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De leukste 
krant
van

uitgeest

Ballerina’s dansen de 
sterren van de hemel!

Uitgeest - Zaterdag was de eindpresentatie van Dansstudio Just Dance in theater De Zwaan. In drie 
shows dansten de 118 ballerina’s de sterren van de hemel. Het thema van dit jaar, “Let’s Celebrate 
Just Dance”, werd helemaal waar gemaakt. De deelnemers en de organisatoren kijken terug op een 
hele feestelijke en gezellige dag. (foto: Mike Satoer)

Toppertjes in de dop
Uitgeest - Nog maar tien jaar en dan al de status ‘ongeslagen kam-
pioen’ achter je naam hebben. Dat geldt voor Shanna, Rianne, Es-
mee en Anne, het meisjesteam t/m 10 jaar van TCU. Als beloning 
kregen ze van de vereniging een mooie medaille en een cadeaubon 
van de ijssalon. Gefeliciteerd!

Veel te hard
Uitgeest - Een 26-jarige auto-
mobilist uit Krommenie heeft 
vorige week woensdagmiddag 
op de Provincialeweg in Uit-
geest zijn rijbewijs moeten inle-
veren. De man reed 60 kilome-
ter te hard. 

Castricum
Heerhugowaard

zomers lekker

1.50

Frambozen-yoghurt gebakje
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Lastige jongeman aangehouden
Castricum - Zondagochtend 
rond 3.00 uur is een 17-jarige 
jongeman uit Uitgeest aange-
houden. De jongen was een ho-
recagelegenheid aan de Dorps-
straat in Castricum uitgezet en 
buiten bleef hij vervelend doen 
en riep beledigingen, onder an-
dere richting politieagenten. 
Hierop werd hij door de poli-

tie aangesproken en gewaar-
schuwd. Later begon hij ruzie te 
maken met verschillende perso-
nen, waarna hem meerdere ke-
ren is verzocht richting huis te 
gaan wegens het verstoren van 
de openbare orde. Dit wilde hij 
niet waarna hij werd aangehou-
den en meegenomen naar het 
politiebureau.

Open tuinen weekend

Regio - Groei & Bloei afdeling 
Kennemerland neemt dit jaar 
ook weer deel aan het landelijk 
open tuinen weekend, dat valt 
op zaterdag 22 en zondag 23 ju-
ni. Tuineigenaren van Alkmaar 

tot en met Beverwijk en van Eg-
mond tot en met Akersloot stel-
len hun tuin dit weekend open 
om anderen te laten delen in 
hun passie. Mooie, grote, kleine, 
gezellige, rustige of strakke tui-
nen. De tuineigenaren vertellen 
de bezoekers over het ontstaan 
van de tuin, een bijzondere plant 
of een mooie herinnering. 

Op de website midden-kenne-
merland.groei.nl is de lijst met 
adressen van de deelnemende 
tuinen en de dag van openstel-
ling te vinden.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
01-06-2013: Len Willem, zoon 
van A.A. Voebel en M. de Jong, 
geboren te Alkmaar. 08-06-2013: 
Emma Adriana, dochter van 
A.W.J. Weda en M. Rammeloo, 
geboren te Castricum. 10-06-
2013: Mendel, zoon van J.J. van 
Campo en D. Winterberg, gebo-
ren te Amsterdam.
 
Wonende te Limmen:
04-06-2013:Bill Theodorus Jaco-
bus, zoon van  A.T.J.. Terluin en 
A.M.P. Zoon, geboren te Lim-
men. 08-06-2013: Zoey Hendrika 
Michel, dochter van B.T. Hes en 
S.H. Paques, geboren te Limmen.
 
Wonende te Akersloot:
05-06-2013: Jill Christina, doch-
ter van R.G.J. Schouten en L. de 
Groot, geboren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
05-06-2013: de Vries, Maarten 
S. en Fritschij, Linda, beiden wo-
nende te Akersloot. 07-06-2013: 
Beijer, Peter E. en Katoen, Eveline 
C. beiden wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
29-05-2013: van den Outenaar, 
Petrus en Selhorst, Rebecca 
J.Y., beiden wonende te Heems-
kerk. 31-05-2013: Derriks, Ba-
rend en Bongenaar, Anika, bei-
den wonende te Heerhugo-

waard. 07-06-2013: van der Me-
ij, Sander P.W. en van Tuijl, An-
na M., beiden wonende te Heer-
hugowaard. 08-06-2013: van der 
Valk, Robbert B.M., wonende te 
Akersloot en Vosse, Maria S., 
wonende te Beverwijk.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
10-06-2013: Burgmeijer, Jaco-
bus C., oud 75 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met C.J. 
Huismans. 11-06-2013: Chan, 
Kam P., oud 83 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met H. Fung.
Wonende te Akersloot:
06-06-2013: van Kleeff, Johan-
na B., oud 94 jaar, overleden te 
Heemskerk, gehuwd geweest 
met H.P. Tros.
Wonende te Bakkum:
08-06-2013: Stroomer, Johan-
nes M., oud 84 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd geweest met 
A.C. Verver.
Wonende te Limmen:
03-06-2013: Welboren, Jacobus 
G., oud 81 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met C.T. Ligthart.           
08-06-2013: Bakker, Alida C., 
oud 85 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met C. 
Dirkson. 11-06-2013: Pepping, 
Jacobus W., oud 86 jaar, overle-
den te Limmen, gehuwd geweest 
met C. Tervoort.                            
Wonende te Middenbeemster:
03-06-2013: Verlaat, Antonius P., 
oud 70 jaar, overleden te Castri-
cum. 

Leerlingen halen 1290 euro 
op voor onderwijs in Malawi

Castricum - De groepen 4 t/m 7 
van de Visser ’t Hooftschool zijn 
de afgelopen weken actief ge-
weest met het verzamelen van 
geld voor het onderwijs in Ma-
lawi. Door de verkoop van zelf-
gemaakte wenskaarten haalden 
zij het mooie bedrag op van 1290 
euro.

De aanleiding van deze actie 
was de ervaringen van de sta-
giaires Janneke en Lisanne. Zij 
waren in de meivakantie een 
aantal weken op stage in Ma-
lawi. Beide pabo-studenten ga-
ven lessen op basisscholen in 
kleine dorpen, organiseerden 

een sportdag voor albino’s, gin-
gen op huisbezoek bij een aan-
tal leerlingen van de scholen en 
wisselden onderwijservaringen 
uit met pabo-studenten uit Ma-
lawi.

Weer terug op de Visser ’t Hooft 
school hebben deze twee stu-
denten de leerlingen verteld over 
hun ervaringen op de scholen in 
Malawi. Klassen van 90 leerlin-
gen die onder een boom les kre-
gen, maakten diepe indruk. De 
1290 euro wordt overgemaakt 
naar stichting Edukans, die zorg 
draagt voor beter onderwijs in 
Malawi.

Springplank na veertig 
jaar nog springlevend

Castricum - De deuren van de Springplank stonden afgelopen za-
terdag wagenwijd open om het veertigjarig jubileum te vieren. Naast 
de ouders van de kinderen die op dit moment naar de Springplank 
gaan, waren ook vele oud-leden met hun inmiddels oudere kinde-
ren van de partij. Voor de peuters (en oudere kinderen) was er een 
speurtocht uitgezet met allerlei activiteiten. Ook was er een kleur-
wedstrijd waarbij in drie leeftijdscategorieën een prijs kon worden 
gewonnen. De winnaars van de kleurwedstrijd zijn: Emma (1), Mi-
loe (3), Melanie (5) en Marinka (6). Voor deze meisjes ligt er op de 
Springplank een cadeautje klaar. 

De Springplank is een speelzaal voor peuters, die volledig draait op 
ouderparticipatie. Bel voor meer informatie 0251-654687. Langsko-
men op een doordeweekse ochtend tussen 8.30 - 11.30 uur op de 
Dorpsstraat 109 kan ook of kijk op www.springplank-castricum.nl.

