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Prachtige eindvoorstelling
Uitgeest - Zaterdag 30 mei pre-
senteerde Stichting Balletclub 
Uitgeest/Dansstudio Just Dance 
de dansvoorstelling ‘Just Dance 
Like a Moviestar’ in theater De 
Beun in Heiloo. En zoals het the-
ma al deed vermoeden werd er 
door 15 groepen in diverse stij-
len gedanst op filmmuziek. In de 
twee uitverkochte shows werd 
door het demoteam gedanst op 
diverse musicalfilms en Burles-
que. Op muziek uit The Han-
gover, Men in Black, Pitch Per-
fect, Step Up, Shark Tale, Mada-

gascar, Rio en Annie zetten de 
Streetdancers hun beste been-
tje voor. De ballerina’s bewo-
gen gracieus op de Disney klas-
siekers Pirates of the Carribean, 
Pocahontas en Frozen, maar ook 
op Harry Potter.
De vijf leden van de breakdance 
groep vertoonden hun kunsten 
op Kung Fu Panda en de vier 
hiphop leden dansten op Hap-
py uit Despicable Me. Als laat-
ste brachten de moderne dan-
sers zeer sfeervol en emotioneel 
The Hanging Tree uit The Hun-

ger Games.  
In de finale stonden alle 160 
dansers tevreden op het podi-
um en konden terugkijken op 
een geslaagde eindvoorstelling 
waar ze maanden voor hadden 
geoefend.

Al met al weer een bijzonde-
re prestatie waarbij het bestuur 
en de docenten Roxanna Vast-
maar, Chamberlin Theelen en 
Nikki Ploeg graag een Oscar uit-
reiken aan alle dansers en dan-
seressen. 

Uitgeest neemt afscheid 
van predikant Van Aller
Uitgeest - Zondagmiddag heeft 
predikant G.J. van Aller afscheid 
genomen van zijn Protestant-
se Gemeentschap Uitgeest-
Akersloot.
Het afscheidslied werd gezon-
gen door de Cantorij onder lei-
ding van Hans Hovius en teksten 
waren geschreven door Cor-
rie de Bruijn, de Jonge, Koosje 
Wiegman en Nederbragt.

Na afloop van de dienst kon 
men persoonlijk afscheid nemen 
en gezellig napraten met een 
drankje. 
Het was een sfeervolle bijeen-
komst en een mooi afscheid van 
ds Jan van Aller. Alle parochia-
nen bedankten de predikant, die 
naar Haarlem vertrekt, voor alles 
wat hij gedaan heeft. (tekst en 
foto: Ger Bus)
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 28-05-2015: Rebek-
ka Martine Staphorst, dochter 
van Sandor Staphorst en Cora 
P.G. Schipma. Castricum - 25-
05-2015: Merinthe Juliet Alstein 
dochter van Tom Alstein en Lu-
cia D. de Haan. 26-05-2015: 
Benja Kerssens, zoon van Theo-
dorus Kerssens en Pauline Roe-
mer. 26-05-2015: Max Kerssens, 
zoon van Theodorus Kerssens 
en Pauline Roemer. 27-05-2015: 
Tom Patrick Woud, zoon van Pa-
trick P.G. Woud en Lotte F. van 
der Borg. 31-05-2015: Ties Finn 
Rector, zoon van Jorrit M. Rector 
en Sabrine J. Kühne. Limmen -
25-05-2015: Mees Stekelenburg, 
zoon van Maarten Stekelenburg 
en Kim C.M. Kallenbach. 02-
06-2015: Dries Franciscus Snel, 
zoon van Johannes B. Snel en 
Anna C.H. Winder.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Castricum - 01-06-2015: Mar-
tijn P.D. Kooijman en Margriet A. 

de Wit.
 
Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap
Castricum - 21-05-2015: Pe-
ter M. Zijp en Ilonka M. Post-
ma. 28-05-2015: Chris Kesting 
en Martzen Koopmans. 29-05-
2015: Ronnie Wulp en Nathalie 
C. Broers.
 
Overleden
Castricum - 21-05-2015: Aldert 
de Bruin, weduwnaar van Janne-
tje Molenaar. 22-05-2015: Elias 
C. Buissant des Amorie, gehuwd 
met H.A. Kuh. 22-05-2015: Anna 
G.A. Bosman. 28-05-2015: Mar-
tinus J. Maas. 29-05-2015: Jan 
L. Scherpenzeel, gehuwd met 
Beatrix Box.
30-05-2015: Doetje Bartels, ge-
huwd met Andries D. van der 
Kade. 31-05-2015: Willem Ver-
haren, gehuwd met Alberdina 
Burger. 31-05-2015: Johannes 
Zuurbier. 02-06-2015: Franken 
van den Bosch. Limmen - 29-05-
2015: S ijtze O . de Meer.                         

Zilveren Walvis voor 
leerlingen Bonhoeffer

Castricum – De Zilveren Wal-
vis van Tube Your Future 2015 
is tijdens chique Award Gala in 
Science Center NEMO gewon-
nen door het Bonhoeffer Colle-
ge. Vorige jaar won de school de 
Gouden Walvis. Leerlingen inter-
viewden dit jaar lichttechnicus 
Robert Wit. Jurylid Bregje Lode-
wikus vond het goed dat er een 
duidelijke opbouwende lijn in dit 
verhaal zit en dat het ook af en 
toe spannend is. Leerlingen van 
de Boerhaave–Etty Hillesum Col-

lege uit Deventer wonnen goud.
Ruim 8.000 scholieren interview-
den afgelopen maanden onder 
andere directeuren, beleidsme-
dewerkers, technologen en ana-
listen over hun dagelijkse be-
roepspraktijk bij 1.300 bedrijven 
van Ajax tot een klinisch chemi-
cus in een ziekenhuis in het ka-
der van het project Tube Your Fu-
ture. Tube Your Future helpt leer-
lingen hun beeld te verbeteren 
van het beroepenveld van bèta-
wetenschappen en technologie. .

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Sneller met de afteller
Castricum - Zeventien secon-
den minder lang wachten tot de 
trein vertrekt en zeventien se-
conden minder lang wachten 
voor een overweg. Met een af-
teller op het station is deze tijds-
winst te halen. Vorig jaar startten 
Prorail samen met NS een proef 
op de stations Hilversum en Hil-
versum Sportpark. De afteller 
werkt en de proef is daarmee 
een succes. Castricum denkt 
er ook over een afteller te laten 
plaatsen bij de herinrichting van 
de overgang Beverwijkerstraat-
weg.

Er zijn ongeveer tweehon-
derd stations met een overweg 
kort achter het station. Omdat 
de overweg gesloten moet zijn 
voordat een trein mag vertrek-

ken start het vertrekproces pas 
na het sluiten van de overweg. 
De weggebruikers wachten op 
hun beurt weer op het passeren 
van de trein. Door het vertrek-
proces gelijktijdig te starten met 
het sluiten van de overweg is tijd 
te winnen. Deze tijdwinst kan 
weer gebruikt worden om trei-
nen korter op elkaar te laten rij-
den en meer treinverkeer moge-
lijk te maken. Conducteurs wor-
den in de tussentijd getraind om 
te werken met de afteller.

Dieven zijn weer op pad
Castricum - Tussen maandag 
22.00 en dinsdag 7.00 uur is in-
gebroken in een bedrijfsauto die 
geparkeerd stond op de Ber-
kenlaan. Er zijn diverse goede-
ren weggenomen. Dinsdag om-
streeks 10.00 uur vond een win-
keldiefstal plaats bij een su-
permarkt op Geesterduin. Bei-
de minderjarige verdachten zijn 
aangehouden en gehoord. Zij 
hebben een HALT straf en een 
winkelverbod gekregen. Zon-
dag tussen 3.00 en 11.00 uur 
werd uit de voortuin van een wo-
ning aan de Cieweg een op slot 
staande bromscooter gestolen. 
Het betreft een Kymco New Sen-
to, kleur zwart, voorzien van het 
kenteken F593KG
Opvallend detail is dat de scoo-
ter beplakt is met diamantjes. In 
de nacht van zaterdag op zon-
dag heeft in Heiloo, net over de 

grens met Limmen, een dief-
stal met geweld plaatsgevon-
den. Een meisje is door twee 
mannen beroofd van haar snor-
fi ets van het merk Piaggio, type 
C38, kleur bordeauxrood, ken-
teken F577JJ. Als bijzonderheid 
heeft de scooter een hoog wind-
scherm en een chromen rek-
je voor- en achterop. Het meisje 
is gewond geraakt. Het gaat om 
twee licht getinte mannen met 
een Noord Afrikaans uiterlijk van 
ongeveer twintig jaar. De een 
heeft een lengte van ongeveer 
165 cm, heeft kort opgescho-
ren zwart haar, een slank pos-
tuur, zwarte jas en broek. De an-
der is ongeveer 175 cm lang, hij 
heeft een rond gezicht, een ge-
zet, fors postuur, kort opgescho-
ren zwart haar, een witte jas met 
een groen/rode streep en een 
donkere broek.

Dance Event op school
Castricum - In het kader van 
het veertigjarig bestaan van de 
Montessorischool  geeft het be-
roemde ‘Compagnie with Balls’ 
een workshop waarbij iedereen 
welkom is om het gezamenlij-
ke optreden met de leerlingen 
te zien. De workshop is fi nan-
cieel mogelijk gemaakt door de 
Vriendenstichting van de school. 
Compagnie with Balls is een 

dansgroep met twee meter ho-
ge fi guren. Pablo, een giganti-
sche marionet, danst met bal-
lerina Atharina. Deze charman-
te dame beweegt zich gracieus 
voort op een manshoge bal van 
bijna twee meter. En de kinderen 
volgen in dit dansspel betoverd 
de geheimzinnige fi guren. Dins-
dag 16 juni 14.30 uur in en rond 
de Montessorischool. 
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Uitgeest - De zesde en voor-
laatste Vitesse vlucht werd ver-
vlogen vanuit Quievrain  met 9 
deelnemers van Postduivenver-
eniging De Vliegende Vleugels 
tegen 148 duiven en over een 
afstand van 245 kilometer. Met 
zeer goed weer op de vlieglijn 
konden de duiven zonder pro-
blemen om 8.30 uur worden ge-
lost. Om 10.20.32 en 34 arriveer-
den er twee duiven als eerste bij 
Gert Twaalfhoven in Uitgeest. 

De snelheid van zijn eerste duif 
bedroeg 1438,285 m.p.m. goed 
voor ruim 86 km.per uur. De uit-
slag van de eerste vijf deelne-
mers van zaterdag 6 juni: 1-2-5-
13-15e  Gert Twaalfhoven uit Uit-
geest, 3-4-9-10-12e Frank Ro-
denburg uit Uitgeest, 6-11e Piet 
Groentjes uit Uitgeest, 7-19-23-
30-32e Comb. Kerssens-Krom 
uit Akersloot en8-28-37e Wim 
Rodenburg uit Uitgeest. De taart 
van de vlucht gaat dit keer naar 

       Zo vlogen 
       de duiven 

Wim Rodenburg en de attractie-
prijs voor de 12e aankomende 
duif in de uitslag,  geschonken 
door Gert Twaalfhoven gaat naar 
Frank Rodenburg. 

Duif van de Comb. J. Hommes 
& Zonen flikt het kunstje weer
Ook werd er later op deze dag 
nog een Dagfond vlucht van-
uit het Franse Bourges vervlo-
gen. Door 11 deelnemers wa-
ren er 220 duiven ingekorfd voor 
deze vlucht. In Bourges met een 
afstand van 635 km werden de 
duiven door het fraaie weer al tij-
dig om 8.00 uur gelost met een 
matige noordelijke wind, welke 
later onderweg sterk zou gaan 
wisselen van kracht en richting.  

Om  16.31.14 uur werd de snel-
ste duif gemeld bij De Combi-
natie J. Hommes & Zonen in 
Akersloot.  De duif die 14 da-
gen terug ook uithaalde op de 
Dagfond tikte aan met een ge-
middelde snelheid van 1231,216 
m.per minuut goed voor ruim 73 
km per uur. De uitslag van de 
eerste vijf deelnemers van za-
terdag 6 juni: 1-9-12-19-24e 
Comb. J. Hommes & Zonen uit 
Akersloot, 2-20-21-49e Ron van 
Rijn uit Uitgeest, 3-10-13-45e 
Piet Groentjes uit Uitgeest, 4-6-
7-16-23e Hein Berkhout uit Uit-
geest en 5-18e Peter Schellevis 

uit Uitgeest. De taartprijs van de-
ze vlucht gaat naar de Combina-
tie J. Hommes & Zonen met een 
van hun duiven op de 50e plaats. 
De attractieprijs geschonken 
door Hein Berkhout voor de 9e 
duif in de uitslag gaat eveneens 
naar de Combinatie J. Hommes 
& Zonen. De overwinning van 
de Comb. Hommes was tevens 
goed voor een 9e plaats in Ray-
on B met 104 deelnemers tegen 
1329 duiven. In de gehele afde-
ling Noord-Holland vloog hun 
eerste duif een 97e plaats tegen 
372 deelnemers met 5844 dui-
ven. (Hein Berkhout)
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Eigen bedrijf en huwelijkse 
voorwaarden

Ik heb een kennisma-
kingsgesprek met  Jan 
en Evelien. Na 20 jaar 
huwelijk is de koek op en 
zij wensen te scheiden. 
Ik vertel hen het nodige 
over wat mijn werk in-
houdt en hoe ik te werk 
ga. Vervolgens vertellen 
zij iets over hun situatie. 
Zo vertellen zij onder 
andere dat Jan 14 jaar 
geleden het bedrijf van 
zijn vader heeft overge-
nomen. Het betreft een 
groothandel. 
Evelien vraagt hoe het zit met het bedrijf. Heeft zij daar 
ook recht op? Jan zit er ontspannen bij en vertelt dat dit 
allemaal geregeld is in de huwelijkse voorwaarden. Hij 
overhandigt mij deze en ik lees dat de huwelijkse voor-
waarden zo zijn opgesteld dat alles van hen beiden 
is, behalve een eventuele eigen onderneming. Echter, 
wanneer ik verder lees zie ik dat er ook een verreken-
beding is opgenomen. Ze zouden wat ze over hebben 
na ieders bijdrage in de huishoudelijke kosten jaarlijks 
met elkaar verrekenen. Dit is echter nooit gebeurd. Ik 
vertel hen dat dat helaas normaal is, het gebeurt vrij-
wel nooit. Als ik Jan vraag hoe hij de overname van de 
groothandel heeft gefinancierd, vertelt hij dat hij dat 
met zijn spaargeld heeft betaald. Maar in dit geval is 
het niet ZIJN spaargeld, maar HUN spaargeld. Ze had-
den het immers moeten verdelen. Uit de jurisprudentie 
blijkt dat in dat geval alle spaargeld en wat daarmee 
is aangeschaft als gezamenlijk wordt beschouwd. Dit 
betekent dat de waarde van het bedrijf moet worden 
verdeeld. Dit is schrikken voor Jan en Evelien. Ze dach-
ten dat ze het zo goed geregeld hadden. 
Toch zijn er mogelijkheden om dit probleem op te 
lossen, mits beiden partijen maar redelijk zijn. Er kan 
zonder problemen voor een verdeling worden geko-
zen waarbij het bedrijf aan Jan toekomt en ook Evelien 
goed verder kan. 
Een eigen bedrijf en huwelijkse voorwaarden kan soms 
vreemd uitpakken. Met voldoende kennis van zaken 
kunt u toch tot goede afspraken komen. Heeft u hier-
over een vraag of wenst u nadere informatie, neemt 
u dan contact op met CARENT. Wij zijn bereikbaar op 
telefoonnummer: 0251-362065. Ons eerste gesprek is 
altijd gratis en vrijblijvend. 

