgelopen jaar 
hard hebben gewerkt. Tijdens de 
concerten worden de zanggroe-
pen live begeleid door een band 

met Chris Bras en Lars Vereec-
ken op gitaar, Ludovic Maan-
ders, basgitaar, Daniel Ma-
thot, piano en Henning Brand 
op drums. De concerten begin-
nen om 14.30 en 16.00 uur. Kaar-
ten kosten € 6 en kunnen gere-
serveerd worden bij het Cen-
trum voor de Kunsten Beverwijk 
tel. (0251) 22 76 73 ofinfo@cen-
trumvoordekunstenbeverwijk.nl. 
Wie ook eens samen met ande-
ren wil zingen kan nog voor de 
zomer een keertje mee doen met 
de zanggroepen. Zij repeteren 
op donderdag in Cultureel Cen-
trum de Kuil aan de Hogeweg.(
Foto: Vincent Bloothoofd)

Informatieavond over de 
luchtkwaliteit in de IJmond
IJmond - Op dinsdag 25 ju-
ni is er voor de inwoners van 
de IJmondregio een informatie-
avond over luchtkwaliteit. Hier 
worden de actuele stand van za-
ken en ontwikkelingen toege-
licht en kan men vragen stellen 
aan specialisten. De informa-
tieavond wordt georganiseerd 
door de gemeentes Beverwijk, 
Heemskerk, Velsen en Uitgeest 
en vindt plaats in het Kennemer 
Theater te Beverwijk. Inloop van-
af 19.00 uur en het programma 
start om 19.30 uur.
Sinds de publicatie van het on-
derzoek “Wonen in de IJmond 
ongezond?” staat luchtkwali-
teit hoog op de agenda van ge-
meenten, provincie en het Rijk. 
Het rapport zorgde ervoor dat 
de lokale situatie beter in kaart 
is gebracht, waardoor een scher-
per beeld van de luchtkwaliteit 
en de bronnen is ontstaan.  Dit 
komt ook tot uiting in de nieuw-
ste meetgegevens over de lucht-
kwaliteit in de IJmond, die  pro-
vincie Noord-Holland onlangs 
publiceerde. Tijdens de informa-
tieavond zal hier ook een toelich-
ting op worden gegeven. Diverse 
medewerkers van de gemeen-

ten, provincie Noord-Holland en 
GGD Kennemerland zullen aan-
wezig zijn om vragen te beant-
woorden.
De IJmond is een dynamische 
regio: wonen, werken, waaron-
der industrie en vrije tijd komen 
in een relatief klein gebied sa-
men. Dat maakt het ook een be-
laste regio. Het vinden van een 
optimale balans tussen econo-
mische groei en oog voor ge-
zondheid, vrije tijd en wonen is 
extra van belang. Om die ba-
lans te vinden, stelden IJmond-
gemeenten in 2012 een regio-
nale visie luchtkwaliteit vast. Tij-
dens de bijeenkomst zal deze 
ook worden toegelicht.
Aanmelden voor deze avond is 
niet nodig. Heeft u echter nu al 
een vraag, dan stellen wij het op 
prijs wanneer u ons deze voor-
af wilt toesturen. Zo kunnen wij 
de informatie die wij deze avond 
verstrekken zo goed mogelijk af-
stemmen om de informatievraag 
van de aanwezigen. U kunt uw 
vraag stellen via www.milieu-
dienst-ijmond.nl/luchtkwaliteit. 
Uiteraard is er op 25 juni ook 
nog gelegenheid om vragen te 
stellen.
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Veel geld opgehaald op 
benefietavond voor KiKa
Uitgeest - Vrijdagavond 7 juni 
was de Benefietavond KiKa (Kin-
derenKankervrij) in Live Café de 
Balken. Deze avond is net als vo-
rig jaar speciaal voor Team Liset-
te georganiseerd om hun doel te 
bereiken.
Team Lisette heeft afgelopen 
zondag 9 juni meegedaan aan 
de Run for KiKa in Spaarnwoude. 
Het doel van het team was om 
zoveel mogelijk geld op te ha-
len, zodat KiKa meer onderzoek 
kan verrichten naar de oorzaak 
van kanker bij kinderen. Live Ca-
fé de Balken heeft Team Liset-
te geholpen om het doel te be-
reiken door een benefietavond 
te organiseren. Michael Kaan-
dorp en Casper Sleurink hebben 
de organisatie binnen De Balken 
op zich genomen. Zij hebben de 
band Trio Tjoe en Jeroen weten 
te regelen om de muziek te ver-
zorgen. De band had één voor-
waarde; er moest 850 euro bij el-
kaar verzameld worden. Dit be-
drag hebben zij vervolgens aan 
Team Lisette gedoneerd. Dankzij 
Live Café de Balken, Teer Make-
laars, Steigerhouten Meubelen 
Kaandorp, barman Casper, Aan-
nemersbedrijf Putter & Grootjen, 
Zeilschool-Bootverhuur ‘Het Uit-
geestermeer’ en JO Cadeau is dit 
bedrag opgehaald. 

Aan de deur van Live Café de 
Balken stond een grote melk-
bus, hier konden de mensen zelf 
hun entree bepalen. Dit bedrag 
ging volledig naar Team Lisette. 
Vorig jaar was de benefietavond 
een groot succes en stond De 

Balken binnen een uur vol. He-
laas hebben zij dit jaar het suc-
ces niet kunnen evenaren, wat 
ze al hadden verwacht. Even-
goed kwamen er veel mensen 
langs om KiKa te sponsoren en 
er een gezellige avond van te 
maken. Dankzij al deze men-
sen heeft de benefietavond een 
eindbedrag van 1.720 euro op-
geleverd. Een bedrag waar de 
runners van het team trots op 
zijn. Zij willen daarom ook ieder-
een hiervoor bedanken. Team Li-
sette heeft uiteindelijk een eind-
bedrag van € 2.762,50 opgehaald 
en staan hiermee in de ‘Fundrai-
sing top 10 teams’.