Zomerbingo 55+ bij Roon
Castricum - Deze zomer staan 
er nog drie bingomiddagen op 
het programma bij lunchroom 
Roon in winkelcentrum Gees-
terduin. Maandagmiddag 24 juni 
is de eerste van 14.00-16.00 uur. 
Er worden vier rondes gespeeld. 
Deelnamekosten bedragen 5 eu-
ro, inclusief een kopje koffie of 

thee. De winkeliers van Geester-
duin stellen prijsjes beschikbaar. 
Vooraf opgeven bij Roon, tele-
foon 671384.
Ook is er elke vrijdag vanaf 18.00 
uur open eettafel 55+ bij Roon. 
Ook hiervoor dient men zich 
vooraf aan te melden. Voor meer 
informatie zie: www.bijroon.nl. 
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Open dag Milieutuin
Uitgeest - In het kader van de 
Open Tuindag op 23 juni kunnen 
belangstellenden een kijkje ko-
men nemen in de Milieutuin aan 
de Tolweg in Uitgeest. Het bij-
zondere van deze tuin is dat niet 
iedereen zijn eigen stukje heeft, 
maar dat de leden gezamenlijk 
de hele tuin bewerken. 

Zo’n systeem lijkt op het eer-
ste gezicht een beetje ingewik-
keld, maar de vereniging slaagt 
er al 35 jaar in om met veel suc-
ces groenten, fruit en bloemen 
te produceren, en daarnaast een 
hoop plezier te hebben met z’n 
allen. 
Iedereen die dit met eigen ogen 

wil komen bekijken - en eventu-
eel ook de producten wil probe-
ren -  is welkom op zondag 23 
juni vanaf 10.00 op de tuin aan 
de Tolweg. 
Komende vanuit Uitgeest voor-
bij de kruising Assum/De Weeg, 
aan de rechterkant, net voorbij 
de Berenboot. 

Asbest eraf, 
zonnepanelen erop 
Uitgeest - In 2013 en 2014 kun-
nen eigenaren van landbouw-
bedrijven asbestdaken verwij-
deren tegen lagere kosten, door 
gebruik te maken van de subsi-
dieregeling ‘Asbest eraf, zonne-
panelen erop’. Hierbij wordt sub-
sidie verleend voor asbestsane-
ring onder de voorwaarde dat er 
zonnepanelen geplaatst worden 
op de nieuwe daken. Zo wordt 
het mogelijk tegelijk asbest op te 
ruimen en te zorgen voor de pro-
ductie van meer duurzame ener-
gie.
Op dit moment werkt de provin-
cie Noord-Holland de precieze 
voorwaarden uit voor de rege-
ling, die waarschijnlijk op 1 ju-

li 2013 wordt opengesteld. Vast-
staat dat een deel van de verwij-
derde vierkante meters dak moet 
worden vervangen door zonne-
panelen. Het staat aanvragers 
daarbij vrij om de inkoop van de 
zonnepanelen in gezamenlijk-
heid uit te voeren.

Wie aan de regeling wil deelne-
men wordt aangeraden snel naar 
de mogelijkheden te informe-
ren. Agrariërs kunnen een aan-
vraag indienen tot 1 september 
2014, maar het beschikbare be-
drag voor de provincie Noord-
Holland is 1.289.910 euro en er 
geldt: op is op. Voor meer infor-
matie: www.asbestvanhetdak.nl.

Laatste Open Podium 
dit seizoen in De Zwaan
Uitgeest - Zaterdag 22 juni is 
het laatste Open Podium van 
dit seizoen in De Zwaan. Met 
veel genoegen kijkt de organi-
satie terug op het afgelopen sei-

zoen. Heel veel mooie muziek, 
soms andere podiumkunsten en 
veel publiek. Het kan niet anders 
dan dat het laatste Open Podium 
een mooie en sfeervolle afsluiter 

Het Jan Vos Trio

wordt, verwacht men.
Voor het laatste Open Podium 
hebben onder andere de volgen-
de spelers zich aangemeld om 
gedurende circa 20 minuten te 
komen optreden:
Het Jan Vos trio. Een ras muzi-
kant uit Uitgeest met een zeer 
lange muziekhistorie.
Jan Willem Schröder met zijn 
akoestische band: een echte 
aanrader!
Guus Schröder: zang, gitaar, on-
der andere John Mayer repertoi-
re.
Sonja (zangeres van The New 
Combo): gitaar en zang; Jazz, 
Bossa Nova, Country.
Karlijn Langendijk met vrien-
dinnen: gitaar, piano, dwarsfluit, 
zang. Wie Karlijn eerder heeft 
horen spelen weet hoe goed de-
ze jonge conservatorium-stu-
dente is.
En de organisator Lex van Am-
sterdam zal uiteraard ook op een 
van zijn vele gitaren wat num-
mers spelen en misschien daar-
bij zingen. 

Kortom, er zal weer veel te ge-
nieten zijn op zaterdag 22 juni 
op het afsluitende Open Podium. 
De toegang is als altijd gratis. De 
aanvang is 20.30 uur. 
Het nieuwe Open Podium-sei-
zoen start 28 september. Wie ook 
eens wil optreden kan zich op-
geven via een e-mail naar open-
podiumdezwaan@gmail.com

Politie traint met honden
Uitgeest - Vorige week dinsdag 
werd door de politie met politie-
honden getraind op en om het 
terrein van FC Uitgeest. Diver-
se hondengeleiders van de poli-
tie uit heel Noord-Holland waren 
hierbij aanwezig.
De oefening bestond uit diverse 
onderdelen. Het terugvinden van 
spullen die een inbreker om de 
voetbalvelden en in de tribune`s 
had achtergelaten en een pak-
oefening. Een hondengeleider 
kreeg het bijtpak aan en hierin 
werden diverse onderdelen ge-

oefend. Het bijtpak beschermt 
wel tegen de tanden van de 
hond, maar de kaakdruk voel je 
wel door het pak heen. Wanneer 
de hond op een wat dunner ge-
deelte van het pak bijt, levert dit 
wel wat blauwe plekken op.
Tijdens de oefening moesten er 
twee eenheden van de honden-
geleiders toch met spoed naar 
een echte melding. Een juwe-
lier in Heemstede was overval-
len waarbij de politiehonden no-
dig waren. (bron: www.112-uit-
geest.nl)

Workshop ‘Meer regie 
over je eigen leven’

Uitgeest - Vrijdag 28 juni is er 
bij Bibliotheek IJmond Noord, 
Vestiging Uitgeest om 10.30 
uur een anderhalf uur duren-
de workshop voor mensen die 
meer regie over hun eigen leven 
willen hebben. Voor wie de zorg 
voor een ander draagt en daarbij 
zichzelf weleens uit het oog ver-
liest, maar ook gewoon voor ie-
dereen die een bewust verande-
ringsproces wil bewerkstelligen. 
Meer regie betekent meer be-
wustzijn van wat je wilt verande-
ren en hoe je dat kunt aanpak-
ken. Tijdens de workshop wordt 
aandacht besteed aan zelfmo-

tivatie, het stellen van haalbare 
doelen, omgaan met tegenslag 
en weerstand, gedragsverande-
ring in de praktijk en een goed 
plan van aanpak. Deze in sa-
menwerking met Centrum voor 
mantelzorg Maatjez georgani-
seerde workshop wordt gegeven 
door Angelique Huiberts, pre-
ventiemedewerker bij Context. 
Deelname kost 5 euro inclusief 
kopje koffie/thee. Maximaal 20 
deelnemers. Kaartverkoop via de 
website www.bibliotheekijmond-
noord.nl en bij de klantenservice 
in een van de bibliotheekvesti-
gingen.
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Vaudevill’age in Hotel Borst 
Bakkum - Zaterdag 22 juni is 
de tweede Vaudevill’age in Hotel 
Borst. Na de succesvolle avond 
in maart wordt dit evenement 
eenmaal per kwartaal geconti-
nueerd. Het podium staat op-
gesteld in het restaurant, zodat 
de bezoekers de artiesten goed 
kunnen zien en horen. Geluids-
man deze is avond is Jan Stob-
be, bekend van de band Bluesix.
Verschillende artiesten treden 
op, wat een afwisselend en ver-
rassend programma oplevert. 