Een aandeel in elkaar

Meer informatie en aanmelden: www.rabobank.nl/ijmond

Ben jij van plan om binnenkort je eerste huis te kopen of ben je je aan het

oriënteren op de woningmarkt? Dan ben je vast nieuwsgierig naar wat er bij

komt kijken. Op 24 juni organiseert Rabobank IJmond het Starterscafé. 

Starterscafé: woensdag 24 juni 2015, 18.30 uur, Telstar Stadion

Kom naar ons
Starterscafé op
24 juni 2015.

Vragen over
het kopen van
je eerste huis?
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Druksels à la Werkman
Castricum - Kunstenares Afke Spaargaren geeft op donderdag 
25 juni  van 10.00 tot 17.00 uur bij Perspectief de workshop ‘Druk-
sels à la Werkman maken’. Afke start met een lezing over het le-
ven en werken van Hendrik Nicolaas Werkman. 

Daarna is het tijd om een paar ontwerpen te schetsen en sjablo-
nen te snijden. Na de gezamenlijke lunch gaan de cursisten aan 
de slag met het rollen van drukinkt op waterbasis. Tot slot zullen 
de werken besproken worden. Hendrik Nicolaas Werkman was 
een Nederlands expressionistisch kunstenaar die bekend werd 
als de drukker van De Ploeg, de Groningse kunstenaarsvereni-
ging. Hij had een eigen kleine uitgeverij en werd bekend door zijn 
affiches en illustraties. Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat 
Werkman, drie dagen voor de bevrijding, werd gefusilleerd. Infor-
matie en aanmelden bij Joanne Vetter: 06-16714706

Middeleeuws lekkers en 
lezing over eetgewoonten
Castricum - Hoe at men in de 
Middeleeuwen en wat stond er 
op tafel? In juni is er in de Vondst 
van de Maand-vitrine een be-
scheiden selectie vondsten uit 
het depot te zien die dat thema 
illustreren. Een entreebewijs is 
niet nodig. 

In het museumcafé kunnen be-
zoekers genieten van middel-

eeuws lekkers en voor wie meer 
wil weten over tafelmanieren in 
die tijd is er op 28 juni een lezing 
van archeobotanicus Wouter van 
der Meer. Deze lezing is gratis te 
bezoeken met een entreebewijs.
 
  

Zomers bloot
Castricum - Op 27 en 28 juni 
kan iedereen meedoen met een 
weekend modelboetseren onder 
leiding van de in bloot gespecia-
liseerde docent beeldhouwen en 
boetseren Anja Vosdingh Bes-
sem. Het programma start op za-
terdagmorgen met een warming 
up. ‘s Middags worden kleischet-
sen gemaakt. Op zondagmorgen 
geeft de docent een lezing over 
gebeeldhouwde torsen en ande-
re fragmenten en daarna komt 
er een zo mogelijk nog mooier 
model die de aanleiding wordt 
van het maken van een prach-
tige fragment. Er wordt gewerkt 
van 10.00 tot 17.00 uur. Aanmel-
den kan via www.toonbeeld.tv of 
door een kaartje in te vullen op 
de administratie van Toonbeeld. 
Op de foto docent Anja Vosdingh 
Bessem met eigen werk.

Kid Creole and The 
Coconuts in Haarlem

Regio -  Vrijdag 26 juni komt de 
band Kid Creole and The Coco-
nuts naar het Patronaat in Haar-
lem. Kid Creole and The Coco-
nuts is een Amerikaanse muziek-
groep rond de zanger en oprich-
ter August Darnell (Kid Creole) 
die samen met zijn trio van gla-
moureuze achtergrondzangeres-
sen (The Coconuts) de tempera-
tuur in de concertzalen tot gro-
te hoogte laat stijgen. De groep 
speelt een aanstekelijke mix van 
vrolijke latin, soepele jazz uit de 
jaren 30 en broeierige up-tempo 

funk. Met tracks als ‘Annie (I’m 
Not Your Daddy)’ en ‘Stool Pige-
on’, allebei wereldhits, weten ze 
nog altijd een sound neer te zet-
ten waarbij het moeilijk is om de 
heupen niet te bewegen. Het op-
treden in Patronaat is de enige 
show die de band in Nederland 
zal geven. 
Het concert van Kid Creole and 
The Coconuts begint om 21.00 
uur. Kaarten kosten 25 euro in de 
voorverkoop en 27,50 euro euro 
aan de deur. Zie ook www.patro-
naat.nl.

Expositie bij Koi Centrum
Velsen-Noord - Zondag 14 juni houden Ed van ‘t Loo en Ans 
Zijlstra een expositie van hun schilderijen. Ed schildert het liefst 
in moderne stijl. Ook maakt hij graag zeezichten. Hij werkt zowel 
met olieverf als acryl. Ans schildert Oosterse taferelen en dieren, 
vooral vogels. Zij gebruikt acryl en aquarel. Ook haar eigen uilen 
heeft zij geschilderd en die zijn zondag van de partij. De expositie 
is te zien van 11.00 tot 17.00 uur bij Koi Centrum IJmond, Gulden-
wagenplantsoen 275-273, Velsen-Noord, tel. 0251-217569. Alle 
belangstellenden zijn welkom. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 16.00 & 21.15 uur 

zaterdag 16.00, 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Jurassic World - 3D

vrijdag 18.45 uur 
zondag 16.00 uur  
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
Far from the Madding Crowd

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur 
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur 

Rendez-Vous
zondag 11.00 uur   
dinsdag 20.00 uur 
De Surprise
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag 18.45 uur
Ventoux

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur

La Famille Bélier
zaterdag & zondag 13.30 uur   

woensdag 14.00 uur
Apenstreken - 3D

zondag 11.00 uur   
Apenstreken - 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur   
woensdag 14.00 uur
De Boskampi’s

Programma 11 juni t/m 17 juni 2015

Jurassic World in 3D
Steven Spielberg keert terug als 
uitvoerend producent van het 
langverwachte nieuwe deel uit 
de populaire Jurassic Park film-
reeks, Jurassic World. Colin Tre-

vorrow regisseert het nieuwe ac-
tie-avontuur naar een screen-
play van Derek Connolly. Frank 
Marshall en Pat Crowly produce-
ren de film.

Far from the Madding Crowd 
gaat over de onafhankelijke, 
mooie en eigenzinnige Bathshe-
ba Everden en de drie totaal ver-
schillende mannen in haar leven: 
Gabriel Oak, een schapenhou-
der die gefascineerd is door haar 
halsstarrigheid; Frank Troy, een 
knappe en roekeloze sergeant; 

Far From The Madding Crowd
en William Boldwood, een rijke, 
oudere vrijgezel. 
Dit tijdloze verhaal over de keu-
zes en passies van Bathsheba 
laat zien hoe je door veerkracht 
en volharding tegenslagen over-
wint. De film is gebaseerd op de 
literaire klassieker van Thomas 
Hardy. 
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Mooi (uit) Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest -Het is 1-juni. Vanmorgen had ik een afspraak met Peter Baltus, een hoefsmid uit Uitgeest, om 
rond 06:00 naar het strand van Wijk aan Zee te gaan. Peter heeft twee paarden en deze moeten twee 
maal per week getraind worden. Vandaag heeft de 7-jarige Bonvivant de eer om van de Noorderpier naar 
Wijk aan Zee te lopen en terug. Dit gebeurt alleen bij eb zodat Bonvivant vlak langs de vloedlijn kan lo-
pen. Deze rit word twee maal gedaan, eerst worden de spieren los gelopen van Bonvivant over ongeveer 
700 meter. Dit inlopen is ook bedoeld om het paard wakker te laten worden. De hartslag loopt op naar 
210 en bij herstel loopt deze weer terug naar 60. Er werd deze ochtend totaal 18 kilometer gelopen in 
iets meer dan een uur. Naar afloop even door de zee wandelen, het zoute water is goed voor de pezen 
van Bonvivant. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Deze maand valt de 
beslissing over de bibliotheek. 
Twee jaar terug was de financië-
le situatie van de gemeente Uit-
geest nijpend  en daarom wer-
den ingrijpende maatregelen 
genomen. Bijna alle subsidies 
werden geschrapt met daarbij 
de opmerking als het beter gaat 
met de gemeentefinanciën zul-
len we de zaken nog eens be-
kijken.
Intussen gaat het beter: het 
zwembad heeft een subsidie ge-
kregen om door te gaan. Welis-
waar met een vrijwilligersgroep, 
maar het draait!
Nu is het zover dat de situa-
tie van de bibliotheek beke-
ken wordt. De Werkgroep Be-
houd Bibliotheek heeft een rap-
port uitgebracht over de moge-

lijkheden, het onderzoeksbureau 
Questen heeft aanbevelingen 
gedaan hoe er doorgestart kan 
worden en nu is het wachten op 
het groene licht. Mogen wij on-
ze plannen ten uitvoer brengen 
en meegaan in een vernieuwen-
de bibliotheek?
Ik wil even in herinnering bren-
gen dat er in september 2013 in 
een enkele maand 1800 hand-
tekeningen werden verzameld, 
dat betekent dat er veel mensen 
graag deze voorziening in stand 
houden. Gaat de gemeenteraad 
hieraan voorbij? Ik hoop toch 
dat de wens van al deze mensen 
–jong en oud-- gehoord wordt.  
Laat de lezers niet vallen!!  

Wies de Wit, werkgroep Be-
houd Bibliotheek

Zijn 1800 handtekeningen genoeg?

Belangrijke beslissingen 
over de bibliotheek

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Disco voor jongeren 
met een beperking
Uitgeest - Vrijdag 12 juni is het 
weer zover! De disco voor jon-
geren met een beperking in het 
Jongerencentrum Zienhouse in 
Uitgeest. Vind je het leuk om te 
dansen, zingen en gezellig met 
je vrienden uit te gaan? Of vind 
je het fijn om nieuwe mensen te 
ontmoeten? Dan is deze disco 
iets voor jou! Ook is er natuurlijk 
de mogelijkheid om lekker even 
te chillen op de banken en zit-
zakken.
Ben je hier nog nooit geweest? 
Kom dan zeker even langs!
Vrijdag 12 juni, van 20.00 tot 
22.00 uur. De entreekosten be-

dragen 3 euro,  dit is inclusief 
twee consumpties. Deze disco 
is voor jongeren met een beper-
king, maar ook jongeren zonder 
beperking zijn van harte welkom. 
Het adres is: Jongerencentrum 
Zienhouse, Zienlaan 10, 1911 TR 
Uitgeest.
Kijk voor meer informatie op 
www.zienhouse.nl , www.fa-
cebook.com/Zienhouse of op 
www.welzijncastricum.nl. De 
disco wordt mede mogelijk ge-
maakt door: gemeente Uitgeest, 
Stichting Welzijn Castricum, Jon-
gerencentrum Zienhouse en DJ 
Mytrem.

Super schoolreis voor de Molenhoek
Uitgeest - Dinsdag  2 juni was 
het rond 9.00 uur ineens heel 
druk  in de populierenlaan. Heel 
veel ouders trotseerden de re-
gen om 4 grote touringcars die 
richting Amsterdam vertrokken 
uit te zwaaien. De leerlingen van 
basisschool de Molenhoek vier-
den hun schoolreisje dit jaar in 
Artis. Ondanks het tegenvallen-
de weer hebben de kinderen een 
geweldige dag beleefd. Natuur-
lijk werden alle bewoners van de 
dierentuin uitgebreid bekeken 
maar iedere klas volgde met zijn 
eigen groep ook een workshop.  
Zo maakte groep 6 in het pla-
netarium een reis door de ruim-
te, volgde groep 3 een work-
shop over insecten en mochten 
de kleuters kuikentjes op schoot 
nemen. Groep 4 weet nu alles 
over de tanden en kiezen van 
verschillende dieren en groep 5 

kan uitleggen hoe eb en vloed 
wordt veroorzaakt.
Toen tegen 16.00 uur de bussen 
Uitgeest weer binnenreden, was 
het voor de vaders en moeders 
even schrikken omdat er geen 

kinderen achter de raampjes te 
zien waren. Al snel bleek dat het 
een grapje was en dat iedereen 
weer mee terug was gekomen. 
Alle kinderen hadden enorm ge-
noten van de dierentuin.
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Feestweek tijdens 
Zwem4daagse in de Zien

Uitgeest - Sinds jaar en dag 
wordt de Zwem4daagse in 
zwembad de Zien druk be-
zocht. Deze traditie wordt door 
de vrijwilligers van de Zien graag 
voortgezet. Maar de ambitie is 
om er nóg een groter feest van te 
maken dan de afgelopen jaren! 
De zwem4daagse zal 5 dagen 
duren, namelijk van maandag 
22 juni tot en met vrijdag 26 ju-
ni van 17.00 tot 20.00 uur. Geen 

probleem dus, als je op één van 
de dagen niet kunt. Je hebt een 
reservedag!

Inmiddels zijn de voorbereidin-
gen in volle gang. Alle vijf de 
dagen is er voor groot en klein 
van alles te doen: er staat een 
springkussen, er worden boot-
camps voor kinderen georgani-
seerd, de scouting is aanwezig, 
de kanovereniging geeft een cli-

nic, de duikvereniging is present, 
er is een waterpolo-clinic en op 
woensdagmiddag zijn er allerlei 
leuke dingen voor de kinderen te 
doen. Uiteraard zullen de water-
loopballen het water in gaan! 
Ook nieuw dit jaar is een speci-
aal zwemvierdaagse menu dat 
in de kantine wordt geserveerd. 
Drie gangen, voor een klein 
prijsje, en elke dag wat anders!

De zwem4daagse wordt afge-
sloten met een gezellige feest-
avond! Deze gaat al van start tij-
dens de zwemuren en duurt tot 
22.00 uur. Tijdens de feestavond 
op de slotdag is ook de trek-
king van de grote loterij. De he-
le week door worden hiervoor lo-
ten verkocht.  Er zijn fantastische 
prijzen ter beschikking gesteld 
door Uitgeester ondernemers. 