Zondag 9 juni was het dan zover 
voor Team Lisette om de tegen-
prestatie te leveren voor al het 
geld dat zij hebben opgehaald. 
Om 13.00 uur startte de eerste 
helft van Team Lisette met de 5 
kilometer. Iedereen haalde zon-
der kleerscheuren de finish. Om 
14.00 uur was de start van de 10 
kilometer en liep de rest van het 
team. Het grootste deel van het 
team haalde de finish zonder 
enige moeite, maar helaas heeft 
een teamlid het erg zwaar gehad 
onderweg. Buiten het feit om dat 
ze even boven de bosjes moest 
hangen, heeft ze wel de finish 
gehaald. De teamleden zeiden 
allemaal voor de start: ‘als we 
de finish maar halen, maakt niet 
uit hoe’. Dit teamlid heeft dat iets 
te serieus genomen en daarom 
vindt de rest van het team dat zij 
de beste prestatie heeft neerge-
zet. (Josine Putter)

Team Lisette: Jamie de Vries, Nathalie Ursem, Jan Welboren, Maud van 
der Wurf, Mike de Vries, Manon Bekker, Misha Nannes, Manon Duin, 
Josine Putter, Pauline Jonker, Ilse Haagedoorn, Bonnie de Vries, Liset-
te Jonker en Kirby Koomen (foto: M. Duin)

Weer podiumplaats voor 
motorcoureur Eric Ott 
Uitgeest - De Uitgeester motor-
coureur Eric Ott is dit weekein-
de weer op het podium beland. 
Hij behaalde in de derde OW Su-
percup 600 wedstrijd de tweede 
plaats. Dit betekent ook weer 20 
punten, Eric staat nu tweede in 
het klassement.
Vrijdag heeft Eric weer vijf keer 
kunnen trainen op een zonnig 
circuit van Assen. Zo zonnig als 
het vrijdag was, zo koud en be-
wolkt was het zaterdag. De kwa-
lificatie trainingen gingen rede-
lijk goed Eric klasseerde zich op 
een achtste positie overall, ach-
ter 4 ONK coureurs en 3 direc-
te concurrenten in de OW Su-
percup 600. 

Eric startte erg slecht, hij moest 
een aantal plaatsen wegge-
ven. Na de start probeerde Eric 
zo veel mogelijk coureurs weer 
terug te pakken wat natuurlijk 
goed lukte. Stephan de Boer in 
de 3e ronde, Chris van Heuvel 
en Jerrey Duits in de 4e ronde. 
Daarna moesten ook nog 2 ONK 
rijders er aan geloven, Erwin 
Druijf in ronde 5 en Martijn Po-
linder in de één na laatste ronde.

Aan het einde van de race had 
Eric nog 3 ONK-rijders voor zich 

en de eerste OWcup-rijder die 
op een paar seconde verwijderd 

was. Jammer genoeg duurde de 
wedstrijd te kort, Eric kon niet 
vechten voor de overwinning, hij 
finishte op 1,6 seconde achter de 
nummer 1, William Tolhoek. 
Ondanks de teleurstelling niet 
voor de overwinning te kunnen 
vechten, is Eric heel blij met de 
20 punten en de beker. Ook zit 
Eric weer op zijn PR-tijd van vo-
rig jaar: 1:43.2!

Het team is zeer tevreden met dit 
resultaat. Eric rijdt zijn volgende 
wedstrijd tijdens de TT van As-
sen. In een wedstrijd voor het 
ONK kampioenschap, de Su-
persport 600 klasse. 
Deze wedstrijd zal aan het einde 
van de Moto GP dag worden ver-
reden op zaterdag 29 juni. (Ka-
rin Ott)

Op de foto viert Eric Ott zijn twee-
de plaats. Hij staat helemaal links 
op de foto.

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

GEEF JE (SCHOON)VADER IETS LEKKERS !!
Hij geniet er dubbel van, en is de hele dag blij.....

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

SLAGROOMSOESJES
chocolade of slagroom of advocaat
 van € 4,75 nu ds. à 8 stuks € 3,50 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

BOSVRUCHTENSLOF
hij smult ervan.....  
 van € 8,50 voor € 7,50 !!
(of 3 volle spaarkaarten)

Maerelaan 5 • Heemskerk • 0251-251514

Bij besteding vanaf e 15,- maakt u kans 
op een Ferm boormachine t.w.v. e 140,- 

ter beschikking gesteld door 
Multimate Heemskerk

De boormachine wordt gratis op vaderdag thuisbezorgd.

en maak kans op een
Ferm boormachine

KOOP NU EENVaderdag
CADEAU

12 juni 2013 11



12 juni 201312

Castricum - Op de Beverwijker-
straatweg werd vrijdag van 21.00 
tot 24.00 uur een alcoholcon-
trole gehouden. Twee bestuur-
ders hadden teveel gedronken. 
Ook zondag werd hier een alco-
holcontrole gehouden van 1.20 

Bromfietser blaast 770 
ug/l, terwijl 88 grens is

uur tot 3.45 uur. Vier bestuurders 
hadden teveel gedronken. Ook 
het rijbewijs van bestuurder op 
bromfiets werd ingenomen; hij 
blies 770 ug/i terwijl 88 ug/l de 
grens is. Een andere bestuurder 
van een snorfiets blies 215 ug/l. 

Asbest op Madeweg
Bakkum - Een deel van de Ma-
deweg in het noordelijk deel van 
Bakkum is sinds vrijdag 7 juni af-
gesloten. Er is asbest in de grond 
aangetroffen en dat moet wor-
den verwijderd. 
De weg wordt afgezet met hek-
ken en borden tot aan het mo-
ment dat de grond is schoon-
gemaakt. Het gaat om hecht-
gebonden asbest. Zolang dit in 

losse stukken in de grond ligt, 
vormt het op zichzelf geen ge-
vaar. De stukken asbest hebben 
jarenlang met ander puin in de 
bodem gelegen, afgedekt met 
grond. Recentelijk is het omhoog 
gekomen, doordat rijdende trac-
toren grond in beweging hebben 
gebracht en het puin omhoog 
kwam. Het saneringswerk gaat 
over enige weken van start. 