Het Open Podium biedt aan ie-
dereen een kans om zijn of haar 
talenten te laten zien. Dat kan in 
vele opzichten zoals dans, zang, 
cabaret, stand-up comedia, het 
voordragen van een gedicht, een 
vertelling of het bespelen van 
een akoestisch instrument.

Aanmelden hiervoor kan door 
een e-mail te sturen naar ho-
telborst@casema.nl t.a.v. Ellen 
Borst. Aanvang 20.30 uur, entree 
gratis.

‘Klim de crisis uit!’

Klimtoren en kurken 
tellen op de jaarmarkt 
Limmen -  Woensdag 26 juni is 
er weer een jaarmarkt in Lim-
men. Er zijn dit jaar nog meer 
kramen en activiteiten. Odisport 
zorgt in samenwerking met Hop-
man Makelaars voor een gigan-
tische klimtoren nabij De Bur-
gerij waar men zelf uit de cri-
sis  kunt klimmen. De acht meter 
hoge toren staat er van 14.00 tot 
21.00 uur, de openingstijden van 
de jaarmarkt. Deelname is gratis.
Tijdens de jaarmarkt zet Limmen 
Ludiek een groot wijnglas neer 
vol met kurken. Alle bezoekers 
mogen raden hoeveel kurken er 
in zitten. Uit de goede inzendin-
gen wordt een winnaar getrok-
ken die beloond wordt met een 
ludieke prijs. 
Limmen Ludiek wil In juni 2015 
met duizenden vrijwilligers het 

grootste kurkenmozaïek van de 
wereld maken. Hier hebben ze 
ruim half miljoen kurken voor 
nodig, echte kurken. De oproep 
van Limmen Ludiek om kurken 
te sparen heeft inmiddels ook al 
ver buiten de regio kurken opge-
leverd. Voor zaterdag 29 juni tus-
sen 13.00 en 17.00 uur is Limmen 
Ludiek op zoek naar een aantal 
vrijwilligers die samen met Lim-
men Ludiek de huidige voorraad 
kurken wil komen uitsorteren, 
selecteren en tellen. Aanmelden 
kan via info@limmenludiek.nl. 
Aanmelden op de jaarmarkt kan 
natuurlijk ook.
De jaarmarkt staat langs de 
Vuurbaak, Kerkweg, Düssel-
dorperweg, Vredeburglaan, Ko-
ningsdam en Stetlaantje. Op de 
ruim 150 kramen is weer van al-

Expositie en kunstroute 

Uitgeest - Stichting de Nieuwe 
Kuil, organisator van cursussen 
op het gebied van cultuur, kunst, 
creativiteit en bewegingleer, viert 
het tienjarig bestaan. 

Expositie Kuilart
Van vrijdag 21 juni tot en met 
zondag 23 juni houdt de stich-
ting, in het Cultureel Centrum 
aan de Hogeweg 8 een feeste-
lijke tentoonstelling van werk-
stukken, die door deelnemers 
aan de creatieve cursussen zijn 
gemaakt. De openingstijden zijn 
vrijdag van 19.00 uur tot 22.00 
uur en op zaterdag en zondag 
van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Bezoekers kunnen hun waar-
dering over de tentoongestel-
de werkstukken kenbaar maken. 
Na afloop van de tentoonstel-
ling worden, met de toegeken-

de waarderingspunten,  de pu-
blieksprijzen voor de exposeren-
de cursisten bepaald. 

Kunstroute van Uitgeest 
Op zondag 23 juni maakt de 
tentoonstelling deel uit van de 
Kunstroute Uitgeest. De route 
voert langs een veertiental ate-
liers en tentoonstellingsruimten 
van 11.00 uur tot 17.00 uur.  Elf 
van de veertien locaties zijn te-
vens op zaterdag te bezoeken,  
wat in de folder vermeld staat.
Deze informatiefolder aan de ba-
lie van het gemeentehuis en de 
bibliotheken in en om Uitgeest 
verkrijgbaar. Bovendien treft 
men de folder aan bij de kunste-
naars. Kijk voor nadere informa-
tie op www.kunstrouteuitgeest.nl
Op de foto een werk van Ada 
Breedveld.

les te krijgen, van de nieuwste 
kledingtrends voor groot en klein 
tot allerlei lekkernijen en van de 
mooiste sieraden tot bestuurba-
re helikopters. Er zijn dans -en 
muziekvoorstellingen, kramen 
met kunst en voor de kinderen 
zijn er weer verschillende activi-
teiten. De kinderen kunnen zich 
nog steeds gratis opgeven voor 
de vrijmarkt, die bij het Stet is. 
Voor meer informatie: www.on-
dernemendlimmen.nl. 

Kerkennacht
Castricum - De kerken van 
Castricum en Bakkum zetten 
op zaterdag 22 juni hun deuren 
open om belangstellenden  gast-
vrij te ontvangen. Het evenement 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag 15.30 & 19.30 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
Man of Steel - 3D
donderdag 20.00 uur  

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 13.00, 15.45 & 18.30 uur

zondag 13.00 & 15.45 uur
woensdag 15.00 uur  

Spijt!
zondag 19.30 uur 
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur   
Los Amantes Pasajeros
vrijdag & zaterdag 18.30 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

Two Mothers
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

The Hangover 3
maandag 20.00 uur   

Daglicht
zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
Verschrikkelijke ikke 2 - 3D

zaterdag 13.00 uur 
Epic (NL) - 3D

Programma 20 juni t/m 26 juni 2013

Man Of Steel in 3D
Een film van Warner Bros. Pictu-
res en Legendary Pictures met 
in de hoofdrol Henry Cavill als 
Clark Kent/Superman. De overi-
ge rollen worden gespeeld door 
Oscar genomineerde Viervou-

dig Oscar-genomineerden en 
Oscar-winnaars. De tegenstan-
ders van de superheld zijn twee 
overlevenden van Krypton: De 
kwaadaardige Generaal Zod, en 
zijn slechte partner Faora. 

Jochem heeft het niet makke-
lijk op school. Hij is het mik-
punt van getreiter door het club-
je van Sanne. Klassenleraar Timo 
is veel te druk met populair doen 
voor de scholieren en doet er 
niets aan. Klasgenoot David er-
gert zich hieraan, maar durft er 
zelf ook niks van te zeggen. Dan 
organiseert meester Timo een 

Spijt! klassenfeest, waar de band van 
David kan optreden. David hoopt 
zo indruk te maken op Vera, het 
leukste meisje uit zijn klas. Als 
dat helemaal misgaat heeft Da-
vid geen oog meer voor Jochem, 
die te pakken wordt genomen 
door zijn pestkoppen. 
De volgende ochtend krijgt de 
klas van de rector te horen dat 
Jochem ‘s avonds niet is thuis-
gekomen…

start om 16.45 uur met een pro-
cessie van de St. Pancratiuskerk 
via de Dorpskerk naar de Mara-
nathakerk. Bij alle kerken vinden 
diverse activiteiten plaats en er 
zijn verschillede optredens. Er is 
kunst, er worden rondleidingen 
gehouden, er is een workshop, 

diverse presentaties van projec-
ten, een stilteviering, een voor-
dracht en toneel. ‘Een Preek van 
de Leek’ wordt  gegeven door 
burgemeester Mans. 
Kijk voor het volledige program-
ma op www.kerkennacht.nl/cas-
tricum.

Zaterdagavondconcert 
op het Bakkerspleintje
Castricum - Op zaterdag-
avond 22 juni vindt er een 
openluchtconcert plaats op 
het Bakkerspleintje. Emergo 
biedt een gevarieerd concert, 
waarbij het opleidingsorkest, 
Backum Brass en Ray’s Initi-
ative Big Band van zich laten 
horen. Het concert begint om 
19.30 uur.