Vanaf deze week zijn de in-
schrijfformulieren te verkrijgen 
bij de kassa. 

Meer informatie over de zwem-
4daagse, het activiteitenpro-
gramma en de prijzen van de lo-
terij staat op de website www.
zwembad-dezien.nl/activiteiten/
zwem4daagse en op de face-
bookpagina van het zwembad, 
www.facebook.com/openlucht-
zwembaddezien.

Het Rode Kruis collecteert
Uitgeest - In de week van 15 tot 
20  juni wordt de nationale col-
lecte van het  Rode kruis gehou-
den. De coördinatoren treffen 
reeds de noodzakelijke voorbe-
reidingen om deze collecte suc-
cesvol te laten verlopen. De vol-
ledige opbrengst van de collec-
te mag aan de activiteiten in Uit-
geest worden besteed. Daardoor 
blijft het mogelijk dat de vrijwil-
ligers uit Uitgeest hulp kunnen 
blijven bieden aan oudere, een-
zame en mindervalide Uitgees-
ters.
De afdeling  verzorgt bijeenkom-
sten op de maandagmiddag  in 
Geesterheem, Vakanties in de 
zorghotels en op de Henry Du-

nant. Een dagelijkse telefooncir-
kel. Het jaarlijkse verrassings-
uitje in oktober. Het project Meet 
& Eat valt ook onder haar activi-
teiten. Om de zelfredzaamheid te 
bevorderen is het project ‘sleu-
tel van de buren’ opgezet. Het 
ligt in de bedoeling van de afde-
ling om - het komende jaar - de 
EHBO opleiding ook aandacht te 
geven.
Voor al deze activiteiten is geld 
nodig. Men hoopt dan ook dat u 
de collectebus royaal vult.
U kunt u bijdrage ook storten 
op bankrekening NL 31 Rabo 
153137568 t.n.v. Rode kruis Uit-
geest onder vermelding van Col-
lecte 2015.

Weer jeugdviswedstrijden 
bij AHB Uitgeest

Uitgeest - Maandag 1 juni was de eerste van 4 jaarlijkse viswed-
strijden voor de jeugd in Uitgeest georganiseerd door Algemene 
Hengelaarsbond(AHB) Uitgeest. De opkomst viel een beetje tegen 
maar dat mocht de pret niet drukken. Met 9 deelnemertjes was het 
juist spannend. Nadat iedereen een mooi plekje had aan de Zien 
werden de hengels uitgegooid. De wedstrijd liep gelijk op. Wie zou 
er meer visjes hebben gevangen en wie heeft de grootste vis? De-
gene met meeste centimeters wint. 
Om 18.45 uur blies organisator Pico op zijn fluitje. Hengels naar 
binnen en als daar nog vis aan zit telt die ook. Nou dat heeft Da-
nilo geweten. Hengel krom zweet op het voorhoofd en concentra-
tie. Er zat wat groots aan maar wat. Nog zwemmend onder het wa-
ter en trekkend aan de top. Hup het schepnet er onder en binnen 
halen. Wat een vangst net binnen de bel. Een brasem van 50 centi-
meter, dit is nog eens scoren! Trots op de foto en daarna weer rus-
tig en netjes te water gelaten. 
Nadat de hengels netjes waren opgeruimd was het tijd voor de 
prijsuitreiking. Als eerste was geëindigd met 115 centimeter Da-
nilo Torrisi. Knap tweede werd Ceyliene Leien. Goed gestreden en 
derde geworden Jelte Molenaar. 
Het was weer top, maar voor de volgende wedstrijd verwachten de 
organisatoren meerdere vissertjes. Nog twee maandagen, 15 en 22 
juni van 18.45 tot 20 uur jeugd viswedstrijden bij de Zien. Zorg dat 
je op tijd bent om een goed plekje te loten. In schrijven kost 50 cent 
per wedstrijd ter hoogte van de rotonde Geesterweg.

Fotograaf Yvonne Mul rond project af

Groep 8 De Wissel opent 
‘eigen’ fototentoonstelling
Uitgeest - De 27 leerlingen van 
groep 8 van De Wissel in Uitgeest 
openden op 3 juni met elkaar de 
fototentoonstelling, waarvan zij 
zelf het middelpunt zijn. Tijdens 
de laatste maand van hun ba-
sisschoolcarrière is de tentoon-
stellingsruimte op school inge-
richt met 27 persoonlijke fotopa-
neeltjes. 

Fotograaf Yvonne Mul start-
te in 2012 met deze groep kin-
deren een fotoproject. Yvonne: 
“Eén keer per schooljaar bouw-
de ik mijn fotostudio in de school 
op, en werd ieder kind apart 

voor een zwarte achtergrond en 
in zwarte kleding geportretteerd. 
Het zijn geen lachende portret-
ten, want voor deze serie zocht ik 
naar de pure, neutrale (onschul-
dige) blik van het kind.”

Na vier jaar is er dus van ieder 
kind een serie van vier foto’s. 
Hiervan is per kind een paneeltje 
gemaakt. Samen met de jaarpos-
ters, waarop alle kinderen staan, 
zijn deze tentoongesteld. “Nu al-
les zo bij elkaar staat, is het bij-
na overweldigend te noemen. Ik 
ben, net als de kinderen, trots op 
het eindresultaat.”

Regio - Op zondag 14 juni is 
er in Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis een lezing over het 
luchtgevecht tussen August Gei-
ger en Bob Braham. Beiden wa-
ren zeer goede vliegers en pi-
loot van een nachtjager. August 
Geiger een Duitser die Engel-
se bommenwerpers moest on-
derscheppen en Bob Braham 
een Engelsman die juist Duit-
se nachtjagers moest bestrij-
den. Op 29 september 1943 
kwamen zij elkaar tegen boven 
het IJsselmeer en ontstond er 
een luchtgevecht dat werd ge-
wonnen door Braham. Geiger 
kwam daarbij om het leven. Bij 
de drooglegging van Zuid-Fle-
voland kwamen de resten van 
zijn vliegtuig boven en die wor-
den nu tentoongesteld in Lucht-
oorlogmuseum Fort Veldhuis. Al-
le ins en outs worden zondag 
verteld door Bert Wijs, die alle 
bijzonderheden omtrent dit ge-
vecht heeft uitgezocht.
De lezing begint om 14.00 uur.
Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk.

Lezing in 
Fort Veldhuis
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Duitse Volkswagen Passat-
club samen in Castricum

Castricum - Wie het afgelopen 
weekeinde over de Provinciale-
weg tussen Uitgeest en Limmen 
reed, kon bij Camping De Kei het 
spandoek met een oldtimer Pas-
sat uit 1977 niet missen. De Pas-
sat-Kartei Deutschland; de club 
van Duitse Passatliefhebbers van 
de bouwjaren 1973–1988, hield 
op de camping haar jaarlijkse 
treffen dat dit jaar voor de 22e 
keer gehouden werd. Ruim tach-
tig mensen hadden zich voor het 
evenement ingeschreven. Behal-
ve Duitse deelnemers, waren er 
ook liefhebbers uit Nederland, 
Tsjechië en Engeland. Een verza-
meling van ongeveer vijftig Pas-
saten sierden het weiland. Tot nu 
toe werd dit treffen elk jaar in 
Duitsland gehouden. 
Castricummer Ruud Zonneveld 
is lid van deze club en hij werd 

benaderd om de bijeenkomst in 
Nederland te organiseren. Sa-
men met Stephan Zandvliet, Ni-
co Hobma en Otto Zandvliet 
werden plannen gemaakt. De 
organisatoren hebben voor Cas-
tricum gekozen vanwege de lan-
delijke omgeving en de ligging 
vlakbij het strand. Na een bar-
becue en het bijpraten op don-
derdag, stapten de deelnemers 
vrijdag na het ontbijt in hun au-
to voor een rondrit. Via landelij-
ke wegen in de omgeving ging 
een werd er koers gezet rich-
ting Akersloot waar de autolief-
hebbers boerenklompgolf gin-
gen spelen of kanovaren. Daar-
na reden de auto’s met vrolijke 
jaren ` 70 en `80 kleuren in co-
lonne verder naar de molens van 
Stompetoren. De deelnemers 
reden na een fotoshoot op ei-

gen gelegenheid de route ver-
der naar de Rijp en West-Graf-
dijk terug naar Castricum. Op de 
camping was het weer ondertus-
sen omgeslagen zodat het mar-
kante spandoek door een wind-
hoos was weggeblazen. De za-
terdag werd benut voor een tref-
fen van Nederlandse Volkswa-
gen- en Audi-eigenaren samen 
met de Duitsers. `s Avonds was 
er een show en een quiz, gepre-
senteerd door, terug van wegge-
weest, ‘Rudi Carrell’. Na het ont-
bijt op zondagmorgen was het 
tijd voor de Passatliefhebbers om 
hun tent af te breken, de spullen 
in te pakken en afscheid van el-
kaar te nemen. Sommigen had-
den nog een reis van duizend ki-
lometer voor de boeg. Maar dat 
is geen straf als je in je meest fa-
voriete auto rijdt. 

Afscheid Theo en groot 
straatfestival bij Stiefel
Castricum – Hij is misschien wel de allerbekendste barkeeper van 
Castricum; Theo Groentjes, gezellig, vriendelijk en altijd in voor een 
grap of een praatje. Gestart in de Voem Voem, waar hij 22 jaar 
werkte, daarna stond hij tien jaar achter de bar in De Stiefel. Maar 
Theo is 65 jaar geworden en hij stopt met werken. Zaterdag staat 
hij voor de laatste keer achter de tap en iedereen die nog even 
iets met hem wil drinken is welkom op de receptie tussen 19.00 
en 20.00 uur.
De dag erna is het weer feest in De Stiefel vanwege het veertigja-
rig bestaan. De straat wordt afgezet en er wordt een buitenpodium 
opgebouwd. Carribean Flavor start het feest om 15.00 uur met vro-
lijke, zomerse reggea. Dj Mitchell Marsé zit achter de draaitafel en 
er is een optreden van Pascal Redeker, een Nederlandstalig zang-
talent die de boel op zijn kop zet. De entree is gratis.  

Reclame op rotondes in 
ruil voor groenonderhoud
Castricum - De gemeente Cas-
tricum onderzoekt de moge-
lijkheden om ondernemers het 
groen van de rotondes te laten 
beheren. Als tegenprestatie mo-
gen deze ondernemers dan een 
reclamebord plaatsen op de ro-
tondes. De gemeente wil als 
proef deze mogelijkheid bieden 
op zes rotondes, drie in Castri-
cum en drie in Akersloot. 

Het idee is dat de rotondes er 
fraai en verzorgd uit blijven zien 
zonder dat de gemeente daar 
veel omkijken naar heeft. Het 
scheelt de burger in de kosten 
en levert ondernemers reclame-
mogelijkheden op. Het gaat om 
de rotondes Soomerwegh/Oran-
jelaan/Molenweide, Torenstraat/

Ruiterweg, Beverwijksestraat-
weg/Castricummerwerf en drie 
rotondes aan de Geesterweg in 
Akersloot. Uitgangspunt is dat 
reclameborden niet groter zijn 
50 x 70 cm. 
Wethouder van Schoonhoven: 
,,Het gaat niet om geld ophalen, 
maar om de kwaliteit van de ro-
tondes op een hoger niveau te 
brengen. Ik weet dat er belang-
stelling is van het bedrijfsleven.” 
Het onderzoek moet helderheid 
geven over de prestaties die re-
clame-exploitanten kunnen le-
veren en de meerwaarde van de-
ze aanpak voor de gemeente. 
Op basis van de offertes neemt 
het college een definitief besluit, 
naar verwachting komend na-
jaar.

Castricum - Tijdens de Kunst-
fietsroute afgelopen weekend 
was ook in het Strandvondsten-
museum een expositie te zien. 
In de periode tussen de opbouw 
en de opening van de tentoon-
stelling is een kunstwerk van 
Anne Bleijendaal verdwenen 
uit het museum. De plek aan de 
wand bleek zaterdag leeg. Het 
museum heeft aangifte gedaan 
van deze diefstal. 

Tuinbord 
verdwenen

Festival op de camping
Bakkum - De vierde editie van 
Bakkum Vertelt is van 5 tot en 
met 8 augustus op Camping 
Bakkum. Dit festival vol theater, 
muziek en andere verhalen vindt 
plaats in de openlucht en ieder-
een is welkom. Vorig jaar waren 
onder andere Nico Dijkshoorn, 
Karin Bloemen en Lucas Ham-
ming te gast. Om op de hoog-
te te blijven: de facebookpagi-
na van BakkumVertelt. Of houdt 
www.bakkumvertelt.nl in de ga-
ten. Om alvast een tipje van de 
sluier op te lichten; Cabaretduo 

Matroesjka en Jeanne Rouwen-
daal, winnares van de publieks-
prijs van de Grote Prijs van Ne-
derland zullen op Bakkum Ver-
telt een optreden verzorgen.

Senioren komen samen 
Bakkum – Wie het leuk vindt 
om nieuwe mensen te ontmoe-
ten, kan terecht op de woens-
dagochtend bij Hotel Borst. Daar 
wordt speciaal voor mensen van 
65 jaar en ouder en gezellig sa-
menzijn georganiseerd. Samen 

koffie drinken, praten, een spel-
letje spelen; het is allemaal mo-
gelijk. Er zijn gastvrouwen aan-
wezig die deze ochtenden bege-
leiden. Van 10.00 tot 12.00 uur, 
kosten 3,50 euro voor koffie/
thee. Aanmelding is niet nodig

Avondvierdaagse in trek
Castricum - Dat de avondvier-
daagse nog steeds populair is 
bleek maandagavond toen het 
evenement onder prima omstan-
digheden van start ging. 

Vanaf Dorpshuis De Kern is een 
grote groep  kinderen onder be-
geleiding van ouders het bos in-
gewandeld voor een wandeling 

van vijf kilometer. Anderen ko-
zen voor de tien of vijftien kilo-
meter, maar dat waren vooral er-
varen lopers en de individuele 
wandelaars die een andere rou-
te aflegden. 
Vrijdag worden de volhouders 
weer muzikaal ingehaald op de 
Geversweg, waar ze opgewacht 
worden met bloemen.