Serviceflat Sans Souci; het 
beste van twee werelden
Castricum - Wonen in Service-
flat Sans Souci in Castricum be-
tekent zorgeloos wonen voor se-
nioren van 55+ in een prachtig 
groene omgeving, tussen pol-
derlandschap, strand en duinen.
Enerzijds woont men zelfstandig, 
met de daarbij behorende priva-
cy  in een eigen appartement; 
anderzijds kan men genieten van 
alle luxe en comfort van een mo-
derne serviceflat.
Sans Souci is gesitueerd op een 
A-locatie; met een winkelcen-
trum op 100 meter loopafstand. 
Ook voorzieningen zoals ge-
meentehuis, bibliotheek, apo-
theek en bushalte zijn dichtbij. 
De mogelijkheid tot thuiszorg is 
aanwezig in huis, evenals een  24 
uurs -alarmopvolging voor nood-
situaties. De huismeester zorgt 
voor de schoonmaak van het ge-
bouw en doet kleine klusjes.
bewoners kunnen zes keer per 
week genieten van een driegan-
gendiner, vers bereidt door de 
eigen keuken. Er is een biljart-

kamer, een fitnessruimte en een 
gezellige recreatiezaal  waar veel 
activiteiten worden georgani-
seerd door en voor de bewoners 
zelf; bridge, muziekuitvoeringen, 
film op groot scherm, lezingen, 
high tea en gezamenlijke diners, 
meestal met een thema. Een veel 
gehoorde kreet is: ‘‘Als ik dit had 
geweten, had ik veel eerder ge-
kozen voor Serviceflat Sans Sou-
ci, want het is hier gezellig en 
het ontbreekt ons aan niets. We 

hoeven er alleen nog maar van te 
genieten!” Nieuwsgierig gewor-
den? Er zijn vele mogelijkheden 
om kennis te maken. Zaterdag  
zijn een aantal appartementen 
te bezichtigen tijdens de open-
huizenroute. Op zaterdag 20 ju-
li is er een open dag met rondlei-
dingen, koffie en vrijblijvende in-
formatie door directie en mede-
werkers. Ook dan zijn er appar-
tementen te bezichtigen. Meer 
informatie op www.sanssouci.nu

Vanaf pleintje Apotheek De Brink
Traditie aardbeienverkoop 
Borst wordt in ere hersteld
Castricum - Goed nieuws voor 
iedereen die houdt van de smaak 
van dieprode, zoete aardbeien. 
Aardbeien zoals die tot twee jaar 
geleden verkocht werden van-
af het stalletje van Piet en Gré 
Borst voor zorgcentrum de Sant-
mark. Helaas overleed het echt-
paar kort na elkaar. Zoon Pieter, 
zijn dochter Michelle en schoon-
zoon Jordy pakken de draad nu 
weer op en gaan binnenkort van 
start met de aardbeienverkoop 
vanaf het Balatonfüredplein voor 
Apotheek De Brink.
Vorig jaar werden de aardbeien 
al verkocht bij Camping Sleutel-
hoeve op de Bleumerweg waar-
van Pieter eigenaar is. ,,De reac-
ties waren heel enthousiast. De 
aardbeien zijn heel smaakvol en 
van nature zoet. Ze worden ge-
kweekt met zo weinig mogelijk 

onnatuurlijke hulpmiddelen en 
komen uit de kas en van de vol-
le grond.”
Aardbeien worden als toetjes 
gegeten, op brood of beschuit, 
maar ook in salades met ijsberg-
sla, nootjes, geitenkaas en een 
dressing van balsamico. Het is 
mogelijk ze kort te roerbakken 
in een klein beetje olie. Daarna 
wat zwarte peper, verse basili-
cum en balsamico. Of steek ze 
na het roerbakken aan een sa-
téprikker en doop ze in gesmol-
ten chocolade. ,,Ik denk dat we 
volgende week van start kunnen 
gaan met de verkoop en dank-
zij het kweken van verschillen-
de rassen kunnen we een lan-
ge periode aardbeien aan blij-
ven bieden.” Pieter verwacht dat 
het stalletje vijf tot zes dagen per 
week geopend is. 

Ralph Tuijn weer thuis
Castricum - Gisteren is is oce-
aanroeier en avonturier Ralph 
Tuijn op Schiphol geland. Tuijn 
keerde terug van zijn expeditie, 
de TriFinance Ocean Challen-
ge, die hij noodgedwongen heeft 
moeten afbreken na te zijn over-
varen door twee tankers. Tuijn 

was voornemens de Indische 
Oceaan van Australië naar Afri-
ka over te roeien, een tocht van 
9000 kilometer. Helaas werd na 
25 dagen roeien Tuijn zijn groot-
ste angst waarheid: hij kwam 
midden op de Indische Oceaan 
binnen 24 uur in aanvaring met 

twee tankers. Zijn boot Me Inc. 
raakte onherstelbaar bescha-
digd. Tuijn zegt blij te zijn nog in 
leven te zijn. 
De beroepsavonturier heeft nu 
plannen voor een ‘Atlantic Ro-
wing Race’, een roeirace met 
drie boten over de Atlantische 
Oceaan. Ook de Indische Oce-
aan bedwingen is nog niet uit 
zijn hoofd. 

Bakkum - Op zondag 30 ju-
ni wordt in hartje Bakkum weer 
ringsteken gehouden. Het eve-
nement gaat om 13.00 uur van 
start. Omdat het de 25e editie is, 

Ringsteken

Bij Hummel kozijnen in Heemskerk
De nieuwe generatie Velux dakramen 

Castricum - Hummel Kozij-
nen is nu ook leverancier van 
de nieuwe generatie Velux dak-
ramen. Voor wie overweegt de 
dakraam(en) te vervangen is er 
goed nieuws. En ook als men 
hinder ondervindt van een be-
staand dakraam zoals lekkage, 
tocht, problemen met de schar-
nieren, er zit vocht tussen het 
isolatieglas of het raam is in de 

loop der jaren verouderd, is bij 
Hummel Kozijnen aan het goede 
adres. De dakramen zijn stan-
daard uitgevoerd in wit en heb-
ben 18% meer glasoppervlakte. 
Daar waar de vorige generaties 
grenenhouten dakramen nog 
standaard blank afgelakt wa-
ren, worden de nieuwste dakra-
men standaard wit afgelakt ge-
leverd. Na de montage hoeft er 

dus geen kwast meer aan te pas 
te komen. De nieuwe generatie 
wit afgelakte grenenhouten dak-
ramen hebben drie behandelin-
gen ondergaan. Daar komt nog 
bij dat de nieuwe generatie Ve-
lux dakramen een groter glas-
oppervlakte hebben. Dat be-
tekent meer lichtinval en meer 
toetreding van zonnewarmte en 
minder energieverbruik. De Ve-
lux dakramen zijn te zien in de 
showroom, men kan vrijblijvend 
een offerte aanvragen.  Bij Hum-
mel kan men ook terecht voor 
kunststof en houten kozijnen, 
dakkapellen, Keralit gevelbekle-
ding en buitenzonwering. 