Het Double E Orchestra opent 

het concert. Dirigent Paul Bij-
man heeft gekozen voor be-
kende muziek. Daarna Backum 
Brass, de brassband van Emer-
go. Deze band werd vorige week 
zaterdag weer kampioen op het 
Eurobrass Festival in Drachten. 
Dirigent Anno Appelo heeft een 
aantrekkelijk programma sa-
mengesteld bestaande uit film-
muziek en swing. Ray’s Initiative 
Big Band sluit het concert af. 
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Surprising zingt op laatste 
avond zwemvierdaagse
Uitgeest - Na alle inspanningen van een druk seizoen wil popkoor SurpriSing ter afsluiting van het sei-
zoen zich nog even laten zien en horen op de laatste dag van de zwem4daagse op vrijdag 28 juni om 
18.00 uur in zwembad De Zien. Voor degene die het koor alweer een tijdje niet heeft gehoord reden om 
even te komen luisteren want het repertoire is weer zeer verrassend. Je kunt ook lekker meezingen want 
dat maakt het afsluitend feestje van dit sportieve festijn alleen maar leuker. Gaat je dat niet lukken dan 
krijg je nog een kans om het koor te zien en te horen tijdens het Midzomerfestival in de Waldijk op za-
terdag 29 juni om 17.00 uur.  

Kerk in Beweging blikt terug
Uitgeest - In de laatste viering 
van Kerk in Beweging voor de 
zomervakantie, zaterdag 22 juni 
om 19.00 uur in de parochiekerk 
aan de Langebuurt, is het thema 
‘terugblikken en vooruitzien’. De 
vijf leden van de werkgroep ne-
men in de viering kort het woord 
en vertellen over hun herinnerin-
gen aan het afgelopen jaar.
Op de zaterdagavond waren er 
bijzondere, mooie, inspirerende 
en vrolijke momenten in de kerk. 
De kerstviering, pastor Phil Kint, 
het verhaal van Martien Admi-

raal over zijn dochter Maartje in 
Ghana, Jesus Christ Superstar 
gezongen door het koor Sound 
of Life… de werkgroep kijkt te-
rug op een mooi seizoen en de 
leden vertellen u graag wat voor 
hen mooiste moment was. 

Het koor heeft ook hun favorie-
te nummers uitgekozen, waaron-
der De Steen, Stil in mij en Als ’t 
golft. Tot slot vertelt men u over 
de plannen voor volgend jaar, er 
zijn al enkele gastsprekers ge-
pland.

Open dag Biologische 
Tuinen in Uitgeest
Uitgeest - Dit jaar stellen Mar-
gret de Reus en Ineke Rump-
horst hun tuinen op zondag 23 
juni weer open aan de Hoge-
weg nummer 66 en 70.  Mensen 
die geïnteresseerd zijn in biolo-
gische tuinieren en deze tuinen 
willen bewonderen kunnen van 
11.00 tot 17.00 uur terecht. Het 
betreft een wilde bloementuin 
en een moestuin met fruitbomen 
op een unieke locatie midden in 
het dorp. 
Op de locatie zijn diverse activi-
teiten. Er is een kleine “koffer-
bakverkoop”. In “De barg” is een 
expositie van schilderijen van 
Nanny Kok, een foto-presenta-
tie van de SIG Zorgtuin.  Er zijn 
jams en chutneys, jonge planten,  
kruiden, plantjes en bloemen 
van de Zorgtuin en informatie 
over hoogstamfruit van de PO-
Mologische vereniging Noord-
Holland.
In de tuin komt u grote naakt-
slakken tegen van brons en 
steen gemaakt door Marcel Bus-
ter en natuurlijk is de Theetuin 

open met een home made high 
tea. 
De toegang is gratis. De tuinen 
van Margret de Reus en Ine-
ke Rumphorst zijn deze dag op-
genomen in de route van Groei 
en Bloei en u kunt het combine-
ren met de kunstroute. Voor in-
formatie: ineke.rumphorst@out-
look.com.

‘t Smurfenteam wint 
volleybaltoernooi
Uitgeest - Op een zonovergoten 
veld van de ijsbaan werd zater-
dag het Voluit stratenvolleybal-
toernooi gespeeld.
Vijf sterke teams speelden in een 
competitie tegen elkaar en zorg-
den voor een spannende strijd. 
Na een gezellige, maar inspan-
nende competitiemiddag, waar-
bij de teams elkaar niet veel ont-
liepen, werd ’t smurfenteam win-
naar. Zij behaalden 1 punt meer 

dan hun naaste concurrent TZN, 
die na een zegenreeks van jaren 
op de tweede plaats eindigden. ‘t 
Smurfenteam mag een jaar lang 
het felbegeerde stratenbord op 
de Hogeweg ophangen. 
Dankzij de vele sponsoren was 
er voor de verloting een mooie 
prijzentafel. De teams sloten de 
sportieve dag af met een gezellig 
samenzijn. Op de foto het win-
nende team.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
E.J. Reichenfeld, 85 jaar

Partnerschapregistratie
W.M. Fatels en L. Visser

Ondertrouw
H. Wiersma en D. Lôbo dos 
Santos

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

Burgemeester 
bereikbaar

Uitgeest - Waarnemend bur-
gemeester Theo van Eijk is voor 
vragen van inwoners, bedrijven,  
instellingen en verenigingen 
graag bereikbaar. Maak daar-
voor bij voorkeur gebruik van het 
bekende e-mailadres: burge-
meester@uitgeest.nl.



Speciale kunststof kozijnen
Flevohuis Amsterdam is klaar 

voor toekomst
Regio - Locatie Flevohuis, on-
derdeel van Zorggroep Amster-
dam-Oost, is een modern cen-
trum voor wonen, zorg, behande-
ling en dienstverlening. Het Flevo-
huis biedt onder andere verpleeg-
huiszorg met veel zorgvoorzienin-
gen voor ouderen uit de buurt die 
zelfstandig wonen. 

De Stichting ZGAO heeft aan Se-
lect Windows/Van der Vlugt ge-
vraagd het verbindingsgebouw te 
voorzien van nieuwe kunststof ko-
zijnen. Het vervangen van de ver-
rotte vurenhouten kozijnen is ver-
sneld, doordat er geen welstands-
commissie aan te pas hoefde te 
gekomen. 
Voorwaarde daarvoor was het le-
veren van kunststof kozijnen in 
exact dezelfde kleur als de hui-
dige: antraciet. Gezien de keuze 
uit maar liefst 125 verschillende 
kleuren was dit voor Select Win-
dows/Van der Vlugt geen onover-
komelijke opgave. Uit brandvei-
ligheidsoverwegingen zijn de ko-
zijnen van de eerste ramen van 
het verbindingsgebouw boven-
dien gemaakt van 30 mm dik 
aluminium. Door het beplakken 
van de overige kunststof kozij-
nen met grijze ColorNed folie is 
het gebruik van de verschillende 
materialen niet te zien. Kozijnen-

specialist Select Windows/Van 
der Vlugt heeft op het gebied van 
kunststof kozijnen een bijzonder 
veelzijdig leveringsprogramma: 
vaste ramen, draairamen, draai- 
en kiepramen enzovoorts. Daar-
bij komt dat de kunststof kozij-
nen door toepassing van een fo-
lie met houtnerf precies op hou-
ten kozijnen lijken. 
De belangrijkste voordelen van 
kunststof zijn het onderhoudsar-
me karakter, de inbraakwerend-
heid, de isolatiewaarde én de 
lange levensduur. Uitgaande van 
de eisen uit de NEN 3569 Veilig-
heidsbeglazing in gebouwen, ter 

voorkoming van lichamelijk letsel 
bij ongevallen, koos Select Win-
dows/Van der Vlugt voor de ra-
men van het verbindingsgebouw 
voor gelaagd (eenzijdig) glas. 
Deze zorgen bovendien voor ex-
tra isolatie en werken inbraakwe-
rend. Doordat er tijdens de werk-
zaamheden schermen in de gan-
gen werden geplaatst, konden de 
werkzaamheden probleemloos 
doorgaan. Op deze manier kon-
den de bewoners de gebouwen, 
ook tijdens de verbouwing, ge-
woon bereiken.  
Meer weten? Ga naar www.van-
dervlugt.nl of bel 023-5382277.