Castricum - Popkoor Vokaal 
Kabaal dat dat ruim 25 jaar be-
staat, zoekt tenoren. Het koor 
met eigen combo staat onder 
leiding van dirigente Rolien Ei-
kelenboom. Vokaal Kabaal zingt 
blues, jazz, rock, close-harmo-
ny en Nederlandse nummers 
en treedt vier tot vijf keer op per 

Tenoren gezocht   jaar. Daarnaast worden er gere-
geld eigen concerten en uitwis-
selingen georganiseerd naar het 
buitenland. De repetitieavonden 
zijn om de week op donderdag 
van 20.00-22.00 uur in de Kern 
en worden afgesloten met een 
borrel. Nieuwe tenoren kunnen 
zich melden via rolien.eikelen-
boom@ziggo.nl of bel   0251-
653391



Gemengd team 2 van 
TCU kampioen

Uitgeest - Captain Anja Bakker 
van Tennisclub Uitgeest had het 
idee gevat voor de verandering 
eens met een gemengd team 
aan de zomercompetitie mee te 
doen. Al snel had ze een leuk 
team bij mekaar. Er moest wel 
wat geschoven worden want Pe-
ter Kransberg viel door blessure-
leed al voor de competitie begon 
af. Jeroen Schoorl en Edwin Ko-
per waren goede vervangers.

Zo sloot het team alle wedstrij-
den met winst af, en was het 
ook iedere zaterdag erg gezel-
lig, want de niet spelende leden 
gingen ook altijd mee om aan te 
moedigen.
Op de bovenste foto Jolanda 
Lommers, Leonie van Leeuwen, 
Enrico Bakker, Gwen Gans, Ellen 
Kransberg, Edwin Koper en Anja 
Bakker. Eronder Jan Stegink en 
Ron Lommers.

FC Uitgeest D4 viert 
kampioenschap
Uitgeest - Na een super goe-
de start behaalde FC Uitgeest 
D4 een verdiende tweede plaats 
voor de winterstop. In de twee-
de helft van de competitie werd 
alles op alles gezet om toch dat 
hoogste plekje te pakken en dat 
is gelukt, het team kon zater-
dag de kampioenstitel vieren! 
Een zeer mooi jaar om op terug 
te kijken, nu allemaal naar de C 
en hopen en duimen dat ze bij 
elkaar kunnen blijven als vrien-
denteam! 

FC Uitgeest D4 bestond uit: Jim-
my Rudolph, Gijs Noom, David 
van Gemeren, Luuk Honders, 
Alex Bakker, Sven Kroeb, Mikey 
Lute, Jens van de Eng, Jos Duin, 
Dannen Bartels, Maxwell Kieviet, 
Steijn van As, Philip Brinkman en 
Niels Schoonerbeek. 
De spelers bedanken de coa-
ches Hein Noom, Jonathan van 
Gemeren en Patrick van As en 
de trainers Willem de Vrij, Her-
man Brinkman en Jonathan van 
Gemeren.

Uitgeest - Op zondag 21 juni 
vindt de 33ste Wielerronde van 
Uitgeest plaats. Eerder kondigde 
de organisatie aan een sponsor-
loop voor een goed doel te kop-
pelen aan de wielerronde. Daar 

omstandigheden kan dit niet 
doorgaan.
Daarvoor in de plaats heeft men 
besloten toch weer een dikke-
bandenrace te organiseren. Uit-
geestse kinderen van 8, 9 en 10 

Wel dikkebandenrace
Geen sponsorloop tijdens 
Wielerronde van Uitgeest

Uitgeest - Na de gespeelde 
nacompetitiewedstrijden spe-
len vijf verliezende finalisten in 
een toernooivorm nog voor één 
plaats in de 3e klasse (zaterdag). 
Dit toernooi zal gespeeld worden 
op zaterdag 13 juni op het sport-
park van FC Uitgeest.
Door het wegvallen van UVV, FC 
Lienden en Elinkwijk moeten er 
nog drie plaatsen worden opge-

KNVB-toernooi op velden FC Uitgeest 
voor één plaats in de Derde Klasse

vuld in de 3e klasse. Dit houdt 
in dat er in drie poules in een 
toernooivorm wedstrijden wor-
den gespeeld. De poulewinnaars 
plaatsen zich alsnog voor de 3e 
klasse. 
Op het sportpark van FC Uit-
geest aan de Zienlaan 2 in Uit-
geest gaan de volgende teams 
strijden voor deze promotie-
plek: Fortius uit Diemen, Blauw 

Wit Wormerveer, VSV uit Velser-
broek, FC Amsterdam en DEV 
Doorn
Er zal worden gespeeld op de 
twee kunstgrasvelden van FC 
Uitgeest en om 14.00 uur zal 
er worden afgetrapt. De laatste 
wedstrijd is om 17.30 uur afgelo-
pen en hierna is de winnaar be-
kend en deze promoveert naar 
de 3e Klasse.

jaar kunnen hieraan meedoen.
De Dikke banden race is om 
15.00 uur, de kinderen rijden 2 
rondjes op het parkoers op hun 
eigen fiets. Voor de eerst drie is 
er een beker en de andere deel-
nemers krijgen allemaal een me-
daille.
De start en finish is op de Mid-
delweg ter hoogte van de Brug-
manstraat. Inschrijven kan via 
ewabunnik@casema.nl of op de 
website www.wielerrondevanuit-
geest.nl.

‘Spuien, Schuilen, Spuwen’ 
op Fort aan den Ham
Uitgeest - Op zaterdag 13 en 
zondag 14 juni is het ook We-
relderfgoedweekend op Fort aan 
Den Ham. Op beide dagen tus-
sen 11 en 16 uuris op het buiten-
terrein en forteiland de fotoex-
positie ‘Spuien, Schuilen, Spu-

wen’. De fotografen Nicole Se-
gers en Luuk Kramer zien de 
Stelling van Amsterdam als een 
schuilplaats van beton, staal en 
gras. Nu zijn alle foto’s op één lo-
catie bij elkaar te zien.
Toegang is gratis. De zondag is 

het fortmuseum ook binnen te 
bezoeken en kunt u rondleidin-
gen krijgen. Hiervoor geldt nor-
maal entree.
Ook heeft Margriet Groos-Swa-
german haar schilderwerk op het 
fort tentoon gesteld.
Ingericht als militair museum, 
biedt het fort een kijkje in het 
soldatenleven uit vroeger tijden.  
Verschillende exposities, zoals 
Ned-Indie 45-50, WO-2, 1799 en 
Linie van Beverwijk, geven een 
beeld van dit historisch erfgoed 
“De Stelling van Amsterdam”. Er 
is ook een scoutingmuseum.
De Stelling van Amsterdam staat 
op de UNESCO werelderfgoed 
lijst. Het fort maakt hier deel van 
uit.
Het fort is ook iedere woensdag 
geopend. Aanvullende informa-
tie vind u op www.fortaanden-
ham.nl.
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Limmen - Het biertje Zware 
Hufter van Brouwerij Dampeg-
heest heeft de Publieksprijs ge-
wonnen tijdens het Bierfesti-
val dat zondag werd gehouden 
in de Grote kerk in Alkmaar. De 
jury koos voor Chocenbrouwer 
van Brouwerij Bru’d. Het donke-
re bier uit Limmen kreeg 14 pro-
cent van de stemmen van het 
publiek. Het bier van Dampeg-

Zware Hufter in de prijzen
heest is een zware en kruidige 
gerstewijn van 10%. De kruidi-
ge smaak van dit bier komt door 
toevoeging van koriander, kruid-
nagel en zoethout. Dit is een echt 
bewaarbier, wanneer het net als 
wijn goed is opgelegd vele jaren 
houdbaar is en alleen maar be-
ter van smaak wordt. Er ontwik-
kelt zich een smaak en geur ge-
lijk aan port.

Tafeltennisvereniging 
Limmen is kampioen

Limmen - Afgelopen vrijdag 
werd er gestreden om de jaar-
lijkse clubkampioenschappen bij 
tafeltennisvereniging Limmen. 
Bij de deelnemers tot en met elf 
jaar werd Ward Beentjes eerste. 
De tweede prijs ging naar Kick 
de Vries na een spannende wed-
strijd tegen Christian Endel. In 
de A-poule waren de jeugdle-
den van twaalf jaar en ouder in-
gedeeld. De halve finales gingen 
uiteindelijk tussen Sanne Brief-
jes, Levi Legdeur, Okke Bos en 
Jeremy Geels. De favoriet voor de 

eindoverwinning, Sanne Briefjes, 
wist haar eerste clubkampioen-
schap overtuigend binnen te sle-
pen na een mooie finale tegen 
Jeremy Geels. Het was uitein-
delijk Levi Legdeur die met een 
minimaal verschil beslag legde 
op de derde plaats. De komen-
de weken houdt de tafeltennis-
vereniging zijn deuren nog open 
voor jeugdtrainingen op de dins-
dag (18.00 tot 19.00 uur) en vrij-
dag (18.30 tot 20.00 uur) en ie-
dereen is welkom voor een vrij-
blijvende proeftraining.

Hippies in De Bakkerij
Castricum - Vrijdag 12 juni spe-
len Cut2theBone (foto) en Mich 
Buurmeester in De Bakkerij. Zaal 
open: 21.00 uur. Entree drie euro. 

Zaterdag 13 juni is er een hippie-
avond en iedereen komt natuur-

lijk in de stijl van die tijd. Zaal 
open: 21.00 uur. Entree; gra-
tis. Zondagmiddag 14 juni  Zo-
maar een Zondagmiddag met 
de ‘Open Mic’ waarbij alle mu-
zikanten welkom zijn. Zaal open: 
14.00. Entree gratis. 

Lot Vitesse hangt aan zijden draad
Castricum - Na het 1-2 ver-
lies vorige week op de Puikman 
moest Vitesse in Oudorp met mi-
nimaal twee doelpunten verschil 
winnen om het tweeklassers-
chap alsnog veilig te stellen. Dat 
was vooraf al een lastige opgave 
omdat Kolping een fysiek sterker 
elftal heeft met bovendien meer 
individuele klasse. Daarom was 
vooral strijdlust nodig voor de 
benodigde compensatie. Maar 

behoudens een goede beginfase 
werd Vitesse op alle fronten af-
getroefd, zodat de promotie van 
Kolping naar de tweede klasse 
alleszins terecht is. 
Toch krijgt Vitesse nog een laat-
ste escape, omdat er één extra 
plaats te vergeven is omdat het 
volgend seizoen twee verenigin-
gen minder actief zijn in de eer-
ste en tweede klasse. Donder-
dag moet Vitesse het daarom 

opnemen tegen Zaanlandia. De 
winnaar van dat duel, dat op een 
neutraal terrein wordt gespeeld, 
moet het vervolgens op zondag 
14 juni opnemen tegen de win-
naar van het duel tussen AGB uit 
Amsterdam en Brederodes uit 
Vianen. 
Winst in beide duels is een must 
voor Vitesse om in de tweede 
klasse te blijven. Vitesse verloor 
met 4-0 van Kolping. 

Sixtoernooi was mooie 
seizoensafsluiter FCC

Castricum - Afgelopen week-
end werd het seizoen op FC 
Castricum traditioneel afgeslo-
ten met het sixtoernooi, barbe-
cue en feestavond. Het sixtoer-
nooi, wedstrijdjes van vijftien mi-
nuten met als regel dat er mini-

maal één vrouw in het veld moet 
staan, werd dit jaar gespeeld in 
drie poules en leverde dan ook 
drie winnaars op: team FC Blat-
ter, team de Sleur en team Dol 
fijn (foto). Foto: Wim van der 
Meer. 

Ondernemers sponsor 
van North Sea Poetry

Castricum - North Sea Poetry 
mag zich gelukkig prijzen. Eerst 
zegde Rabobank Noord-Ken-
nemerland een sponsorbijdrage 
aan de editie 2015 van het po-
ezie-evenement toe, daarna ho-
noreerde gemeente Castricum 
de subsidieaanvraag en nu stapt 
ook het Ondernemersfonds Cas-
tricum als sponsor in.
,,Het is een feest om te ervaren 
dat we deze erkenning krijgen”, 
zegt Howard Krol van North Sea 
Poetry. ,,Natuurlijk is het finan-
ciële aspect van groot belang 
voor ons, maar ook de waarde-
ring telt. Men vindt dat wij als 
cultureel evenement iets bijdra-
gen aan het dorp.” In het Onder-
nemersfonds Castricum zijn de 
winkels en horecagelegenheden 
van de drie belangrijkste winkel-
straten van het dorpshart ver-
enigd. Marianne Vollers van het 
fonds licht de sponsoring aan 
North Sea Poetry toe: ,,North Sea 
Poetry vindt dit jaar op verschil-

lende locaties in de Dorpsstraat 
plaats. Daar kunnen de onder-
nemers de vruchten van pluk-
ken. Daarbij komt dat we dit po-
ezie-evenement een uniek fe-
nomeen vinden, dat bijdraagt 
aan een wat spannender cultu-
reel imago van Castricum.” North 
Sea Poetry is dit jaar uitgebreid 
tot twee avonden: op vrijdag-
avond 9 oktober is er een poe-
try slam met gratis entree in De 
Bakkerij en op zaterdagavond 
10 oktober vindt de North Sea 
Poetry Show plaats in clubMa-
riz. De restaurants ’t Eethuys-
je en Wier&ga verzorgen op 10 
oktober een speciaal North Sea 
Poetry Diner en Hotel het Oude 
Raadhuis biedt North Sea Poe-
try-gasten eenarrangement met 
10% korting, een dichtbundel op 
je hoofdkussen en een ontbijtpo-
ezievoordracht op zondagoch-
tend. Reserveren voor de North 
Sea Poetry Show: vanaf medio 
juli op northseapoetry.nl.

Castricum - Afgelopen vrij-
dag heeft  de ondernemersklas 
de laatste kantinedag georga-
niseerd o het Clusius College 
Castricum. Het werd een spe-
ciale Clusius Subway dag waar 
leerlingen in vijf stappen hum 
ideale broodje samen konden 
stellen. De gehele omzet, hon-
derd euro, werd gedoneerd Gi-
ro 555 voor de slachtoffers van 
de aardbevingen in Nepal.

Broodje eten 
voor Nepal

Castricum - In het kader van 
het populaire ‘Eten en Ontmoe-
ten’, een initiatief van Stichting 
Welzijn, kunnen belangstellen-
den op donderdag 11 juni om 
18.00 uur aanschuiven in res-
taurant Zeezicht op het strand 
voor een tweegangen keuzedi-
ner. Aanmelden is noodzake-
lijk en kan tot donderdag 11 ju-
ni 12.00 uur via 0251-656562 
of info@welzijncastricum.nl. 
Op donderdag 11 juni wordt 
om 14.00 uur in ’t Kruispunt 
in Akersloot de film ‘Gooische 
Vrouwen’ vertoond.

Uit eten en 
naar de film

Akersloot - Korenmolen De Ou-
de Knegt is op zoek naar verster-
king van de vrijwilligersploeg, 
die zich op zaterdag in het win-
keltje bezig houdt met de ver-
koop van de eigen meelproduc-
ten. Met de opbrengst van de 
meelverkoop wordt het onder-
houd aan de molen bekostigd. 
Wie meer wil weten gaat langs 
of neemt contact op via jvanmin-
derhout@hotmail.com, tel.: 072-
5317626 of 06 - 37311223.