Maandactie 
Wie nu bij Hummel kozijnen 
een een dakkapel bestelt krijgt 
een geïntegreerd elektrisch rol-
luik voor de helft van de prijs er-
bij. Deze actie is alleen geldig in 
de maand juni. Bel voor meer in-
formatie naar 0251-234484 – 06-
10273172. De showroom is ge-
vestigd op de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk. Openingstijden vrij-
dag van  13.00 tot 16.30 uur en 
zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. 
 

wordt de opening verricht door 
burgemeester Mans. Naast losse 
en aangespannen paarden zijn 
er oldtimer trekkers te zien en is 
er een optreden in café Borst.
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Klaar voor eindpresentatie
Uitgeest - Ze hebben er zin in, de 118 prima ballerina’s van Dansstudio Just Dance. Zaterdag mogen ze 
in drie identieke voorstellingen in theater De Zwaan laten zien wat ze allemaal hebben geleerd. De voor-
stellingen, om 13.00, 14.30 en 16.00 uur, zijn allemaal uitverkocht want iedereen in Uitgeest wil dit natuur-
lijk meemaken!

Uitgeest - In Uitgeest zijn rond 
Koninginnedag dit jaar geen Ko-
ninklijke Onderscheidingen uit-
gereikt, maar onze redactie werd 
erop gewezen dat er wel degelijk 
een Uitgeester was, die een lintje 
in ontvangst mocht nemen. Wel 
niet in zijn woonplaats Uitgeest, 
maar in Haarlem. Dannij van der 
Sluijs kreeg de onderscheiding 
voor zijn sociale betrokkenheid 
in binnen- en buitenland.
Lenie ’t Hart, algemeen directeur 
van de zeehondencrêche Pieter-
buren, was één van de aanvra-
gers van de onderscheiding voor 
de Uitgeester. Dannij verzorgt 
succesvol de acquisitie van ma-
terieel, onder meer apparatuur 
om te opereren (messen, steri-
lisatieapparaat). Naast tal van 
andere zaken verzorgt hij onder 
meer ook een auto om de zee-
honden te vervoeren. 
In Haarlem wordt jaarlijks een 
wielerweek georganiseerd voor 
de jeugd, de Haarlemse Mug-
genronde, waarvan Dannij voor-
zitter is. Hij is er al 34 jaar ac-
tief. Betrokken bij de gehele or-
ganisatie is hij met name ver-
antwoordelijk voor het binnen-

halen van sponsoren. Dannij van 
der Sluijs heeft nog een bijzon-
dere bezigheid, hij is als ambu-
lant lakei drie á vier keer per jaar 
actief bij het Koninklijk Huis. Hij 
was dat bijvoorbeeld bij het hu-
welijk van Willem Alexander en 
Maxima.   
Ver in het buitenland zet Dannij 
van der Sluijshij zich in voor de 
Stichting Support Hilltribe Child-
ren Asia in Thailand, een wees-
huis voor Hmongkinderen. De-
ze kinderen wonen onder erbar-
melijke omstandigheden in de 
bergdorpen in het noordwes-
ten van Thailand. Voor fondsen-
werving is hij zeer actief. Tevens 
is hij de drijvende kracht ach-
ter allerlei activiteiten, die dona-
ties voor het weeshuis genere-
ren. Hij heeft het vermogen ver-
schillende projecten aan elkaar 
te linken. Men doet bijna nooit 
een vergeefs beroep op hem. Zo 
heeft hij driemaal een schenking 
op medisch gebied geregeld 
voor het psychiatrisch zieken-
huis in Paramaribo. Via de Lions 
Uitgeest/Akersloot heeft hij on-
der meer rolators, rolstoelen en 
ziekenhuisinrichtingen geregeld.   

Koninklijke onderscheiding 
voor Dannij van der Sluijs

Dannij van der Sluijs met Lenie ‘t Hart

Mini-expositie 
schilderijen in bibliotheek
Uitgeest - Op dit moment treft 
u in de bibliotheek in Uitgeest 
schilderijen van plaatsgenoot 
Henk Freyee. Henk schildert re-
alistische landschappen op lin-
nen. Hij is autodidact en heeft 
eerder geëxposeerd in het ge-

meentehuis van Uitgeest en 
Dorpshuis de Zwaan. Henk ex-
poseert tot eind september en 
zal regelmatig werken wisse-
len. U kunt de schilderijen zien 
tijdens de openingsuren van de 
bibliotheekvestiging in Uitgeest.

Uitgeest - Het blijft kampioenen regenen bij FC Uitgeest. Dit week-
einde kon de champagne worden opengetrokken door de stoere 
mannen van F4. Volgend seizoen mogen zij zich F1 noemen. Gefeli-
citeerd, mannen!

Regio - Op zondag 16 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 een min-
der bekend onderwerp in de ge-
schiedenis van Noord-Holland, 
de Engelse invasie bij Callants-
oog. In 1799 landde een Engels 
invasieleger bij Callantsoog. Na 
hier eerst slag geleverd te heb-
ben met de troepen van de Ba-
taafse republiek trok de invasie-
macht op en dit resulteerde weer 
in de slag bij Castricum, waar zij 
werden verslagen en terugge-
dreven.

De lezing wordt gegeven door 
Fred Braaksma en begint om 
14.00 uur in de presentatieruim-
te van het museum. Fred Braak-
sma  is bestuurslid van de Stich-
ting die Fort aan den Ham be-
heert. In dit fort is ook een ten-
toonstelling over deze landingen.
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 – 17.00 
uur. Zie ook: www.arg1940-
1945.nl.

Lezing over de Engelse 
invasie bij Callantsoog

Uitgeest - Dat kappers meer ‘in 
hun vingers hebben’ bewijst Jac 
van Westerop uit IJmuiden. Na 
40 jaar kapper te zijn geweest 
legde hij zich toe op beeldhou-
wen. Op zaterdag 22 en zondag 
23 juni, tijdens de Kunstroute 
Uitgeest, is zijn werk te zien bij 
Joost Krab, Hogeweg 204 in Uit-
geest. Joost Krab is bekend als 
zeeschilder.
Sinds tien jaar timmert Wester-
op aan de weg met zijn nieuwe 
hobby. Nog steeds heeft hij les 
van de bekende beeldhouwster 
Esther Velzeboer. 
Hij richt zich op zowel realisti-
sche als abstracte beelden. Als 
hij op vakantie is bezoekt hij mu-
sea ter inspiratie. Daardoor geïn-
spireerd maakte hij onder meer 
koppen van Etrusken, Mexicaan-
se Maya’s en nu ook van slaven-
leider Tula. 
Ook maakt hij beelden zuiver 
vanuit steen, de steen geeft dan 
de vorm aan. 
Van Westerop werkt met hard-
steen, albast en brons.