Filosoferen in Grieks 
restaurant Ola Kala

Castricum - Castricum - Wie van een levendig filosofisch gesprek 
houdt, moet snel zijn. Er zijn namelijk nog maar een paar plaatsen 
beschikbaar voor de filosofiemiddag aanstaande zondag 23 juni in 
Grieks restaurant Ola Kala. Daar vindt dan het eerste Socratisch 
Café in Castricum plaats. Je kunt dan deelnemen aan een onder-
linge gedachtewisseling over een door de deelnemers zelf te bepa-
len betekenisvolle vraag. De bijeenkomst wordt begeleid door Ru-
dolf Kampers en Jan Ewout Ruiter van de Stichting Leren Filoso-
feren. Kosten voor deelname: tien euro. inclusief hapje en drankje. 
Reserveren kan alleen telefonisch: 0251 - 651077. Aanvang: 15.30 
uur. Adres: Dorpsstraat 42. Op de foto v.l.n.r.: Rudolf Kampers, Kos-
tas Zafeiroudis van Ola Kala en Jan Ewout Ruiter.

Foto’s van dichtbij en 
beelden van de zee

Bakkum - Onder de titel ‘Close 
up!’ exposeert Castricummer 
Klaas Weijdema in Het Oude 
Theehuys foto’s uit zijn direc-
te omgeving. Tegelijkertijd expo-
seert Wil van de Velde uit Purme-

rend beelden die geïnspireerd 
zijn door de zee. 
De tentoonstelling is te zien tot  
en met 25 augustus in Het Ou-
de Theehuys op het terrein van 
Dijk en Duin. 

Castricum - Op zaterdag 22 juni 
organiseert De Groene Bak sa-
men met Transition Town Cas-
tricum een kledingruilevene-
ment in De Bakkerij met geslo-
ten beurs. Men kan maximaal vijf 
schone, hele stukken aanbieden. 

Kleding ruilen De kleding wordt gewaardeerd  
met stippen. Voor het totaal aan 
stippen wat is ingebracht, kan 
men zelf kleding uitzoeken. Al-
le maten zijn welkom, maar geen 
kinder- of herenkleding. De kle-
ding moet aan een hangertje 
worden aangeboden. De ruil-
beurs is van 14.00 tot 17.00 uur 
op de  Dorpsstraat 30.  

Inchecken 
bij RKZ 

Beverwijk - Op vrijdag 14 ju-
ni nam Dick van Veen, voorzit-
ter Cliëntenraad van het RKZ, de 
allereerste ziekenhuispas in ont-
vangst. Sinds afgelopen maan-
dag kan iedere polikliniekbe-
zoeker een eigen ziekenhuispas 
aanmaken bij de zuilen. 
Belangrijk daarbij is wel om een 
geldig legitimatiebewijs mee te 
nemen. Dinsdag 18 juni is ook 
het aanmelden via de pas ge-
start voor een afspraak op de 
polikliniek. Voor meer informa-
tie en binnenkort ook een voor-
lichtingsfilm over het hoe en wat 
met de aanmeld- en registratie-
zuilen: www.rkz.nl.

De Alkmaarse Wandelvier- 
daagse komt door Castricum
Castricum - De Stichting Sport-
evenementen Le Champion 
komt met de nieuwe wandelaf-
stand van 40 km door Castricum 
op vrijdag 21 juni. De stempel-
plaats voor de 20 km en eerste 
hulppost verrijst bij het Strand-
vondstenmuseum. Het Strand-
vondstenmuseum, wat een on-
derdeel van het achterliggende 
bloembollenbedrijf met pluktuin 
is, stelt de wandelaars in staat 
om via de Notweg (zandpad) tus-
sen de bollenvelden en pluktuin 
door naar het museum te wande-
len. Het museum is trots een rol-
letje gespeeld te hebben bij het 
binnenhalen van dit evenement 
voor de gemeente. De verwach-
ting is dat er de eerste keer 400 

tot 500 deelnemers zijn. De orga-
nisatie hoopt het evenement jaar-
lijks terug te laten keren waarbij 
het deelnemersaantal voor deze 
zwaarste afstand zal groeien.
De wandelroute loopt via de Pol-
derdijk langs de Papenberg en de 
Zanderij richting strand. Bij het 
Strandvondstenmuseum worden 
de deelnemers op een vrolijke 
en feestelijke wijze onthaald. Het 
Strandvondstenmuseum heeft in-
middels contact gezocht met ver-
enigingen en andere bekenden 
van het museum, die ‘iets’ op an-
dere plekken langs de route op 
deze vrijdag willen organiseren. 
Belangstellenden kunnen reage-
ren en contact opnemen met het 
museum tel. 06-22923226.

Castricum - Op camping Gevers-
duin, in het PapierLab is zondag 
23 juni van 11.00 tot 17.00 uur een 
workshop papyrus maken, vol-
gens de Egyptische methode met 
groenten uit de omgeving. 
Aanmelden bij Marieke de Hoop 
per e-mail: info@papiermakerij-
dehoop.nl of tel. 0624601045. 

Castricum - Het is windstil in 
Noord Holland en dus ook in 
Castricum. Gedeputeerde Staten 
van de provincie staat namelijk 
nu geen windmolens toe. CA-
Lorie maakt van deze windstil-
te gebruik om na te denken over 
windmolens van en voor Castri-
cummers. Waar moeten die ko-
men? Binnen de gemeentegren-
zen, op zee, in Oost-Groningen? 
De meningen liepen uiteen, op 
woensdag 12 juni tijdens een 
eerste debatavond over dit on-
derwerp. ‘Kunnen we inzetten 
op andere bronnen, zoals zon, 
of wachten op kleine windmo-
lens?’ Allemaal vragen die CA-
Lorie de komende tijd aan de or-
de zal stellen.

Papyrus maken

Windstil?

Veteranendag
Castricum – Op 28 juni orga-
niseert de gemeente Castricum 
lokale Veteranendag. 

De bijeenkomst vindt plaats van 

16.00 tot 19.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis, aan 
het Raadshuisplein 1.  Voor de-
ze datum is bewust gekozen om-
dat de landelijke manifestatie op 
zaterdag 29 juni plaatsvindt. Het 
programma luidt als volgt: 16.00 

uur: Ontvangst in de raadzaal, 
16.10 uur: Openingswoord door 
burgemeester Mans, 16.25 uur: 
Cambodja-lezing door reserve-
kapitein der Mariniers Frits van 
den Heuvel van Varik, 17.30 uur: 
‘Blauwe hap’. 

Wandel2daagse
Castricum - Woonzorgcentrum 
De Boogaert hield weer een 
wandel2daagse voor de bewo-
ners. Dit jaar deden er 25 deel-
nemers mee, twaalf wandelaars 
en dertien rolstoelwandelaars. 