Oude Knegt zoekt 
vrijwilligers

Castricum - Enthousiast over 
de tablet/iPad? Wie er meer 
van wil weten of overweegt er 
één aan te schaffen, kan naar 
het Tablet Café komen in het 
leescafé van de bibliotheek van 
14.00 tot 16.00 uur op 19 juni.

Tablet Café



Koninklijke onderscheiding 
uitgereikt aan Joop Koppes
Limmen - Zondagmiddag 
heeft burgemeester Toon 
Mans een Koninklijke Onder-
scheiding uitgereikt aan Joop 
Koppes. Hij deed dat in de 
kerk, tijdens een dienst. De 
heer Koppes zet zich al ruim 
veertig jaar in voor de kerk en 
de gemeenschap.
 
In 1972 organiseerde hij voor het 
eerst de kerkveiling. Een groot 
succes en zo kreeg deze uiter-
aard een vervolg. Hij was en is 
er bijna dag en nacht mee bezig. 
De kerkveiling is uitgegroeid een 
jaarlijks terugkerend fenomeen 
en levert wel 35 tot 40.000 euro 
op. Euro’s die niet alleen naar de 
parochie gaan, maar naar meer-
dere verenigingen in Limmen. 
Ook het kerkbestuur kon op zijn 

inzet rekenen. Vanaf 1973 was 
hij er penningmeester. Hij bleef 
dit trouw doen tot 1988, waar-
na hij tot 1992 de rol van twee-
de penningmeester op zich nam. 
Daarnaast is hij samensteller en 
zelfs bezorger van het parochie-
blad ‘Rond de Limmer Toren’. Als 
aanjager van de tuinploeg zorgt 
Koppes voor het perfect on-
derhouden pastoorsbos en de 
mooie, serene uitstraling van het 
kerkhof. Daarnaast zette hij zich 
in voor de actie Kerkbalans en 
is hij gastheer bij inloopdagen. 
Nimmer heeft iemand tevergeefs 
een beroep gedaan op zijn me-
dewerking, kennis en kunde. 
Zijn jarenlange staat van dienst 
spreekt voor zich. Joop Koppes 
is benoemd tot lid in de orde van 
Oranje Nassau.  

Muzikaal feestje Bakkum
Bakkum - Zondag kon er weer 
volop genoten worden van ver-
schillende muziekuitvoeringen 
op verrassende locaties in Bak-
kum: Van Dorp tot Kust. 
Het muziekfeest wordt georgani-

seerd door shantykoor De Skul-
pers. De doedelzakband Sae-
ndistrict Pipes & Drums uit As-
sendelf opende het Korenfes-
tival op het pleintje in Bakkum. 
De meeste aanwezigen pak-

ten daarna de fiets om richting 
strand te gaan. 
Onderweg volgden verschillende 
stops om te genieten van een va-
riatie aan muziek. Foto: Peter Sa-
venije.

Internationale aandacht 
voor hobby Piet Prinsen

Castricum - De onthulling van 
de Waterloomaquette van Cas-

Jonge solisten op het 
podium bij Emergo

Castricum – Op zondag 14 juni 
biedt de muziekvereniging een 
concertpodium voor jonge so-
listen. Dit concert vindt plaats 
in het Clusius College. Om 15.00 
uur betreedt de eerste muzikant 
het podium. Iedereen is welkom, 
de entree is gratis. 
De muziekvereniging Emergo 
speelt op hoog niveau. Opmer-

kelijk bij de Castricumse ver-
eniging is het grote aantal jon-
ge muzikanten. De ontwikkeling 
van de individuele muzikanten 
speelt een grote rol. Tijdens dit 
concert zal er ook uitleg worden 
gegeven over de verschillende 
muziekinstrumenten en wordt 
alles verteld over de hobby die 
‘muziek’ heet. 

Drie topbands in de open lucht:
De Nozem speelt buiten

Heemskerk - Op zaterdag 20 
juni organiseren Wim Burghout 
en Ans Kabel een open-air fes-
tival met een Engels tintje. Live 
muziek in de open lucht met op-
tredens van twee legendarische 
Britse groepen: The Fortunes 
en The Troggs. De derde band, 
La Grange, heeft zijn roots in de 
IJmond. 
De band The Fortunes brak in 
1965 door met de hits ‘You’ve 
Got Your Troubles’ en ‘Here It 
Comes Again’. Gestart in 1963 

als trio met als leden Glen Dale, 
Rod Allen en Barry Pritchard 
scoorde de band in de jaren ‘60 
diverse top 10 hits. Ze gaven een 
extra dimensie aan de gebrui-
kelijke popsound, onder meer 
door duo-zang, tegendraadse 
melodieën en toegevoegde or-
kestgeluiden. The Troggs scoor-
de, eveneens in de jaren ‘60, hits 
als ‘Wild Thing’, ‘With a Girl Like 
You’ en ‘Love is All Around’. De 
band wordt beschouwd als één 
van de eerste garagerockbands. 
De groep werd in 1964 opgericht 
in de Zuid-Engelse plaats And-
over. De vier jongens, onder lei-
ding van zanger Reg Presley, 
konden echter nauwelijks een 
instrument spelen. Het simpele 
gitaargeluid van de band groei-
de uit tot hun handelsmerk en 
bleek van grote invloed op de 
latere garagerock en punk. De 
IJmondse band La Grange heeft 
de regiohelden Jan van Bode-
graven, Danny Vlaspoel, Jacques 
van Oevelen, Paul Maas en Car-
lo Straatsburg in de gelederen. 
Zij zijn geliefd en gevreesd om 
hun stevige blues uit de jaren ‘60 
en ‘70. Kaarten voor ‘De Nozem 
speelt buiten’ zijn via www.noze-
mennon.nl te bestellen. 

De winnaars van ‘t Steegie
Castricum - Afgelopen zaterdag 
tijdens de jaarlijkse barbecue 
van biljartvereniging ‘t Steegie 
zijn de winnaars van het seizoen 
bekendgemaakt en de prijzen na 
felicitatie  door voorzitter Hans 
Oudejans uitgereikt. Ton Res is 
na een geweldige eindsprint als 
beste speler uit de strijd geko-
men. Op een tweede plaats ein-
digde  Nico Veldt, op de voet ge-
volgd door Nico Scheerman.  Op 
de foto v.l.n.r.: Nico Scheerman, 
Ton Res, voorzitter Hans Oude-
jans. Foto: Giel de Reus.

tricummer Piet Prinsen in de 
Hermitage Amsterdam werd 

donderdag gedaan door gene-
raal Marc van Uhm, broer van 
Peter van Uhm, oud-bevelhebber 
van de Nederlandse strijdmacht. 

Hij deed dit door het laatste seg-
ment met Nederlandse militairen 
toe te voegen aan de maquet-
te. Daarvoor sprak de directrice 
van de Hermitage. Zij prees Piet 
de hemel in met een mooie toe-
spraak. 
AT5, RTV NH, Radio 1 waren van 
de partij en zelfs journalisten uit 
Engeland. Piet was gast in het 
radioprogramma Met het Oog 
op Morgen, waar hij werd ge-
interviewd door Rob Trip. En hij 
was te horen op Radio 5 en op 
de Vlaamse radio. 
De landelijke en regionale kran-
ten besteedden allen aandacht 
aan de maquette die te zien is 
tot 18 juni en ter ere van de her-
denking van de Slag bij Waterloo 
wordt getoond.  Foto: Henk Waal.
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Oranjelaan blijft groen 
en wordt veiliger

Castricum - Mensen die vrees-
den dat er veel bomen zouden 
sneuvelen in de Oranjelaan bij 
de herinrichting kunnen opge-
lucht ademhalen. Er gaan in to-
taal zeven kleinere bomen om 
waarvoor nieuwe exemplaren 
geplant worden. Bovendien wor-
den de zijwegen niet afgeslo-
ten, zoals oorspronkelijk het plan 
was. De weg en de parkeervak-
ken worden verbreed. Daardoor 
kan gemotoriseerd verkeer el-
kaar veiliger passeren en levert 
het parkeren langs de Oranjel-

aan minder risico’s op, zowel bij 
het in- en uitstappen als wat be-
treft kapotgereden spiegels. Het 
fietspad wordt 2.40 meter en 
dat kan door een koppeling van 
voetpad en fietspad aan de zuid-
zijde met een haag daartussen. 
De parkeervakken worden niet 
verplaatst. De veranderingen die 
zijn aangebracht zijn gedaan op 
basis van de reacties van omwo-
nenden, onder meer via het e-
forum ‘Mijn straat’ en tijdens de 
informatiebijeenkomsten. Op het 
forum laat de gemeente weten: 

,,We hebben te maken met ver-
schillende belangen die niet alle-
maal goed te verenigen zijn. Te-
gelijkertijd staan we voor de op-
gave de weg zo te maken dat 
hij ook in de toekomst voldoet. 
Daarom kiezen we voor een aan-
tal maatregelen die de veiligheid 
vergroten en inspelen op toe-
komstige ontwikkelingen. Tege-
lijkertijd proberen we waar mo-
gelijk tegemoet te komen aan 
de wensen van bewoners en ge-
bruikers van de Oranjelaan en 
omgeving.”

Scherven aan Zee toont 
unieke vondsten

Castricum - Voor aanvang van 
de open dag van Oud-Castricum 
is afgelopen zondag in De Duyn-
kant de archeologische tentoon-
stelling ‘Scherven aan zee’ ge-
opend door Cees Kingma. Deze 
historicus maakt deel uit van een 
groep die veel aardewerk heeft 
gevonden op de stranden van 
Castricum en Heemskerk.
Cees Kingma en zijn echtgeno-
te Marga hebben al een aantal 
jaren een strandhuisje in Castri-
cum. ,,Tijdens onze vele wande-
lingen naar Heemskerk en Wijk 
aan Zee vonden we regelmatig 
scherven die we thuis bewaar-
den”, zoals de historicus in zijn 
openingswoord vertelde. ,,Door-
dat anderen zich bij ons aan-
sloten werd de groep vinders 
steeds groter en ontstond een 
heuse collectie, waarmee we 
meer wilden dan alleen opslaan. 
Via Menno de Boer van de ar-
cheologische vereniging AWN 
Zaanstreek-Waterland zijn we in 
contact gekomen met leden van 
de Werkgroep Oud-Castricum. 
Dat was de uitgelezen plek om 

onze voorwerpen tentoon te stel-
len”, aldus Kingma. 

Vervolgens werd de tentoon-
stelling, die ook pijpen en mun-
ten laat zien, voor geopend ver-
klaard. Jaap en Lida de Graaf 
vonden dit belangrijker dan al-
leen maar thuisblijven voor een 
verjaardag en wilden van werk-
groeplid Tom de Kleijn wel eens 
horen uit welke tijd de door hun 
in het duingebied gevonden pij-
penkoppen stamden. Aan de 
hand van verschillende ont-
werpen en maten wist de ama-
teurarcheoloog daar wel raad 
mee en kon de vinders meede-
len dat ze mochten uitgaan van 
exemplaren van rond 1750. Ook 
de mogelijke pijpenmakers wer-
den daarbij nog even genoemd. 
De expositie ‘Scherven aan zee’ 
is nog te bezichtigen op zaterdag 
4 juli, zondag 5 juli en zondag 2 
augustus. Op de foto van Hans 
Boot: Jaap en Lida de Graaf die  
aandachtig kijken naar het de-
termineren van een pijpenkop 
door Tom de Kleijn. 

Meisjes van Augustinus 
laten toptalent zien

Castricum - De meisjes van 
groep 8 van de Augustinus-
school hebben woensdag 3 juni 
meegedaan aan de schoolvoet-
bal districtsfinale in Uithoorn. 
Omdat een team zich had te-
ruggetrokken werd de Augusti-
nusschool hiervoor aangewezen. 
Er werden drie wedstrijden ge-

speeld in de voorrondes waarvan 
er een gelijkspel werd en er was 
twee keer winst. De finalewed-
strijd werd met 3-0 gewonnen. 
Op 17 juni mogen ze gaan aan-
treden in Zeist voor de landelij-
ke finales en de meiden worden 
met een bus van de KNVB van 
school opgehaald. 

Trotse EHBO-ers op de Visser ‘t Hooft
Castricum - De leerlingen van 
groep 8 van de Visser ‘t Hooft 
school in Castricum tonen vol 
trotst het felbegeerde diploma 
jeugd-EHBO dat zij na hun exa-
men in ontvangst mochten ne-

men. De leerlingen zijn samen 
met de docenten van EHBO ver-
eniging Castricum, de leerkrach-
ten en hulpouders aan de slag 
gegaan met de eerste hulp bij 
ongelukken. Na een week van 

leren en veel oefenen zijn alle 
leerlingen voor het examen ge-
slaagd. In totaal zijn dit school-
jaar 131 leerlingen van vier ba-
sisscholen voor het diploma 
jeugd EHBO geslaagd.

Castricum - Zondag werden 
de jaarlijkse toestelkampioen-
schappen gehouden bij DOS. 
Quinty Brand heeft twee medail-
les behaald, goud op balk en zil-
ver op sprong. Liisa van Leeu-
wen zilver op sprong en brons 
op brug. Jet Drijer heeft de der-
de plaats behaald op balk. Ook 
Marjolein Zoontjes viel in de prij-
zen op balk, een gouden plak. 
Natasja Tromp, Anna van Eg-
mond en Imke Lute wonnen zil-
ver op brug voor Natasja, Imke 
brons en Anna goud op vloer. 
Anna Borst heeft brons behaald 
op vloer, Mihray Seley had brons 
op brug en Quely Figelet heeft 
zilver gewonnen op sprong. Ma-
rinka Jonker en Leticia Jonker 
vielen dubbel in de prijzen. Beide 
mochten een zilveren en bron-
zen medaille mee naar huis ne-
men. Amber Blaauw en Kirsten 
Duijn zijn eerste geworden op 
balk. Yara Lagerweij heeft een 
derde plaats behaald op brug. 
Noortje van der Werf een gou-
den medaille behaald op vloer.

Prijzen bij DOS 

Medailles TIOS
Limmen - Afgelopen zondag 
deden de turnsters van TIOS 
mee met de toestelfinales. Mei 
lou Fonteinbturnde ijzersterk op 
vloer en brug. Zij behaalde hier-
mee goud en brons. Mila Dek-

ker deed het ook goed op de 
brug.en behaalde een zilveren 
medaille. Danielle Sweep werd 
nummer een in haar categorie. 

Amy de Leeuw ging voluit op 
sprong en vloer en werd hier-
voor beloond met twee gouden 
plakken.