Van kapper 
naar 

beeldhouwer

Nog een kampioen!
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Castricum - Afgelopen weken 
was er een grote brandweer-
wagen voor kinderdagverblijf 
De Vuurtoren en kinderdagver-
blijf Het Zandkasteel te vinden in 
het kader van het thema ‘Beroe-
pen’ bij Forte Kinderopvang. Bin-
nen het thema konden de kin-
deren kennismaken met aller-
lei beroepen. Zo kwam er een 
stewardess, een poppendokter 
en de brandweer op visite. Kin-
deren mochten helpen met wa-
ter spuiten, de slang uitrollen, of 
even in de brandweerauto zitten. 
Ook mochten ze een grote helm 
op om te passen. 

Maatschappelijke stage
Castricum - Op 4 juni vond er in 
het recreatiegebied Alkmaarder  
en Uitgeestermeer een maat-
schappelijke stage plaats. Leer-
lingen van 2 havo van het Bon-
hoeffer College hebben die dag 
een struinpad aangelegd en fo-
to’s van planten gemaakt op 

recreatieterrein De Hoorne in 
Akersloot. Dit gebeurde sa-
men met twee begeleiders van  
school en medewerkers van het 
Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer. De foto’s zijn te 
zien op www.alkmaarder-enuit-
geestermeer.nl. 

Limmen – Zaterdag 15 juni kun-
nen kinderen die in het school-
jaar 2012/2013 in groep 5 tot en 
met 8 zaten kunnen ingeschre-
ven worden voor het Timmer-
dorp Limmen. Deelnamekos-

Inschrijven Timmerdorp Limmen

Open Tuinen Dagen, ook in 
Tuin van Kapitein Rommel

Castricum - Op zaterdag 22 
en zondag 23 juni organiseert 
Groei&Bloei haar jaarlijkse, lan-
delijke Groei & Bloei Open Tui-
nen Dagen. Meer dan vijftig tui-
neigenaren in de omgeving stel-
len hun tuinen open voor het pu-
bliek. Ook de Tuin van Kapitein 
Rommel is dit weekend geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur.
Door de vrijwilligers van de tuin 
worden rondleidingen gegeven 

en muziekgroep Nordika speelt 
vanaf 14.00 uur Noorse volks-
muziek. Daarnaast is er voor de 
kinderen vermaak en is het ter-
ras geopend voor een drankje 
met eigen gebakken cake. In de 
kas zijn planten uit eigen kweek 
te koop. In de ontmoetingsruim-
te zijn de schilderijen van Ethio-
pische moeders, gemaakt door 
verschillende kunstenaars, te 
zien. 

Castricum - Ook dit jaar heeft 
Stichting Welzijn Castricum, in 
samenwerking met alle oude-
renorganisaties, een zomerpro-
gramma gemaakt voor mensen 
van 55 jaar en ouder. Elke vrij-
dag om 18.00 uur kan er gege-
ten worden bij lunchroom ‘Bij 
Roon’. Aanmelden voor deze ac-
tiviteiten kan bij Stichting Welzijn 
via 0251-65652 of info@welzijn-
castricum.nl. Van het complete 
activiteitenoverzicht is een fl yer 
gemaakt. Deze is af te halen bij 
Stichting Welzijn of in de biblio-
theken van Castricum, Akersloot 
en Limmen. 

Eten ‘Bij Roon’ 
voor 55+ers

Pizza’s voor goed doel
Castricum - Tijdens de talen-
tenavond van het Clusius Col-
lege werden er minipzza’s ver-
kocht die gebakken zijn door 
drie leerlingen uit de 1e klas: Lu-
cas Koppies, Nick Hollenberg en 
Max Robbe. De opbrengst was 
voor het project van een 3e klas 
leerling, Zoë Bruine uit Limmen. 
Zoë weet al heel lang dat ze naar 

Afrika wil om daar vrijwilligers-
werk te doen. Van 3 tot en met 
18 augustus gaat ze naar Ugan-
da met de organisatie World-
mapping van Be More. Van Lu-
cas, Nick en Max heeft ze 81 eu-
ro ontvangen, door de heren bij 
elkaar gebakken. Voor meer in-
formatie of een donatie zie: 
www.zoedebruine.com

Zoë met vriendin en de pizzabakkers. 

Castricum - Tot en met zaterdag 
15 juni tussen 11.00 en 13.00 uur 
kunnen belangstellenden vrijblij-
vend een kijkje komen nemen 

Open dagen speel-o-theek
op de speel-o-theek, die zich 
bevindt boven de bibliotheek in 
Geesterhage. Voor elk nieuw lid 
is er dan een aanbieding. 

Castricum - De gemeente Cas-
tricum gaat haar kunstobjec-
ten uit onder meer de voorma-
lige Beeldende Kunstenaars Re-
geling (BKR) veilen. Een veiling-
meester krijgt de ruim 350 stuk-
ken onder de hamer. Vooruitlo-
pend daarop organiseert de ge-
meente een kijkavond op 13 juni. 
De te veilen kunstwerken zijn 
van zeer verschillend karakter. 
Het zijn alle originele werken, 
dus geen reproducties. De gehe-
le collectie is digitaal te bekijken. 
De meeste werken worden in de 
week van 10 tot en met 13 juni 
tentoongesteld in de publiekshal 
van het gemeentehuis. Omdat er 
meerdere werken van dezelfde 
kunstenaars tussen zitten, wordt 
van elke kunstenaar één werk 
getoond. Wie op een kunstwerk 
wil bieden, kan dat doen op vrij-
dag 14 juni tussen 19.30 en 22.30 
uur voor de eerste helft van de 
collectie en op zaterdag 15 juni 
tussen 13.30 en 16.30 uur voor 
de tweede helft van de collectie. 

Gemeente gaat 
kunst veilen Vol podium in Bakkerij

Castricum - Op vrijdag 14 ju-
ni treden de twee jonge talen-
ten Anne Groen en Annabel van 
Veen op in De Bakkerij. Beiden 
zijn ze singer-songwriters. 