De binnenkomst met live ac-
cordeonmuziek, supporters en 
de bloem voor elke deelnemer 
maakte de wandel2daagse tot 
een feest. 
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Uitgeest - “Wat een topdag; de-
ze moeder zit nog na te zwe-
ven!” Zo enthousiast reageer-
de een van de moeders achter-
af op Facebook. Ze had deelge-
nomen aan de Moederverwen-
dag die Rotaryclub Heemskerk-

Moeders verwend door 
Rotaryclub Heemskerk/Uitgeest

Uitgeest onlangs alweer voor 
de derde keer organiseerde. De 
dag was bestemd voor moeders 
van geestelijk of lichamelijk be-
perkte kinderen en moeders van 
vluchtelingengezinnen. Moe-
ders, kortom, die zwaar zijn be-

last en wel eens een ontspannen 
verwendag verdienen. Diverse 
bedrijven verleenden belange-
loos hun medewerking en mede 
dankzij hun steun en inzet, werd 
het een daverend succes!
Het was al vroeg verzamelen 
voor de 30 moeders die deel-
namen aan de Moederverwen-
dag van Rotaryclub Heemskerk-
Uitgeest: om 09.00 uur stond 
de koffie klaar in de studio van 
Mountains Factory in Castri-
cum, mét iets lekkers erbij na-
tuurlijk. Om 09.30 uur barstte het 
feest los! Alle moeders mochten 
zich verkleden bij benedenbuur-
vrouw Greet Verkleedt, die spe-
ciaal voor de Moederverwen-
dag belangeloos open was de-
ze ochtend. Wie een outfit naar 
wens had gevonden, kon zich la-
ten kappen en opmaken door de 
dames van Cosmo Castricum en 
UnIdee. Het resultaat werd ver-
volgens professioneel vastge-
legd door Dick Berg van Moun-
tains Factory. Prachtige glamour-
portretten waren het resultaat 
en een nieuwe lichting cover-
girls lijkt opgestaan! Alle moe-
ders ontvingen na afloop van de 
dag een foto van zichzelf op de 
cover van een tijdschrift als Elle 
of Marie-Claire.
De overheerlijke lunch werd ver-
zorgd door Wier&Ga Eten en 
Drinken, evenals de borrel na af-
loop. De stemming zat er inmid-
dels goed in. Hoogste tijd dus 
voor: muziek! 
Onder de bezielende leiding van 
dirigent Ruud Jansen studeerde 
het gelegenheidskoor Waterloo 
in van ABBA en dat klonk al heel 
snel uiterst professioneel! De vi-
deoclip is binnenkort op YouTu-
be te bewonderen. De muzikale 
toegift van Ruud Jansen en en-
kele leden van de organisatie 
zorgde voor een swingende af-
sluiting van een zeer geslaag-
de dag!

Alle moeders mochten zich bij Greet Verkleedt verkleden en werden vervolgens professioneel opgemaakt 
en gekapt. (Foto: Dick Berg, Mountains Factory, Castricum)

Nieuws van de 
Vereniging Oud Uitgeest
Uitgeest - De recente ledenver-
gadering van de Vereniging Oud 
Uitgeest trok beduidend meer 
belangstelling dan in voorgaan-
de jaren. Het bestuur hoopt dat 
deze positieve ontwikkeling zich 
in de toekomst zal blijven voort-
zetten. Tevens kan het bestuur 
meedelen dat het boek ‘In ge-
sprek met..’ is uitverkocht. In dit 
boek dat vorig jaar november bij 
boekhandel Schuyt in de ver-
koop ging, heeft Bank Beentjes 
het levensverhaal opgetekend 
van een aantal oudere dorpsge-
noten. Inmiddels heeft Bank al-
weer enkele interviews afgeno-
men voor het volgende boek dat 
naar verwachting in 2014 zal ver-
schijnen.        
Met gepaste trots presenteert 
men het nieuwe logo dat crea-
tieve plaatsgenoot Jan Deckwitz 
heeft ontworpen. Het is een bij-
zonder fraaie weergave van het 
Regthuys geworden.
De vereniging Oud Uitgeest 
huist al enige jaren op de eer-
ste verdieping van dit histori-
sche gebouw,  idyllisch gele-
gen naast de eeuwenoude NH 
kerk. Belangstellenden kunnen 
daar elke dinsdagavond tus-
sen half acht en negen uur te-
recht voor adviezen en raadple-
ging van het archief  en de bi-
bliotheek. In de maanden juli en 
augustus is het Regthuys echter 
gesloten op dinsdagavond. Het 
gebouw is dan weliswaar niet 
toegankelijk maar het bestuur 
blijft wel bereikbaar via het se-
cretariaat (tel. 0251-314290;  e-
mail secretaris@ouduitgeest.nl).  
U kunt  eventueel ook een briefje 

deponeren in de brievenbus van 
het Regthuys (naast de deur op 
de eerste etage). 
Zoals velen inmiddels al heb-
ben ervaren is een bezoek aan 
de website www.ouduitgeest.nl 
meer dan de moeite waard. De 
site bevat onder meer bronnen 
voor genealogisch en historisch 
onderzoek, filmpjes en een zeer 
uitgebreide beeldbank (meer 
dan 1000 bezoekers per maand). 
Onlangs zijn twee nieuwe rubrie-
ken toegevoegd: ‘Muntenover-
zicht’ met afbeeldingen van de 
muntencollectie en ‘Archief’ met 
een inhoudsopgave van het pa-
pieren archief.    

Via de website kunt u zich des-
gewenst aanmelden als lid. Ui-
teraard kan dat ook schriftelijk 
of via het secretariaat. Indien u 
toestemming geeft tot automati-
sche incasso, bedraagt de con-
tributie  15 euro per jaar (anders 
17,50). Wie de historie van het 
fraaie dorp  Uitgeest een warm 
hart toedraagt is van harte wel-
kom, niet alleen als lid maar ook 
als actief meewerkende.                   

Het fraaie nieuwe logo

De heer Kok blije 
winnaar vaderdagactie
Regio - Vaderdag 2013 kreeg 
voor de heer Kok uit Heemskerk 
een extra feestelijk tintje: een 
medewerkster van de Wereld-
winkel overhandigde hem op de-
ze dag een prachtige draadloze 
Ferm boor inclusief talloze hulp-
stukken in een stevige opberg-
kist. Zijn partner was de geluk-
kige winnares van de Vaderdag-
actie. Iedereen die voor minimaal 

15 euro aan een vaderdagca-
deau had besteed maakte kans 
op dit prachtige cadeau, ter be-
schikking gesteld door Multima-
te. Toen mevrouw werd gebeld 
kon ze niet geloven dat ze had 
gewonnen. “Ik win nooit wat”, 
zei ze. Maar ja, deze keer was 
het toch echt raak! Wereldwinkel 
Heemskerk wenst de heer Kok 
veel plezier met zijn prijs!

Bijdrage voor StichtingBo
Uitgeest - StichtingBo, de stich-
ting die zich inzet voor kinderen 
met een niet aangeboren her-
senafwijking, heeft een bedrag 
van ruim 600 euro ontvangen in 
de R.K. Kerk Onze Lieve Vrou-
we Geboorte Uitgeest. Zaterdag 
15 juni ontvingen jongeren uit 3 
parochies, Uitgeest, Castricum 
en Heemskerk hun vormsel van 
Monseigneur Hendriks, bisschop 
van Haarlem. 
Tijdens de voorbereidingen hier-
op is StichtingBo twee keer uit-
genodigd. De eerste keer heb-
ben de jongeren uitleg gekre-
gen over niet aangeboren her-
senletsel en de therapiën waar-
voor StichtingBo zich inzet. De 
jongeren waren erg onder de in-
druk en stelden goede en mooie 

vragen. Voordat ze de fietstocht 
gingen doen was de Stichting-
Bo uitgenodigd om aanwezig te 
zijn bij het bidden waarbij ze een 
nieuwe manier gebruikten ge-
naamd “kinderen bidden voor 
kinderen”. Dit vond plaats in de 
Mariakerk in Heemskerk. De 
jongeren hadden mooie knutsels 
gemaakt voor kinderen die the-
rapie volgen, namens alle kin-
deren mocht StichtingBo die in 
ontvangst nemen.
Elles en Jeroen van StichtingBo: 
“We zijn super trots op de jon-
geren die dit geweldige bedrag 
bij elkaar hebben gespaard en 
willen ze namens StichtingBo 
daar ontzettend voor bedanken.” 
Meer informatie over Stichting-
Bo: www.stichtingbo.nl.