Nieuw artistiek team C-Squad
Castricum - Muziektheater-
vereniging C-Squad staat on-
der leiding van een nieuw ar-
tistiek team in de personen van 
Michael Bot en Jenny van Huis-
steden. Michael en Jenny zullen 
C-Squad begeleiden in de voor-
bereiding van de nieuwe musi-
cal Chimère. Michael Bot doet 
de regie van het stuk en hij heeft 
verrassende en vernieuwende 
ideeën, die de groep op toneel-
gebied een enorme impuls heb-
ben gegeven. Michael studeerde 
aan de Hogeschool voor de Kun-

sten in Amsterdam en volgt mo-
menteel de opleiding Theaterre-
gie aan de Amsterdamse The-
aterschool. Jenny van Huisste-
den is sinds maart de nieuwe re-
petitor van C-Squad en draagt 
zorg voor de muzikale kant van 
de productie. Jenny studeerde 
schoolmuziek aan het Conserva-
torium in Arnhem, heeft al vele 
jaren ervaring in het werken met 
koren en geeft muzieklessen op 
basisscholen. Eens een repetitie 
bijwonen of auditie doen? Mail 
naar jantien@c-squad.nl.
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Bomen, een cultuur-
historische verkenning

Castricum - Op donderdag-
avond 18 juni verzorgt Hans 
Schut, historisch geograaf 
en vrijwilliger bij Beeckestijn, 
een lezing over bomen in de 
bibliotheek in Castricum van-
af 20.00 uur.
 
In de lezing gaat het eerst over 
bomen in het algemeen en over 
de cultuurhistorische aspecten 
van bomen. Het gaat over de le-
vensboom, over de boom in de 
Oudheid, bij de Germanen, bij 
de Kelten (Keltische boomho-
roscoop) en over bijzondere bo-
men. Vervolgens komen de zes-
tien beschreven bomen aan 
de orde in de volgorde van het 
boek Onze bomen. Het boek On-
ze Bomen van Hans Schut is ge-

baseerd op de artikelen van zijn 
vader, boomdeskundige, Bert 
Schut. Het boek gaat niet alleen 
over de bomen van Hans en zijn 
vader, maar ook over bomen die 
van nature voorkomen in Kenne-
merland en op Beeckestijn in het 
bijzonder.
Hans Schut is van huis uit his-
torisch-geograaf, en meer dan 
dertig jaar docent aardrijks-
kunde, geschiedenis en biolo-
gie. Samen met zijn vrouw Car-
la verzorgt Hans rondleidingen 
op Buitenplaats Beeckestijn, in 
Velsen-Zuid. Net als zijn vader 
Bert Schut (de bomenman) heeft 
Hans diverse publicaties op zijn 
naam staan. Aanmelden kan via 
de website www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl.

Lopen in de 
prut loont

Castricum - De Max Muddy 
Buddy Obstacle Run, een initia-
tief ter gelegenheid van het tien-
jarig bestaan van Max Founda-
tion, heeft vorige week zondag 
92.000 euro opgeleverd voor 
dit goede doel. Ruim 250 deel-
nemers liepen in het Noordhol-
lands Duinreservaat een afstand 
van 6 of 8 kilometer. 
Max Foundation zet zich al tien 
jaar lang in tegen kindersterf-
te. Zestien teams haalden 350 
euro of meer sponsorgeld op, 
waarmee zij een eigen waterput 
adopteren. . Foto: Steven en Joke 
Le Poole (Directie Max Founda-
tion) en Martien den Blanken 
(directeur PWN)

Henny kiest werk Cor Spil

Castricum – Na de welkomst-
woorden van Perspectief voor-
zitter Sjoerd Dijkstra was het de 
beurt aan bekende plaatsgenoot 
Henny Huisman om de drukbe-
zochte Kunstfietsroute door Cas-
tricum, Bakkum en Limmen offi-
cieel te openen.
Bovendien was Henny gekomen 
om een keuze te maken uit een 

portrettengalerij als resultaat 
van en beloning voor zijn eer-
dere aanwezigheid als model bij 
Perspectief. 
Met een compliment aan al-
le makers kregen de aanwezi-
gen een ludieke motivatie van 
zijn keuze gepresenteerd. ,,Jullie 
hebben het mij met die verschil-
lende technieken niet gemakke-

lijk gemaakt. Kies ik nu voor de 
meest gelijkende of ga ik voor 
de uitstraling, stoer, vrolijk of iet-
wat chagrijnig? Lia zou de vrolij-
ke kiezen en zeggen dat ze wil-
de dat ik thuis ook altijd zo keek.”
Uiteindelijk viel de keuze op de 
aquarel van Cor Spil. Met de 
woorden ‘ontroerend mooi’, gaf 
Henny te kennen de technische 
kwaliteiten van deze schilder 
op zijn waarde te schatten. Be-
nieuwd en bezorgd was Henny 
overigens wat er met de overige 
werken zal gebeuren. ,,Toch niet 
dat ik ze straks op een rommel-
markt tegenkom.” 
Voor de vriendelijk ogende ke-
ramiek van Ton Rota zag hij 
wel een bestemming. ,,Zo wil ik 
straks wel voortleven op mijn 
graf.” Na dit sinistere grapje was 
het tijd voor de aanwezigen om 
op de fiets te stappen om alle 
creatieve uitingen langs de 22 
locaties van de Kunstfietsroute 
te bewonderen.

Limmen F1 is kampioen
Limmen - Limmen F1 is voor de 
derde keer op rij kampioen ge-
worden met maar liefst 54 doel-
punten voor en slechts 16 tegen. 

Trainer Bob van Draanen is trots. 

De toppers van de F1 zijn: Mi-
lan Glorie, Justin Schlaman, Boy 
Peemen, Jelle Twisk, Nick Admi-
raal, Xavi Min, Hugo Visser, Vin-
ce Beentjes, Stef Groot en Quinn 
Bonne.

Cross Triathlon Akersloot 
is bijna uitverkocht 

Akersloot - Op zaterdag 13 ju-
ni organiseren Amak en IJs-
club Akersloot onder auspici-
en van de Nederlandse Tria-
thlon Bond de eerste Cross Tri-
athlon Akersloot. De initiatiefne-
mers hadden zich tot doel ge-
steld om 100 triathleten aan de 
start te krijgen. Inmiddels is dit 
aantal ruim gepasseerd en zijn 
er nog maar een paar startbe-
wijzen te verkrijgen. Om precies 
12.00 uur gaat de eerste editie 
van de Cross Triathlon Akersloot 
van start vanaf recreatieterrein 
de Hoorne. Als eerste wordt er 
500 meter gezwommen in het 
Alkmaardermeer, waarna er 15 
kilometer wordt gefietst door de 
Limmerpolder. Door de mede-
werking van een paar welwillen-
de agrariërs worden de fietsers 

over boerenerven en zelfs door 
stallen geleid. Via het  MTB par-
cours op Cloppenburch komen 
de triathleten, na twee fietsron-
den weer op de Hoorne om in 
totaal 5 kilometer te gaan hard-
lopen rondom de Klaas Hoorn- 
en Kijfpolder. De laatste deel-
nemer zal waarschijnlijk tus-
sen 13.30 en 14.00 uur over de 
meet komen, waarna ter plekke 
de prijsuitreiking volgt. Op het 
wedstrijdterrein speelt de Aker-
sloter trekzaksgroep vrolijke mu-
ziek op en nabij het terras van de 
Vriendschap. Op vrijdagavond 12 
juni wordt in `t Voorom voor de 
atleten en andere nieuwsgieri-
gen onbeperkt pasta geserveerd. 
Rond 20.00 uur geeft de organi-
satie een update. Meer informa-
tie op www.triathlonakersloot.nl.

Energie besparen is feestje
Castricum - Energie die je niet 
gebruikt is het goedkoopste. 
Maar hoe kom je aan die be-
spaarde energie, zonder teveel 
gedoe? Energie-adviseur Bashar 
al Badri (foto) denkt dat dat kan 
door van energie besparen een 
feestje te maken. 

De zogenaamde ‘funfactor’ van 
Bashar maakt van energie be-
sparen een beleving. Hij laat tij-
dens de jaarlijkse CALorie le-
denvergadering een energiemo-
nitor zien die eigenlijk een soci-
aal platform is. Dinsdag 23 ju-
ni, 20.00 uur, dorpshuis De Kern, 

Overtoom 15, Castricum.

Scouting in top-tien
Akersloot - De meiden van 
Scouting Akersloot mochten na 
het winnen van de lokale wed-
strijden meedoen aan de lande-
lijke scoutingwedstrijden op het 
terrein Buitenzorg in Baarn. 

Hier streden 105 groepen om de 
beste patrouille van Nederland 
te worden. Het weekend stond 

in het thema van Ghana en dit 
was overal in verwerkt. De groe-
pen moesten zich bewijzen door 
middel van spellen, pionieren, 
koken, routes lezen en nog veel 
meer. De meiden van Scouting 
Akersloot hebben een negende 
plaats behaald en behoren nu 
tot de beste tien patrouilles van 
Nederland.

Akersloot - Pim de Waard 
heeft donderdagavond met 
overmacht de zesde rit van 
de KPB-mountainbikecup op 
zijn naam geschreven. 

Bij het luiden van de bel voor de 
laatste ronde wist Ben Visser zijn 
slag te slaan door vlak voor een 
bocht op een nette manier Ver-
donk junior af te troeven en zo 
een tweede plek te pakken.

Pim de Waard 
blijft topper
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Bakkum - Pas in de laatste mi-
nuten van een lang schaaksei-
zoen wist Fons Vermeulen voor 
de tweede maal in zijn schaak-
carrière dinsdag 26 mei kampi-
oen van Schaakclub Bakkum te 
worden. In de laatste ronde vol-
stond een stevige remise van 
maar liefst 71 zetten tegen naas-
te concurrent Arno Schlosser. 
Vermeulen miste halverwege de 
hoogstaande partij een winnen-

Fons Vermeulen is de kampioen
de voortzetting, waarna Schlos-
ser nog optisch gevaarlijk spel 
kreeg. De partij bleef echter bin-
nen te remisemarche, voldoende 
voor het kampioenschap. Con-
current Peter Siekerman won 
weliswaar de enerverende par-
tij tegen Bob Bakker, maar kwam 
net te kort. Eindstand aan kop: 
1. Fons Vermeulen (1131 pun-
ten); 2. Peter Siekerman (1108), 
3. Arno Schlosser (1097).

Djazz 2 imprezz brengt 
perfecte show in Heiloo
Limmen - Zondag 7 juni heeft dansschool Djazz 2 imprezz uit 
Limmen de dansvoorstelling BeYOUtiful twee maal opgevoerd 
voor een uitverkochte zaal van theater De Beun in Heiloo. 
De show begon met een dans waarin alle danseressen, die on-
der leiding van Willy Könst staan, meededen. Het toneel was 
volledig gevuld. Alle groepen dansten op een andere manier 
met een boek. Er was meteen duidelijk dat het een grootse show 
zou worden. De showkleding die tot in de puntjes verzorgd was 
en de grote hoeveelheid dansers in de leeftijd van 3 tot en met 
in de 20 jaar beloofden heel wat. En deze belofte werd vervol-
gens meer dan waar gemaakt. 

Castricum - Zaterdag om-
streeks 10.50 uur kreeg de poli-
tie een melding dat er een meis-
je van twee jaar weggelopen zou 
zijn. Met diverse eenheden is 
gezocht. Na enige tijd werd het 
meisje in goede gezondheid te-
ruggevonden onder de bank in 
de woonkamer.

Verstoppertje

Limmen - Op vrijdag 5 juni om 
14.50 uur vond een verkeerson-
geval plaats tussen een snors-
cooter en een Volkswagen Cad-
dy op de kruising van de Rijks-
weg met de Visweg. De bestuur-
der van de snorscooter reed over 
het fietspad van de Rijksweg en 
kreeg geen voorrang van de au-
to die van de Visweg afkwam. 
De scooter reed vervolgens te-
gen het portier van de auto. De 
bestuurder van de snorscooter 
is voor onderzoek overgebracht 
naar het ziekenhuis. De bestuur-
der van de Volkswagen Caddy 
had geen letsel.

Ongeval

Castricum - Zaterdag om 3.00 
uur is een minderjarige jongen 
aangehouden in verband met 
de belediging van een politie-
medewerker. De jongen is over-
gebracht naar het hoofdbureau 
in Alkmaar. 

Belediging

AVC pupillen goed in vorm
Castricum - Zaterdag 6 juni 
vond in Heiloo de tweede com-
petitiewedstrijd van dit seizoen 
plaats. Maar liefst 39 enthousi-
aste pupillen van Atletiek Vereni-
ging Castricum zetten hun beste 
beentje voor op de driekamp en 
lange afstand. Opvallende pres-
taties waren er van Sanoë Pen-
ha, met een tweede plaats op de 
driekamp én een eerste plaats 
op de 600 meter (2.19.39 min) 
in de categorie meisjes C.  Voor 
Sepp Schulte (jongens C) was 
het een superdag; eerst lukte 
het hem het clubrecord te ver-
beteren met een sprong van 3,62 
meter ver. Daarna wist Sepp in 
een goed opgebouwde race het 
clubrecord op de 600 m scherper 
te stellen in een tijd van 2.06.19 
min. Zijn beide prestaties waren 
bovendien goed voor goud. 
Bij de meisjes B mochten Iris 
Kleverlaan en Jasmijn Admiraal 
op het podium komen na een 
tweede en derde plek in de 1000 
meter serie. En Nick Vermorken 

(jongens B) voegde er vlak daar-
na een zilveren medaille aan toe.
Franka Holland (meisjes A1) 
nam vrij snel de koppositie in 
op de 1000 meter en gaf de-
ze niet meer af, zij eindigde in 
3.53.02 min. Thomas Bruins deed 
dit zelfde bij de jongens A1 en 
mocht net als Franka ook een 
gouden medaille in ontvangst 
nemen, zijn tijd was 3.44.82 min. 
Hessel de Vries werd enkele se-
conden achter Thomas derde. 
Pipp Pauzenga liep een goede 
1000 meter bij de meisjes A2, en 
eindigde knap als tweede, ook zij 
mocht naar het podium.
Art Antipin is het sprintkanon 
van AVC bij de jongens A2. In 
9.32 sec wist hij met overmacht 
de 60 m sprint te winnen, goed 
voor een uiteindelijke twee-
de plaats op de driekamp. Later 
voegde hij daar nog een zilveren 
medaille aan toe op de 1000 me-
ter. Zijn trainingsmaatje Ruben 
van Amersfoort tot slot was goed 
voor de brons op de 1000 meter.

Winnaars van de squashclub 
Castricum - Op vrijdagavond 
en zaterdag werden bij Reflex de 
jaarlijkse clubkampioenschap-
pen gespeeld. Door zestien zeer 
gemotiveerde, zeer goed voorbe-
reide spelers werd gestreden om 
de hoogste eer bij de club. 