Anne Groen werd tijdens Kunst-
bende Noord-Holland 2011 der-
de en dit jaar (2013) werd ze eer-
ste. Ze staat op 29 juni tijdens de 
fi nale in de Melkweg! Annabel 
van Veen is nog een jonge sin-
ger-songwriter die nog hard aan 
de weg aan het timmeren is. De 
zaal is open vanaf 21.00 uur en 
de entree is 4/3 euro. 

Op zaterdagavond 15 juni is er 
voor het eerst een Late Night 
Concert. De Bakkerij gaat om 
23.00 uur open en de entree is 
2/1 euro. Eartal speelt breekba-
re, maar ook poppy songs, sfeer 
en melodie worden op een dyna-
mische manier gecombineerd.

Op woensdag 19 juni speelt de 
Zweedse band I Am Super Ape 
in De Bakkerij. Het optreden be-
gint om 20.00 uur en de entree 
is gratis. De band vind zijn inspi-
ratie in het wat hardere werk uit 
de jaren ‘90. 

ten bedragen 22 euro en dienen 
betaald te worden bij het inle-
veren van het inschrijfformulier. 
Het Timmerdorp vindt plaats van 
maandag 12 tot en met vrijdag 
16 augustus.

Boswachterspreekuur
Castricum - Vanaf 12 juni is 
er maandelijks in de Hoeptuin 
aan de Zeeweg een boswach-
terspreekuur, waar kinderen met 
hun vragen over de natuur bij de 

boswachter terecht kunnen. Na 
het eerste spreekuur op 12 ju-
ni is de volgende op  10 juli van 
14.00 tot 16.00 uur. De toegang 
is gratis.
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GroenLinks deelt voor 
6e maal lintjes uit
Uitgeest/Heemskerk - Groen-
Links Heemskerk/Uitgeest heeft 
zaterdag voor de zesde maal de 
“groene lintjes” uitgereikt. Deze 
onderscheiding is voor instellin-
gen of personen (uit Heemskerk 
of Uitgeest) die zich op positie-
ve wijze inzetten voor duurzaam-
heid, groen, natuur en milieu: 
mensen die hun nek uitsteken 
voor het doel dat ze nastreven.

Het eerste groene lintje was dit 
jaar voor Peter Dicker, in het 
dagelijks leven voorlichter van 
de gemeente Uitgeest. Dic-
ker heeft zich enorm ingespan-
nen voor het behoud van de bo-
men langs de oprijlaan naar kas-
teel Marquette. Onder meer door 
het oprichten van een actiegroep 
en het starten van een handte-
keningenactie, wat resulteerde 
in 4000 steunbetuigingen. Pe-
ter kon het lintje wegens vakan-
tie niet zelf in ontvangst nemen. 
Joke Hoobroeckx heeft het lint-
je namens hem in ontvangst ge-
nomen. 
Het tweede lintje ging naar 
woonzorgboerderij de Reigers-
hoeve, die momenteel wordt ge-
bouwd aan de Oosterweg, op 
één van de mooiste plekjes in 
Heemskerk. Op de zorgboerderij 
kunnen 27 mensen met demen-
tie wonen die intensieve verzor-
ging nodig hebben. De bewo-
ners wonen in vier groepswo-
ningen. Eén daarvan is bestemd 
voor mensen die op jonge leef-
tijd (beneden de 65 jaar) de-
mentie hebben gekregen. Een 
onderdeel van de Reigershoe-
ve is de zorgtuin. Hier worden 
groente, bloemen en planten op 
een puur natuurlijke manier ge-
kweekt. En kunnen de bewoners 
hier straks ook in werken en van 
eten. GroenLinks heeft onlangs 
tijdens NL Doet meegeholpen 
met de aanleg van de zorgtuin. 
Ook lopen er straks allerlei die-
ren rond, waarbij ook de bewo-
ners kunnen helpen.

Uitgeester Piet de Wildt was de 

derde in de rij gedecoreerden. 
Piet houdt zijn woonomgeving 
schoon. Hij haalt het onkruid 
weg, plant bloemen en bollen in 
de grond om de bomen heen. En 
ruimt elke dag het zwerfafval op! 
Dit om de sfeer rond de boom-
pjes, maar ook om het leefplezier 
en de aantrekkelijkheid van het 
Ooievaarspleintje gezelliger en 
frisser te maken. Uiteraard doet 
hij dit met goedkeuring van de 
plantsoenendienst.
Dan verzorgt hij 30 bomen: van 
Pr. Beatrixlaan tot en met hoek 
Bonkenburg/Middelweg.
Ook begint Piet de zondagoch-
tend om 09.00 uur steevast met 
het opruimen van troep, afval en 
ander rotzooi dat door de zater-
dagavondfeestgangers achter-
gelaten is.
In Uitgeest kent men Piet omdat 
hij kleine posters plaatst op plek-
ken waar veel peuken en troep 
een kans krijgt. Passende spreu-
ken zetten mensen aan het den-
ken om zorgvuldig met het mi-
lieu om te gaan. Het werkt echt. 
Truus Butter van het Elektrisch 
Vervoer Centrum (EVC) Heems-
kerk was de vierde die een 
groen kleinood heeft ontvan-
gen. In korte tijd heeft de elek-
trische scooter en elektrische 
fi ets zich in de Randstad als een 
zeer gewild vervoersmiddel we-
ten te positioneren.  Elektrisch 
rijden heeft de toekomst. EVC 
Heemskerk is daar in 2011 op 
in gesprongen. Met de opening 
van een zaak op 28 januari 2011 
hebben zij een serieuze stap ge-
nomen om elektrisch vervoer in 
de IJmond en omgeving te pro-
moten. Dit is een groene on-
derscheiding naar onze mening 
dubbel en dwars waard.

GroenLinks heeft met de uitrei-
king van groene lintjes de onder-
werpen duurzaamheid, groen, 
natuur en milieu wederom op 
een positieve manier in het 
nieuws gebracht. Dus in 2014 
zal er zeker weer een uitreiking 
plaats gaan vinden. 