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

provincie Noord-Holland on-
langs publiceerde. Tijdens de in-
formatieavond zal hier ook een 
toelichting op worden gegeven. 
Diverse medewerkers van de ge-
meenten, provincie Noord-Hol-
land en GGD Kennemerland zul-
len aanwezig zijn om vragen te 
beantwoorden.
De IJmond is een dynamische 
regio: wonen, werken, waaron-
der industrie en vrije tijd komen 
in een relatief klein gebied sa-
men. Dat maakt het ook een be-
laste regio. Het vinden van een 
optimale balans tussen econo-
mische groei en oog voor ge-
zondheid, vrije tijd en wonen is 
extra van belang. Om die balans 
te vinden, stelden de IJmondge-
meenten in 2012 een regionale 
visie luchtkwaliteit vast. Tijdens 
de bijeenkomst zal deze ook 
worden toegelicht. 
Aanmelden voor deze avond is 
niet nodig. Heeft u echter nu al 
een vraag, dan stellen wij het op 
prijs wanneer u ons deze voor-

Miniaturen en brons 
bij Joop Koopman
Uitgeest - Speciaal voor de 5e 
kunstroute Uitgeest heeft Joop 
Koopman een viertal miniaturen 
gemaakt van zijn beelden. Deze 
worden voor een speciale prijs 
aangeboden vanwege het eer-
ste lustrum. Deze ontwerpen zijn 

nu al te zien in de etalage van de 
dierenkliniek aan de Beatrixlaan. 
Daarnaast wordt ook de volledi-
ge collectie brons geexposeerd. 
U bent van harte welkom, 23 ju-
ni van 11.00 tot 17.00 op De kuil 
3, Uitgeest.

Regio -Op zondag 23 juni is het 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Ge-
nieweg 1 te Heemskerk, op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, Air War Memorial Day. Re-
centelijk heeft de Aircraft Reco-
very Group een samenwerkings-
overeenkomst getekend met 
Crash 40-45. Een van de onder-
delen van deze samenwerkings-
overeenkomst is het levend hou-
den van de luchtoorlog met het 
jaarlijks organiseren van een Air 
War Memorial Day. 

Dit jaar begint men heel eenvou-
dig met een lezing. Veel monu-
menten in Noord-Holland zijn 
opgericht ter nagedachtenis aan 
de luchtoorlog tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Veelal worden dan 
de vliegers herdacht die daarbij 
zijn omgekomen. Het verschil 

tussen leven en dood of een suc-
cesvolle missie of een mislukte 
missie was vaak kwestie van se-
conden, centimeters of stomweg 
geluk of pech. 

Tijdens de lezing, gegeven door 
Hans Nauta, komen een aantal 
incidenten aan de orde die zich 
boven en bij Noord-Holland heb-
ben afgespeeld waarin geluk of 
pech een belangrijke rol hebben 
gespeeld. Ook worden een aan-
tal gedenkwaardige luchtaan-
vallen boven Noord-Holland be-
sproken waarbij bemanningsle-
den gedecoreerd werden.

De lezing wordt gegeven op za-
terdag 22 juni om 14.00 uur bij 
Crash in Aalsmeerbrug en op 
zondag 23 juni om 14.00 uur in 
luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis. Daarnaast zullen er nog en-

Donorstand 
bovengemiddeld
Uitgeest - Uitgeest telde op 1 
januari van dit jaar 10.370 inwo-
ners van 15 jaar of ouder.
Van die groep hebben 5.095 Uit-
geesters laten registreren dat ze 
al dan niet orgaandonor willen 
zijn. Dat is 49 procent van het to-
taal. Een mooie score, want het 
landelijk gemiddelde ligt op 42 
procent.
Van de geregistreerde Uitgees-
ters geven er 3.476 aan orgaan-
donor te willen zijn. 1.619 inwo-
ners hebben vastgelegd dat ze 
dat juist niet willen.
Nog geen keuze geregistreerd? 
Dat kan in twee minuten op de 
website www.jaofnee.nl. Daar is 
onder meer ook te zien dat Uit-
geest beter scoort dan Castri-
cum en Heiloo (beide 47 pro-
cent), Bergen (43 procent), 
Heemskerk (41 procent) en Be-
verwijk (39 procent).  

Vergadering 
gemeenteraad

Uitgeest - De gemeenteraad 
van Uitgeest houdt een openba-
re raadsvergadering in de raad-
zaal van het gemeentehuis op 
donderdag 27 juni. De vergade-
ring begint om 20.00 uur en op 
de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:
- Voorstel benoeming nieuw be-
stuurslid Stichting Dorpshuis De 
Zwaan.
- Voorstel akkoord te gaan met 
de Voorjaarsnota 2013 en de 3e 
begrotingswijziging 2013.
- Voorstel tot het vaststellen van 
de Kadernota 2014.
- Startersleningen.
- Voorstel tot het beschikbaar 
stellen van een krediet voor het 
vervangen van de dakbedekking 
basisschool de Binnenmeer.
- Voorstel tot het instemmen met 
het jaarverslag van De Meer-
groep.
- Voorstel tot instemming met 
de notitie ‘Wet maatschappelij-
ke ondersteuning Uitgeest 2013’.
- Voorstel tot vaststelling be-
stemmingsplan Buitengebied 
Uitgeest.
- Voorstel tot het gewijzigd vast-
stellen bestemmingsplan ‘Haven 
en bedrijventerrein’.

Muziekavond 
De Koog

Uitgeest - Op donderdag-
avond 27 juni vindt in het wijk-
park in De Koog weer een mu-
zikaal optreden plaats van de 
Uitgeester Harmonie en de 
Dixielandband. Er is van 19.00 
tot 20.30 uur een mobiel ter-
ras, waar luisteraars een kop-
je koffie of thee kunnen drin-
ken. Inwoners van Uitgeest zijn 
van harte uitgenodigd te ko-
men kijken en luisteren.

Zwem-4-daagse
Uitgeest - Dinsdag 25 ju-
ni is de start van de Zwem-
4-daagse in zwembad De 
Zien. Inschrijfformulieren lig-
gen klaar bij de receptie van 
het zwembad. Als je inschrijft 
voor dinsdag 25 juni zijn de 
deelnamekosten 8,50, daarna 
is het 9 euro.

Air War Memorial Day in Fort Veldhuis
kele originele oorlogsdocumen-
taires worden vertoond.
Hans Nauta is in het dagelijks 
leven docent aan een HBO-op-
leiding in Alkmaar. Als interes-
se heeft hij de luchtoorlog boven 
Noord-Holland. Hij is zeer des-
kundig op dit gebied en heeft in 
de loop der jaren duizenden do-
cumenten uit de oorlog verza-
meld. Over dit onderwerp heeft 
hij regelmatig lezingen in de pro-
vincie.

Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Toegang: Volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar, 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis en 
houders van een veteranenpas 
gratis. 
Openingstijden: 10.00 – 17.00 
uur. 
Zie ook: www.arg1940-1945.nl.

af wilt toesturen. Zo kunnen wij 
de informatie die wij deze avond 
verstrekken zo goed mogelijk af-
stemmen op de informatievraag 
van de aanwezigen. U kunt uw 
vraag stellen via www.milieu-
dienst-ijmond.nl/luchtkwaliteit. 
Uiteraard is er op 25 juni ook 
nog gelegenheid om vragen te 
stellen. 