De finalewedstrijd werd ge-
speeld door Marcel Pool, die 
zijn titel verdedigde, tegen Bas 
Monteban. Marcel won met drie 

games. Om plaats drie en vier 
werd gespeeld door Manon But-
terlin en Dennis Boontje. Dennis 
voerde het tempo op en won ver-
volgens met 3-1. 

Manon eindigde als eerste da-
me. Marjon van Campen speel-
de om plaats vijf en zes tegen 
Erik de Bruijn. Erik won met 3-1, 
waarna Marjon van Campen als 
tweede dame eindigde. 

Fête de la Musique in 
Castricum op 20 juni
Castricum - Zaterdag 20 juni 
wordt in het dorpshart van Cas-
tricum op muzikale wijze de zo-
mer ingeluid. Overal klinkt mu-
ziek: door de straten, op de plei-
nen in de winkels en horeca-
gelegenheden! Vanaf 17.00 uur 
tot 22.00 uur zal de uit Frankrijk 
overgewaaide traditie zijn eerste 
editie beleven en wat de orga-
nisatie betreft zullen er nog ve-
le volgen en dan het liefste door 
heel Castricum.
Het trompetterkorps The Knic-
kerbockers uit Alkmaar komt,  
vermaard om zijn eigen sound 
en kleding. Ongeremd, die Ne-
derlandse en Engelse popmu-
ziek speelt met een vette knip-

oog. Edouard treedt op; een sin-
ger/songwriter die is geïnspi-
reerd door Jacques Brel en Le-
onard Cohen. Pip Alblas is een  
singer/songwriter, bekend van 
The Voice, is te horen en te zien 
bij Ida Bakker Lijstenmakerij. Di-
verse formaties spelen bij de 
Bakkerij aan de Dorpsstraat. Ver-
der zijn er nog een aantal verras-
sende optredens van plaatselijke 
bekendheden.
De winkels zijn open tot 22.00 
uur. Er loopt een speciale route 
langs de muziekformaties waar-
bij men ook nog eens kan profi-
teren van aanbiedingen en voor-
deeltjes bij de winkeliers en ho-
recagelegenheden. 

Akersloot – Vrijdag om 2.22 uur 
kreeg de politie een melding bin-
nen van een verdachte situatie 
op de Schubertstraat ter hoogte 

Verdacht van nummer 11. Twee jongens in 
donkere kleding zouden in een 
naastgelegen steeg met zaklam-
pen lopen en tuinpoorten heb-
ben geopend. Er werd niemand 
aangetroffen door de politie. 

Bakkum - Op zaterdag  20 ju-
ni gaat pastor en vlootaalmoe-
zenier Paul Vlaar voor in de vie-
ring in de Maria ten Hemelop-
neming. Aanvang 19.00 uur. 
Pastor Paul is bekend gewor-
den door zijn ‘oranje’ viering  in 
2010 in Obdam, maar ook door 
zijn dienstbaarheid naar men-
sen. Het thema van deze vie-
ring is ‘Een baken in de storm’. 
Het koor Cantare verzogt het 
muzikale gedeelte. Na afloop is 
het mogelijk de gedichtenbun-
del van Paul Vlaar te kopen.

Pastor Paul 
Vlaar in Bakkum

Akersloot - Op vrijdag 19 ju-
ni organiseert de Nederlandse 
Vereniging voor Tuin- en Land-
schapsarchitectuur de Nati-
onale Tuinontwerpdag. Deze 
dag zet ook de Bibliotheek in 
Akersloot de deuren open voor 
een advies over het ontwerp en 
de inrichting van de tuin. Tuin-
architect Renee van Koen is op 
vrijdag 19 juni van 13.30 uur tot 
17.00 uur aanwezig voor een 
adviesgesprek. Geen kant en 
klaar ontwerp, maar een advies 
waarbij het handig is een plat-
tegrond van de tuin mee te ne-
men, wat fotomateriaal en een 
wensenlijstje. Het adres is Rem-
brandtsingel 1. Toegang gratis. 

Tuinontwerpdag
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Starterscafé over 
eerste koophuis

Regio - Woensdag 24 juni houdt 
Rabobank IJmond een woon-
bijeenkomst speciaal voor star-
ters: het Starterscafé. Tijdens 
deze avond laten ze zien wat er 
komt kijken bij de aankoop van 
een eerste huis. Tevens is er de 
mogelijkheid om kort in gesprek 
te gaan met een financieel advi-
seur. Er is bovendien een woon-
markt met onder andere make-
laars, notarissen en een woon-
specialist uit de regio IJmond.

De economen van de Rabobank 
voorzien de komende twee jaar 
een verdergaande groei van de 
woningmarkt in Nederland. Ben 
jij van plan om binnenkort je eer-
ste huis te kopen of ben je je op 
dit moment aan het oriënteren 
voor de toekomst? Dan ben je 
vast nieuwsgierig naar wat er al-
lemaal bij komt kijken. Waar be-
gint de zoektocht naar je eerste 
koophuis? Hoeveel kan je lenen 
en welke hypotheek kan je af-

sluiten?  Hoe maak je een goe-
de berekening van de maandlas-
ten? Wat is de Nationale Hypo-
theekgarantie (NHG)?
Als je een eerste huis gaat kopen 
dan komt er nogal wat op je af. 
Het is nieuw en er zijn zaken die 
je goed moet uitzoeken. Rabo-
bank IJmond helpt je hier graag 
bij en met het Starterscafé en 
beantwoordt alle woonvragen.
Het Starterscafé vindt plaats 
in het Telstar Stadion in Vel-
sen-Zuid en duurt van 18.30 tot 
21.30 uur. Wil jij erbij zijn 24 juni? 
Meer informatie en aanmelden 
via de website www.rabobank.
nl/ijmond.  In het nieuwsbericht 
van het Starterscafé staat een 
link naar de speciale eventsite 
waar je je kunt aanmelden. Heb 
je vragen of wil je meer informa-
tie? Neem dan telefonisch con-
tact op met de afdeling Financi-
eel Advies via 023-5133500 of e-
mail naar: particulieren@ijmond.
rabobank.nl.

Zonovergoten 
stratenvolleybaltoernooi

Uitgeest - Op een zonovergo-
ten veld van de IJsbaan werd za-
terdag 6 juni het Voluit straten-
volleybaltoernooi  georganiseerd 
voor de 29ste maal. Zes ster-
ke teams speelden in een com-
petitie tegen elkaar en zorgden 
voor een spannende competitie. 
Na een gezellige, maar inspan-
nende, competitiemiddag , waar-
bij de teams elkaar niet veel ont-
liepen, werd het team van “De 
Lammies”  winnaar. Zij behaal-
den ½  punt meer dan  hun naas-

te concurent “’t Smurfenteam”, 
die na de zegen vanvorig jaar op 
de tweede plaats eindigden. De 
Lammies mogen een jaar lang 
het velbegeerde stratenbord op 
de Hollandse Tuin ophangen. 
Dank zij de vele sponsoren was 
er voor de verloting een mooie 
prijzentafel. De teams sloten de 
sportieve dag af met een gezel-
lig samenzijn. 

Op de foto het winnende team 
van “De Lammies”.

Feestweek op 
Basisschool Kornak

Uitgeest - Basisschool Kornak 
op de Benningkamplaan bestaat 
10 jaar. Dit wordt uiteraard groot 
feest!
Er is ook zeker reden om te fees-
ten. De school is in 10 jaar ge-
groeid van 0 tot meer van 500 
leerlingen. In de regio is er op 
veel basisscholen sprake van 
krimp van de leerlingenaantal-
len. Op Kornak is er nog steeds 
sprake van groei.
Kornak beschikt over een eigen 
( sport) buitenschoolse opvang. 
Een duidelijke structuur en or-
de geven op Kornak de kaders 
aan waarbinnen de kinderen alle 
ruimte krijgen om te ontdekken. 
Een jong en dynamisch team ge-
ven de leerlingen de ruimte om 
eigen doelen te bepalen. Niet al-
leen wat kennis betreft, maar ook 
op sociaal en creatief gebied.
De school is trots op de presta-
ties die boven het landelijk ge-
middelde liggen.

In de feestweek van 15 tot en met 
19 juni wordt dit alles gevierd. De 
ouderraad van de school heeft 
samen met enkele teamleden 
een fantastisch feestprogramma 
samengesteld. Op maandag 15 
juni wordt de feestweek om 8.30 
uur geopend door een speciale 
gast. Dit is nog een geheim voor 
de kinderen! Hierna zijn er voor 
alle groepen workshops percus-
sie/muziek. Op dinsdag 16 juni 
gaat de hele school naar de bi-
oscoop in Beverwijk. Op woens-
dag 17 juni maken de leerlingen 
zelf lekkere hapjes en is er daar-
na een picknick. Op donderdag 
18 juni is er een sportieve dag en 
de feestweek eindigt op vrijdag 
19 juni met een knallend feest bij 
de Haverkamplaan met een ech-
te DJ.

De leerlingen, ouders en leer-
krachten van Kornak verheugen 
zich op een fantastische week!

Kampioenen MHCU gehuldigd
Uitgeest - Zondagmiddag 7 juni zijn tijdens de rust van de wedstrijd MHCU H1 - MHC Krimpen H1 de 
jeugdteams ban MHCU die kampioen zijn geworden gehuldigd. In een sfeervolle ambiance werden de 
teams (MB2, ME1, MF2 en JF1) in het zonnetje gezet. De uitgedeelde (kinder)champagne en taart met 
slagroom werden met veel plezier genuttigd door de jonge kampioenen!

Uitgeest - Sinds begin dit jaar 
staat het pand aan de Middel-
weg 68a in Uitgeest, waar voor-
heen de Rabobank gevestigd zat, 
niet langer leeg. In dit pand is nu 
U/dv HRM Dienstverleners ge-
vestigd, de nieuwe tak van De-
ijle en Veldt Accountants | Advi-
seurs. 

Eén van de eigenaren, Rob De-
ijle, legt uit waarom er gekozen 
is om de HRM werkzaamhe-
den onder te brengen onder een 
aparte naam. ‘Het werk wat het 
hebben van personeel met zich 
meebrengt is de laatste jaren al 
omvangrijker en ingewikkelder 
geworden. De nieuwe wet Werk 
en Zekerheid en de wijzigingen 
op het gebied van de Ziektewet 
zijn daar voorbeelden van. Voor 
de meeste ondernemers zijn de 
wijzigingen niet meer bij te hou-
den. Verder is het werken met 
personeel en alles wat daar bij 
hoort bijna niet meer te verge-
lijken met het werk wat wij uit-

voeren als Accountants. Om dit 
te benadrukken is er gekozen om 
U/dv op te zetten, compleet met 
een eigen bijpassende huisstijl 
en imago.’ 

Bij U/dv staat de werkgever en 
zijn personeel centraal. Steds 
meer blijkt dat een goed HRM 
beleid belangrijk is voor de on-
derneming. De tijd dat men vond 
dat personeel alleen maar  ‘geld 
kost’ hebben we achter ons ge-
laten. Tegenwoordig blijkt dat 
het juist inzetten van het perso-
neel dit de dienstverlening of de 
producten alleen maar ten goede 
komt. Een goed HRM beleid kan 
juist geld opleveren. Saskia We-
ver, HRM adviseur bij U/dv ver-
telt kort iets over de dienstverle-
ning van U/dv. ‘Zeker kleine on-
dernemingen kunnen bij ons te-
recht, maar ook grotere onder-
nemingen kunnen er baat bij 
hebben om hun payroll en HRM 
extern onder te brengen. Wij zijn 
niet in loondienst van de klant 

waardoor we volledig onpartijdig 
en objectief advies kunnen ge-
ven. Klanten kunnen bij ons te-
recht voor alle vragen over per-
soneel. Wij verzorgen uiteraard 
de loonverwerking, maar geven 
ook advies over arbeidsrecht en 
HRM vraagstukken. Net als bij 
Deijle en Veldt staan wij dicht bij 
de klant en kunnen wij hen dus 
ook goed adviseren. Indien de 
werkgever ons dan ook goed op 
de hoogte houdt van het wel en 
wee binnen hun organisatie en 
ons ook vroegtijdig informeert 
kunnen wij de klant echt helpen. 
Dat is namelijk wat wij willen, de 
klant echt ontzorgen.’

Voor iedereen die nieuwsgie-
rig is naar U/dv en haar dienst-
verlening kan donderdag 11 juni 
kennis komen maken. Van 16.00 
tot 19.00 uur zet U/dv haar deu-
ren open voor klanten, relaties 
en belangstellenden. Een kort 
berichtje naar saskia@u-dv.nl 
wordt wel op prijs gesteld. 

U/dv HRM Dienstverleners:

Nieuw bedrijf van Deijle en Veldt 
Accouyntants | Adviseurs
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Reis India
op C-TV

Castricum - De aankomende 
weken is er een verslag van de 
reis die Muttathara naar India 
maakte te zien op C-TV. In de do-
cumentaire spreken onder ande-
re Karin Mulder, voorzitter van de 
stichting Castricum Helpt Mut-
tathara, en Toon Mans, burge-
meester van Castricum  over hun 
ervaringen. 
Daarnaast zijn er beelden te zien 
die Muttathara zelf maakte tij-
dens de reis. Mulder en Mans 
bezochten in India projecten die 
door de stichting van Mulder 
worden gesubsidieerd. Het sub-
sidiegeld wordt binnengehaald 
door de exploitatie van de kring-
loopwinkel op de Castricummer-
werf. 
De documentaire Muttathara in 
India is tot en met 10 juni te zien 
op C-TV om 11.00, 14.00, 17.00 en 
20.00 uur. C-TV is via digitale te-
levisie van Ziggo te ontvangen 
op de kanalen 41 (Castricum en 
Bakkum) en 46 (Akersloot, Lim-
men en de Woude).

Mooi tuintje?
Regio - Groei en Bloei houdt 
op 20 en 21 juni weer het week-
end van open tuinen. De organi-
satie zoekt nog tuinen die in dat 
weekend opengesteld kunnen 
worden. Het gaat om tuinliefheb-
bers die hun passie willen delen. 
Het gaat er niet om wie de mooi-
ste tuin heeft, want het is geen 
wedstrijd. Aanmelden bij ans.
twaalfhoven@gmail.com.

Damesduo tafeltennis 
haalt beker binnen

Castricum - Vrijdagavond 29 
mei werd in Zaandam bij Flits 
Theresia de jaarlijkse bekerfina-
le tafeltennis gehouden. In de af-
gelopen maanden werd in pou-
lewedstrijden in heel Noord-
Holland volop gestreden om bij 
maar deze avond aanwezig te 
kunnen zijn. 
Namens tafeltennisvereniging 
Castricum waren Wendy Van 
Zilt-Wokke en Sandra Staring 

van de partij als enig duo dat 
uit vrouwen bestond. Zij hebben 
zich kranig verweerd in dit bij-
na complete mannengezelschap. 
De laatste wedstrijd van de hal-
ve finale werd verloren door Cas-
tricum. 
De dames konden het ook in de 
troostfinale net niet bolwerken. 
Tussen het sterke gezelschap 
hebben zij uiteindelijk wel een 
vierde plaats veroverd.