Uitgeest - Vlakbij Uitgeest ligt 
een bijzonder natuurgebied: De 
eendenkooi Van der Eng. Voor de 
rust van de eenden is het afge-
sloten, maar op woensdag 12 ju-
ni, donderdag 13 juni en maan-
dag 17 juni kunt u er van 19.00 

tot 21.30 uur met kooiker Ger-
truud van der Eng een kijkje ne-
men.
Een prachtige belevenis voor 
jong en oud! We wandelen rond 
de plas waar we ongetwijfeld 
jonge eendjes zullen zien. Te-

Geheimzinnige eendenkooi 
open op 12, 13 en 17 juni

De Kooiplas (foto: Diana Oude Groothuis)

genwoordig is een enthousiaste 
groep vrijwilligers actief om dit 
bijzondere plekje te behouden.
In 1588 kregen Dirk en Hessel 
Pietersz Buurman octrooi voor 
een “vogelkooi” op eigen land. 
Er zijn in de loop van de eeuwen 
duizenden eenden gevangen. Ze 
werden verkocht voor de con-
sumptie. Dat is inmiddels verle-
den tijd, maar het is nog steeds 
een bijzondere herinnering aan 
vervlogen tijden. 
U hoort op deze avond van alles 
over het werk in de eendenkooi. 
De kooiker werkte met tamme 
eenden die er voor zorgden dat 
wilde soortgenoten naar de een-
denkooi trokken. Tijdens de ex-
cursies laat Gertruud van der 
Eng zien op welke vernuftige 
manier de eenden werden ge-
vangen.
Zin om mee te gaan? Aanmel-
den is noodzakelijk en kan via 
www.landschapnoordholland.
nl/activiteiten. U kunt ook bel-
len met 088-0064455. De kos-
ten bedragen 6,50, Beschermers 
van Landschap Noord-Holland 
betalen 3,50 en kinderen tot 12 
jaar 3,50, van Beschermers 2,50. 
Verzamelen om 19.00 uur op 
het parkeerterrein bij Uitvaart-
centrum en sportterrein MHCU, 
Niesvenstraat in Uitgeest.

Schoon de zomer in
Uitgeest - Op woensdag 5 juni hebben bijna 400 kinderen van ver-
schillende basisscholen in Uitgeest zwerfvuil opgeruimd in de om-
geving van hun school. Er deden diverse groepen mee van De Wis-
sel, De Vrijburg en De Paltrok. De Binnenmeer is met alle kinde-
ren op pad geweest. De gemeente heeft de actie georganiseerd en 
zorgde voor vuilniszakken en handschoenen. In de loop van de och-
tend kwam wethouder Linnartz een kijkje nemen bij de kinderen van 
groep 6 van de Binnenmeerschool. (foto: gemeente Uitgeest)

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
J.J. Admiraal,  81 jaar
P.W. Buur, 78 jaar 

Huwelijksaangifte
J.J.A.W.M. Hendriks en M.A.G. 
Heijne

Huwelijk
P.J.A. Brandjes en J.N. Henne-
man

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

Verdachte 
auto-inbraak 
aangehouden

Uitgeest - n de nacht van zon-
dag 9 op maandag 10 juni kreeg 
de politie even voor 04.00 uur 
een melding dat er was ingebro-
ken bij een auto aan de Kruis-
kamplaan.
Na een korte zoektocht werd de 
verdachte, een 23-jarige man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats in Nederland, gevonden. 
Hij is overgebracht naar een po-
litiebureau waar hij is ingesloten 
voor verhoor.
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Uitgeest - Zaterdag 8 juni moest 
de beslissing vallen wie er de Vi-
tesse-kampioen van 2013 zou 
worden in de vereniging ‘de Vlie-
gende Vleugels’. Met onderling 
een klein puntenverschil was er 
nog van alles mogelijk. De ze-
vende en laatste Vitesse-vlucht 
werd vervlogen vanuit Nijvel met 
12 deelnemers tegen 122 duiven 
en over een afstand van 218 kilo-
meter. Met krachtige noordoos-
tenwind zouden de geen hoge 
snelheid worden gehaald.  Door 
het mooie weer op de vlieglijn 
konden de duiven al om 9.30 
uur worden gelost. Om 12.27.05 
u. werd de eerste en snelste duif 
gemeld bij Gert Twaalfhoven in 
Uitgeest. De snelheid van de duif 
bedroeg 1227.881 m.p.m., ruim 
73 kilometer per uur.  Evenals vo-

rige week pakte Gert Twaalfho-
ven de eerste plaats in de vereni-
ging. Ook was deze snelheid ook 
goed voor een 3e plaats in het 
Rayon B tegen 106 deelnemers 
met 1390 duiven. De uitslag van 
de eerste vijf deelnemers van za-
terdag 8 juni luidt als volgt:  1-9-
16-17-20e Gert Twaalfhoven uit 
Uitgeest, 2-3-5-6-7e Tandem 
W. & F. Rodenburg uit Uitgeest, 
4-10-19-22-23e Comb. Kerssen-
Krom uit Akersloot, 11-12-13e 
Gebr. Beentjes uit Akersloot en 
15e Piet Groentjes uit Uitgeest. 
De taart van de vlucht ging dit 
keer naar de Comb. Kerssens-
Krom uit Akersloot en de attrac-
tieprijs voor de 24de duif ge-
schonken door Gert Twaalfhoven 
gaat ook naar de Comb. Kers-
sens-Krom te Akersloot. Door de 

       Zo vlogen 
       de duiven 

Gert Twaalfhoven won de zevende en laatste Vitesse-vlucht. De ge-
broeders W. en F. Rodenburg werden Vitesse-kampioen 2013.

pittige vlucht en weinig duiven in 
de strijd  vielen er 5 deelnemers 
buiten de prijzen.
Eindstand Vitesse over-all; On-
aangewezen: 1e Tandem W. & F. 
Rodenburg  2e  Gert Twaalfho-
ven en 3e Comb. Kerssens-Krom. 
Aangewezen: 1ste Dirk de Bruin, 
2de Tandem W. & F. Rodenburg 
en 3de Hans Baltus. De duifkam-
pioen, duif met het hoogst aan-
tal geschoorde punten op de Vi-
tesse-vluchten ging naar Dirk de 
Bruin met zijn 2010-1558602. 

Ook werd er later op deze dag 
nog een Dagfond vlucht van-
uit het Franse Orleans vervlo-
gen. Door 15 deelnemers waren 
er 244 duiven ingekorfd voor de-
ze vlucht. In Orleans met een af-
stand van 550 kilometer werden 
de duiven om 7.30 uur gelost. Om 
16.14.45 uur werd de snelste duif 
gemeld in Akersloot bij de Gebr. 
Beentjes. Hij vloog ruim 63 ki-
lometer per uur. De uitslag van 
de eerste vijf deelnemers van 
zaterdag 8 juni luidt als volgt:  
1-12-15-19e Gebr. Beentjes uit 
Akersloot,  2-3-8-10-17e Ron 
van Rijn uit Uitgeest, 4e Henk 
Brondijk uit Uitgeest, 5-13-16-
24e Piet Groentjes en 6-25-29-
33-34e Comb. Kerssens-Krom 
uit Akersloot. De taart van deze 
vlucht ging naar Ysbrand Kap-
tein uit Akersloot. De attrac-
tieprijs geschonken door Hein 
Berkhout gaat naar Gerrit Been-
tjes uit Akersloot. De overwin-
ning van de Gebr. Beentjes in de 
vereniging was tevens goed voor 
een 12e plaats in het Rayon B. 
met 127 deelnemers tegen 1486 
duiven. In de gehele afdeling 
Noord-Holland vloog hun eerste 
duif een 44e plaats tegen 441 
deelnemers met 6332 duiven. 
Ook met deze relatief zware 
vlucht bleven 2 deelnemers bui-
ten de uitslag van de vereniging 
en moesten het zonder punten 
stellen. (Hein Berkhout)

Jongens E2 MCHU kampioen
Uitgeest - Met veel inzet en en-
thousiasme hebben de jongens 
van E3 van hockeyclub MCHU 
de wedstrijden van de voorjaars-
competitie gespeeld. De eerste 
wedstrijd in de stromende re-
gen ging nog na een spannen-
de strijd nipt verloren maar daar-
na volgde overwinning op over-

winning. Spannend was het vaak 
wel want meestal ging de strijd 
gelijk op en een enkele keer 
kwam een tegenstander in de 
tweede helft nog gevaarlijk te-
rug. Maar dankzij goede aanval-
lers werden veel doelpunten ge-
maakt, maar liefst gemiddeld ze-
ven per wedstrijd. Veel scoren in 

combinatie met fanatieke kee-
pers die veel doelpogingen wis-
ten te keren, maakten steeds 
weer het verschil met het kampi-
oenschap als beloning! Wellicht 
omdat de uitslag van de laat-
ste wedstrijd niet meer uitmaak-
te voor het kampioenschap werd 
deze met een minimaal verschil 
verloren. De inzet was fantas-
tisch en met rust stond het nog 
gelijk maar na de rust speelde 
de vermoeidheid parten. Waar 
de tegenstander twee wissels 
had, moest Uitgeest het zonder 
doen doordat CC met gebroken 
tenen slechts toeschouwer kon 
zijn. Kort na de rust wist Benne-
broek een paar keer te scoren. 
Na een tactische omzetting en 
een paar fantastisch uitgespeel-
de kansen leek het tij weer te ke-
ren. Uitgeest kwam weer terug in 
de wedstrijd. Misschien duurde 
de wedstrijd net iets tekort om 
de stand gelijk te trekken waar-
door uiteindelijk met 7-6 werd 
verloren. Op de foto staan van 
links naar rechts Max Vessies, 
Siebe de Reus, Menno Kater, CC 
Vroon. Zittend: Jord Roest, Joris 
Husslage en Laurens Dupon.

Gwen van Heijst in fi nale 
shoot-out competitie

Uitgeest - Zondag vonden het 
districskampioenschappen van 
de nationale shoot-out competi-
tie plaats op de velden van hoc-
keyclub Myra in Amstelveen. 
Namens MHCU waren de kee-
pers Antoine van der Spek en 
Jolin Pruim en spelers Clim Oo-
stra, Jeroen Sassen, Eva Jan-
sen en Gwen van Heijst vertege-
woordigd. Antoine van der Spek 
en Jolin Pruim hebben daar-

bij de halve fi nale gehaald, een 
zeer goede prestatie. Na een he-
vige strijd is Gwen van Heijst in 
de fi nale gekomen en als tweede 
in haar categorie geëindigd en 
is daarmee gekwalifi ceerd voor 
de landelijke fi nale op zondag 
16 juni tijdens de Hockey World 
League in Rotterdam. 
Op de foto de fi nalisten met 
Gwen van Heijst als derde van 
rechts.

Dirk van Oel neemt 
afscheid als scheidsrechter
Uitgeest - Dirk van Oel heeft 
afscheid genomen als vereni-
gingsscheidsrechter van FC Uit-
geest. Dirk heeft bijna tot zijn 
65e jaar actief gevoetbald. Toen 
besloot hij om te stoppen. Maar 
toch bleef het voetbal trekken 
en vanaf dat moment werd hij 
scheidsrechter zowel in de zaal 
als op het veld. In de eerste jaren 
fl oot hij op zaterdag zijn wed-
strijden bij ODIN uit Heemskerk 
en op zondag was hij actief bij 
FC Uitgeest. Het was toen voor 
hem een gewone zaak dat hij 4 
wedstrijden zonder problemen in 
een weekend fl oot. Hij vond het 
prachtig om wekelijks op deze 
manier actief te zijn en tussen de 
jonge gasten te lopen.
In zijn actieve voetbalperiode 
heeft Dirk gevoetbald bij THB, 
RCH en ODIN. Hierna begon 
hij te fl uiten en dit werd bijzon-
der gewaardeerd. Met elan wer-

den de wedstrijden door hem 
begeleid en hij was altijd weer 
enthousiast om op zaterdag en 
zondag tussen die voetballers 
te lopen. Dirk heeft meer dan 
1.500 wedstrijden gefl oten, zo-
wel jeugd als seniorenwedstrij-
den. Dirk wordt volgende week 
84 jaar en hij vond het nu een 
goed moment om te stoppen. 
Zijn laatste wedstrijd was die 
tussen FC Uitgeest 10 en Duin-
randers 5.

Na afl oop van deze wedstrijd 
werd er door de voorzitter Jack 
Zwarthoed, de wedstrijdsecre-
taris Wim Groen, scheidsrech-
terbegeleider Ruud de Soet en 
aanvoerder Ton van Zutphen af-
scheid genomen van een promi-
nent FC Uitgeest-lid, die als ver-
enigingsscheidsrechter een be-
langrijke bijdrage heeft geleverd 
aan de voetbalsport. 
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