Borst beter dan Broek
Limmen - Op vrijdag 29 mei slo-
ten de schakers van SV Vrede-
burg het seizoen af met een si-
multaanséance door Thomas 
Broek, de sterkste speler uit de 
regio en oud-lid van Vredeburg. 
Maar liefst 27 tegenstanders wa-
ren er voor Thomas Broek die 
overigens zeer genereus zijn ver-
goeding doneerde aan de Red-
dingsmaatschappij uit Egmond 
aan Zee. 
In de binnenring snelde Broek 
in hoog tempo langs de borden 
om de zetten van zijn tegenstan-
ders onmiddellijk te beantwoor-
den. Conform verwachting was 
Broek voor de meeste tegen-
standers veel te sterk. Jaap Lim-
men en Jan Brantjes waren, na 
een rondje of vijftien, de eersten 
die het hoofd moesten buigen, 
langzaam gevolgd door veel an-
deren, waarbij kan worden aan-

getekend dat sommigen er een 
onderlinge strijd van maakten 
om het zo lang mogelijk vol te 
houden. 
Ook de jarige Gertjan Hafkamp 
(60) kreeg geen cadeautje van 
Broek. Bob Stolp, de zilveren 
medaillewinnaar van SV Vrede-
burg, doorbrak de teneur door 
Broek, op solide wijze,  op re-
mise te houden. Ook jeugdkam-
pioen Hidde Ebels, clubkampi-
oen Bert Hollander en Tars Wan-
ders scoorden een half punt te-
gen de topper. Het klapstuk van 
de avond werd verzorgd door de 
81-jarige Jan Borst die als eni-
ge speler van Vredeburg wist te 
winnen van Broek. 
De nestor ruilde op voordelige 
wijze een toren en een stuk te-
gen de witte dame en bouwde 
het verschil zorgvuldig uit naar 
een winnende mataanval. 

Van alles
te doen

Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum heeft in samenwer-
king met alle ouderenorganisa-
ties een zomerprogramma ge-
maakt voor mensen van 55 jaar 
en ouder. Er wordt een breed 
scala aan activiteiten geboden in 
Castricum, Akersloot en Limmen. 
Van het complete activiteiten-
overzicht is een boekje gemaakt. 
Deze is af te halen bij Stichting 
Welzijn Castricum. Ook zijn de 
activiteiten terug te vinden op de 
kalender van www.welzijncas-
tricum.nl. Inschrijven is mogelijk 
via het antwoordformulier in het 
boekje, info@welzijncastricum.nl 
of tel.: 0251-656562.

Het wemelt van de vogels
Akersloot - De Hempolder bij 
Akersloot is een geweldige plek 
om weidevogels te kunnen zien. 
Buitelende kieviten, roepende 
grutto’s en zenuwachtige ture-
luurs. Hier broeden nog ouder-
wetse aantallen weidevogels en 
zelfs de kemphaan komt er voor. 
Dat is in Nederland heel bijzon-
der, want deze soort is vrijwel 
overal verdwenen. Het heeft on-
der meer te maken met de hoge 

waterstand in het gebied en wei-
landen vol kruiden. Ook maaien 
de boeren laat in het voorjaar zo-
dat jonge weidevogels veilig kun-
nen opgroeien. En met het Alk-
maardermeer in de buurt beleef 
je de openheid van het  land-
schap optimaal. Aanmelden voor 
deze excursie die plaatsvindt op 
14 juni is noodzakelijk. Dat kan 
via www.gaatumee.nl of bel 088-
0064455. Foto: Jos Teeuwisse.

Hospice zoekt vrijwilligers
Regio - Bij de Stichting Hospice 
Groep Midden-Kennemerland is 
plaats voor gemotiveerde vrijwil-
ligers. Deze vrijwilligers onder-
steunen mensen die in de laat-
ste fase van hun leven zijn. Het 
werkgebied van de stichting is 
Beverwijk, Castricum/Bakkum, 
Heemskerk, Uitgeest en Wijk aan 
Zee. De taak van de vrijwilliger 
is dezelfde als die van een man-

telzorger die zorg biedt aan een 
zieke partner, familielid, vriend of 
vriendin. Vrijwilligers krijgen een 
interne basistraining van vier 
dagdelen. 
Voorwaarde is twee dagdelen 
van vier uur beschikbaar te zijn 
en in het weekend een dagdeel 
per zes weken.
Neem contact op met de coördi-
nator, tel.: 06-51174089.

Castricum - Zondag liep er 
rond 1.40 uur een koe op de Pro-
vincialeweg N203. De bestuur-
ster van een auto zag het beest 

Koe aangereden niet en reed de koe aan. De koe 
werd later aangetroffen en is 
vervolgens in een weiland ge-
zet. Het dier had, voor zover be-
kend, geen letsel opgelopen van 
de aanrijding, de auto was be-
schadigd.

Germaanse spelen
Heiloo - Op 21 juni wordt in Hei-
loo De Hunebedspelen georga-
niseerd. Germaanse teams ne-
men het tegen elkaar op.

Het evenemententerrein aan 
De Omloop in Heiloo vormt het 
strijdtoneel van de Germaanse 
stammen. Met onderdelen als 
speerwerpen, boogschieten en 
keienrollen, zullen deze stam-

men zich aan elkaar meten en 
strijden zij om de befaamde gou-
den kei. Naast de sportieve acti-
viteiten is er ook een Germaanse 
markt met eten en drinken. In-
schrijven kan nog, met een team 
of individueel. Een team bestaat 
uit zeven strijders en een dru-
ide. Voor meer informatie: 06-
16655852 of www.facebook.
com/hunebedspelen.

Zilveren Herttoernooi

Castricum - Afgelopen week-
end was het een drukte van je-
welste op een zonovergoten 
sportpark De Puikman. Op het 
41e Zilveren Herttoernooi wer-
den dit jaar 165 teams verwel-
komd en er waren ongeveer 
1.800 spelers en speelsters te 
bewonderen. De jongste deelne-
mer was rond de vier jaar en de 
oudste hoog in de vijftig. 

Op zaterdag was het de beurt 
aan zowel de jongste als oudste 
deelnemers.  De mini’s speel-
den hun toernooi op zaterdag-
ochtend samen met D-pupillen. 
In de middag waren de C– en 
A-junioren aan de beurt en de 

meisjes B. De dag werd afgeslo-
ten  door de veteranen, Daarna 
konden de aanwezigen genieten 
van een barbecue en de Cham-
pions League Finale op het gro-
te scherm in de kantine. Op zon-
dag werd de dag gestart door de 
E- en F-pupillen. Net als elk jaar 
wordt er door deze kinderen ge-
streden om de enorme Johan-
na’s Hof Hooghoudt bokaal. Dit 
jaar is deze gewonnen door de 
E5 van FC Castricum. Het toer-
nooi is zondag afgesloten door 
de B-junioren.
In het kader van ‘een gezonde 
strijd’ kregen alle deelnemers 
aan het toernooi gratis een ba-
naan en werd ananas verkocht.
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Ophaaldata gft-afval
In week 25 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 15 juni. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 17 juni.
De Koog: donderdag 18 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 19 juni. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 26 juni.

Burgemeester bezoekt diamanten 
echtpaar Bleker-Scholte
Ze wonen nog maar drie maanden in Uitgeest, maar maakten nu al 
kennis met burgemeester Wendy Verkleij. Daar was dan ook een heel 
goede reden voor, want op 3 juni 2015 waren de heer en mevrouw 
Bleker-Scholte 60 jaar getrouwd. Omdat ze die dag een feestelijk 
uitje hadden met familie verraste de burgemeester het diamanten 
echtpaar een dag later met een feestboeket, thuis aan de Middelweg. 

De heer H. Bleker (87) en mevrouw G. Bleker-Scholte (84) traden in 1955 in 
het huwelijk in Groningen. Hij werkte daar voor uitgeverij Noordhoff en zijn 
bruid was kapster. Voor de ruimere carrièremogelijkheden kwamen ze over 
naar de Zaanstreek, waar de heer Bleker exportmanager werd bij Honig. Een 
baan waar hij veel voor moest reizen, maar die hij met plezier volhield tot 
zijn pensionering. Het diamanten echtpaar heeft een zoon en een dochter en 
vijf kleinkinderen. Kort geleden verhuisden ze van Westzaan naar een appar-
tement in Uitgeest, met hun dochter  op loopafstand. ‘We hebben een heerlijk 
huis. Alle voorzieningen zijn dichtbij en we kunnen hier weer zelf  de bood-
schappen doen. De mensen zijn zo aardig; onbekenden groeten je gewoon 
op straat. Als we dat allemaal hadden geweten hadden we deze stap eerder 
genomen.’ Afgelopen zaterdag is het diamanten huwelijksfeest met kinde-
ren, kleinkinderen en aanhang gevierd in een plaatselijk Italiaans restaurant. 

Uitgeest bruisender?
Met de succesvol verlopen Open Watersportdag in april en het Internationale 
Cor Groenewegen Toernooi afgelopen Pinksterweekeinde is het seizoen van 
de grote evenementen weer in volle gang. De 33e Wielerronde van Uitgeest 
wordt op 21 juni de volgende publiekstrekker, vanaf 4 juli is er de jaarlijk-
se kermis en de Huttenweek staat gepland voor 10 tot en met 14 augustus.
Aan zulke publieksevenementen ging en gaat heel wat voorbereiding vooraf. 
De gemeente wenst de organisatoren van ‘de grote vijf’ alle succes en hoopt 
van harte dat zij ook in 2016 weer van de partij zullen zijn om Uitgeest op 
de kaart te zetten. Dat geldt uiteraard ook voor de organisatie van alle ande-
re evenementen, van groot tot klein.
Burgemeester Wendy Verkleij benadrukt dat zij bijzonder positief staat tegen-
over evenementen in de gemeente. ‘Activiteiten die worden georganiseerd 
voor en door onze inwoners zijn altijd welkom en op zijn plaats in onze ge-
meente. Ook nieuwe initiatieven zijn van harte welkom. Bijvoorbeeld rond 
Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei). Natuurlijk moet alles wèl 
worden getoetst op veiligheid en openbare orde. Wij moeten met zijn allen 
– organisatoren en gemeente – aan een aantal eisen voldoen. Maar dat be-
tekent niet dat Uitgeest wat mij betreft niet nog een stukje bruisender kan.

Burgerlijke stand

GEBOREN
Lieke Meijer, dochter van 
P. Meijer en A.M. Rietveld

Koninklijke Onderscheiding aanvragen?
Kent u een Uitgeester die in aanmerking zou kunnen komen voor een Ko-
ninklijke Onderscheiding? Iemand die zich op vrijwillige basis jarenlang 
heeft ingezet voor een vereniging, instelling of maatschappelijk doel? De ge-
meente Uitgeest stelt het vele werk dat vrijwilligers in ons dorp verrichten  - 
en dat het cement van de samenleving vormt - zeer op prijs.
U kunt hem of haar voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding bij 
mw. M. Heemskerk, tel. (0251) 361199, e-mail: bestuursondersteuning@uit-
geest.nl. De voorgedragen persoon moet een inwoner zijn van de gemeente 
Uitgeest. De uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding door de burge-
meester kan op zijn vroegst vijf maanden na het indienen van alle gegevens 
plaatsvinden. Voor de uitreiking bij gelegenheid van Koningsdag 2016 dient 
de voordracht dus vóór 1 oktober van dit jaar binnen te zijn.
Overigens is de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding niet aan Ko-
ningsdag gebonden, maar kan in overleg ook een andere datum en gelegen-
heid worden gekozen.

Scooterrijbewijs bij autorijbewijs
Wie een autorijbewijs haalt heeft daarmee automatisch een rijbewijs voor 
het besturen van een scooter. De medewerkers van de Publieksbalie in het 
gemeentehuis krijgen regelmatig te maken met klanten die denken dat dit 
niet het geval is en dat ze eventueel beide rijbewijzen moeten halen. Dat 
gerucht is niet juist. Volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is 
er ook geen wetswijziging in de maak die verandering in deze situatie gaat 
brengen. Jongeren vanaf 16 jaar mogen theorie-examen doen. Vanaf 16,5 
jaar is het mogelijk om autorijlessen volgen en vanaf 17 jaar mag men prak-
tijkexamen afleggen. Wie daarvoor slaagt mag dus al autorijden vanaf 17 
jaar. Tot de 18e verjaardag moet er wel een coach naast de jonge bestuurder 
zitten (bijvoorbeeld vader of moeder). Die hebben daarvoor een begeleiders-
pas nodig. Scooter rijden kan direct na het behalen van een autorijbewijs.
Voor meer informatie: www.cbr.nl

 

Waldijk: 
ideeën voor voorzieningen welkom 
De gemeente Uitgeest heeft op donderdag 4 juni een bewoners-
avond gehouden in basisschool Kornak. Doel van de bijeenkomst 
was om met de wijkbewoners een open gesprek te voeren over de 
wensen  wat betreft  voorzieningen zoals speelvoorzieningen en za-
ken in de openbare ruimte van de Waldijk.

De gemeente heeft in het projectbudget € 30.000,- gereserveerd voor 
(speel)voorzieningen en het college wil graag van de bewoners weten hoe 
dit besteed moet worden. Tijdens de bewonersavond zijn diverse ideeën ge-
opperd over speelvoorzieningen en een steiger. Het verslag van de bijeen-
komst van 4 juni verschijnt binnenkort op de website. Wie nog ideeën heeft 
voor (speel)voorzieningen kan deze tot 1 juli a.s. per mail bij de gemeen-
te indienen via het adres gemeentebestuur@uitgeest.nl. De voorstellen wor-
den dan in de loop van de zomer op de website van de gemeente geplaatst. 
In september krijgen de bewoners van de Waldijk een uitnodiging voor een 
vervolgbijeenkomst om de ideeën verder te bespreken en keuzes te maken.

De heer en mevrouw Bleker-Scholte met burgemeester Wendy Verkleij voor 
hun woning (foto: gemeente Uitgeest).

ONDERTROUW
R.J. Jansen en A.D.M. Koopman 

AANGIFTE GEREGISTREERD 
PARTNERSCHAP
K. Schelvis en S.C.M. Winter

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 15 juni 2015 de bouwplan-
nen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouwplan-
nen ligt vanaf 11 juni 2015 ter inzage bij de balie van de afdeling Publieks-
zaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het bijwonen van de 
vergadering en overige informatie over welstandszaken kunt u contact opne-
men met de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.
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