Lastige jongen 
mee naar 

politiebureau
Castricum - Zondagochtend 
rond 3.00 uur is een 17-jarige 
jongeman uit Uitgeest aange-
houden.
De jongen was een horecage-
legenheid aan de Dorpsstraat 
in Castricum uitgezet en bui-
ten bleef hij vervelend doen en 
riep beledigingen, onder ande-
re richting politieagenten. Hier-
op werd hij door de politie aan-
gesproken en gewaarschuwd. 
Later begon hij ruzie te ma-
ken met verschillende perso-
nen waarna hem meerdere ke-
ren is verzocht richting huis te 
gaan wegens het verstoren van 
de openbare orde. Dit wilde hij 
niet waarna hij werd aange-
houden en meegenomen naar 
het politiebureau.

www.rijschoolheemskerk.nl
info@rijschoolheemskerk.nl
Tel.  0251 - 829465
Mob.  06 - 48959455

Losse rijlessen
Lespakketten
Gratis proefl es
Examengarantie

50%
Van € 45,-
Nu voor 
€ 22,50

Deze zomer 
nog je rijbewijs!
Snelcursus in 2, 4, 6 of 
8 weken

Ontvang jouw 1e 5 rijlessen
voor de helft van de prijs!!
Meld je aan voor 31 juli 2013!
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Jazz met hiphop, jazzrock 
rock en Dixyfun in Bakkerij

Castricum - Op vrijdag 21 juni 
jazzmuziek met hiphop-invloe-
den van Joya Mooi en Dennis 
Maks in De Bakkerij. 
Zaterdag 22 juni treden lokale 
helden Philkensebben en Mino-
matic op. Minomatic speelt  jazz-
rock. Philkensebben is een twee-
mansformatie uit Heiloo. De in-
vloeden van de band zijn vooral 
Radiohead, Sonic Youth en Bro-

ken Social Scene. Aanvang 21.00 
uur. Zondag 23 juni wordt de se-
rie optredens op de zondagmid-
dag in De Bakkerij afgesloten 
met  een optreden van de Castri-
cumse Dixiefun Jazzband (foto). 
Ze spelen muziek uit het begin 
van de vorige eeuw en andere 
vrolijke muziek in de New Orle-
ans-stijl. Aanvang 15.30 uur. De 
entree is gratis.

Drukte van jewelste 
gezinsdag Geesterduin

Castricum - Het was een druk-
te van jewelste zaterdag in en 
om winkelcentrum Geesterduin. 
Kinderen werden getrakteerd op 
lekkers, zoals een suikerspin, en 
konden aan allerlei feestelijke 
activiteiten deelnemen. Het leek 
wel een beetje kermis. Onder-

Klein meisje wordt geschminkt. 

Behalve schminken en een groot 
springkussen was er een treintje, 
een draaimolen en een ballon-
nenkunstenaar.

tussen werd er volop gebruikge-
maakt van de waardebonnen die 
vorige week in deze krant te vin-
den waren. 

Klanten kregen hoge kortin-
gen op hun cadeau voor Vader-
dag en andere producten. Dat 
is nog een leuk winkelen. En er 
moest natuurlijk ook eten in huis 
komen voor het weekend. Bij 
sommige winkels stonden klan-
ten zelfs buiten op hun beurt te 
wachten!  

Heiloo - Niet iedereen is en-
thousiast over de plannen een 
regionaal zwembad te realiseren 
tussen Castricum en Heiloo. Dat 
bleek tijdens de behandeling van 
het onderwerp tijdens een com-
missievergadering vorige week 
in Heiloo. 
De VVD noemde het zelfs een 
flutvoorstel, omdat de partij niet 
gelooft in de 189.000 bezoekers 
die het bad zou gaan trekken, 
zoals in het onderzoeksrapport 
wordt gemeld. 
Anderen wezen op de kosten 
die een dergelijk zwembad met 
zich meebrengt in een tijd van 
grote bezuinigingen. Castricum 
is nog steeds positief. De ge-
meente wil een gezamenlijk ver-
volgonderzoek met uitzondering 
van  PvdA, GDB, Groenlinks en 
VrijeLijst. 

,,Flutvoorstel”

Jamin komt terug naar 
winkelcentrum Geesterduin!
Castricum - Goed nieuws voor 
liefhebbers van snoep, chocola-
de, drop, koek en ijs en die daar 
niet al teveel voor willen betalen: 

Jamin komt terug naar winkel-
centrum Geesterduin. 
Op vrijdag 28 juni wordt de win-
kel geopend. 

GroenLinks: ‘Subsidie voor Stichting Welzijn moet blijven’

D66 wil aanbesteding welzijnwerk
Castricum - Op 16 mei is in een 
raadscarrousel het discussie-
stuk ‘Marktwerking in welzijns-
werk’ behandeld. Het welzijns-
werk wordt nu uitgevoerd met 
subsidies van de gemeente Cas-
tricum. D66 vindt dat de aanbe-
steding van het welzijnswerk niet 
beperkt moet worden tot uitslui-
tend de Stichting Welzijnswerk 
Castricum. 
Mariska El Ouni, fractievoorzit-
ter van D66 zegt: ,,Onze frac-
tie is er voor dat meerdere aan-
bieders een kans krijgen taken 
uit te voeren. Daarom heeft de 
D66-fractie samen met de VVD 
en CKenG een motie ingediend 
voor openbare aanbesteding van 
het welzijnswerk.”

Door decentralisatie van zorg en 
welzijn door het rijk verandert 
er nog al wat voor gemeenten. 
,,Het is verstandig om niet het 
totale welzijnswerk in één keer 
aan te besteden”, zegt El Ouni. 
,,Wij denken dat door aanbeste-
ding van het welzijnswerk extra 
kansen en mogelijkheden wor-
den geboden voor het welzijns-
werk nieuwe stijl en kan er be-
ter worden ingespeeld op wat er 
in de toekomst op ons afkomt.” 
De D66-fractie stelt voor om te 
beginnen met de aanbesteding 
van het jeugd- en jongeren-
werk. ,,Deze aanbesteding moet 
niet op zichzelf staan, maar moet 
wat ons betreft gekoppeld wor-
den aan de nieuwe ontwikkelin-
gen op het gebied van bijvoor-
beeld de Jeugdzorg, de Partici-

patiewet en de AWBZ als straks 
het rijk taken overhevelt.”
Wat D66 betreft moet de ge-
meenteraad van Castricum voor 
het eind van 2013 een besluit 
over de aanbesteding hebben 
genomen. ,,Dan is er duidelijk-
heid nu en in de nabije toekomst 
voor alle betrokken partijen en 
organisaties en kan er zorgvul-
dig worden omgegaan met be-
staande verplichtingen”, besluit 
El Ouni.

GroenLinks denk er anders over.  
Deze partij wil dat het gemeen-
tebestuur goed nadenkt over de 
motie wat betreft het schrappen 
van de subsidie voor Stichting 
Welzijn Castricum. 
,,Stichting Welzijn is toegewijd en 
levert goede extra zorg voor ou-
deren, zieken, hulpbehoevenden 
en minder draagkrachtige men-
sen”, aldus Janine Cornel-Draij-
er, fractievoorzitter van Groen-
Links Castricum. “Zeker in deze 
tijden, terwijl het rijk kort op de 
potjes voor de zorg en zegt dat 
gemeentebesturen zelf uit moe-
ten zoeken hoe zij de zorg in hun 
regio regelen, is het belangrijk 
dat Stichting Welzijn blijft be-
staan.”
Door de bezuinigen van het rijk 
op de zorg komt het nu voor dat 
thuiszorgmedewerkers bij hulp-
behoevenden maar vijf minuten 
de tijd hebben om de mensen 
te verzorgen en/of het huishou-
den te doen .“Dat is dan lopen-
de bandwerk, waardoor de zorg 
van een stuk mindere kwaliteit 

wordt. Het is toch exemplarisch 
en vreselijk als er voor beide par-
tijen niet eens meer tijd is voor 
een praatje? De signalerings-
functie valt dan ook weg. Gaat 
het wel goed met de cliënt?”

Stichting Welzijn is met haar ex-
tra hulp daarom juist op dit mo-
ment van zorgbezuinigingen van 
onschatbare waarde, vindt Cor-
nel-Draijer. “Welzijn is een spe-
ciale stichting die vakwerk levert. 
Ze organiseert speciale bijkom-
sten voor ouderen, zoals spelle-
tjesochtenden, sportactiviteiten 
en gezamenlijke diners bij lo-
kale restaurants. Ze zorgt hier-
mee dat mensen langer zelfstan-
dig kunnen blijven wonen. Daar-
naast, en dat is misschien wel 
het belangrijkste, hebben ze een 
goede vrijwilligerspool met een 
grote groep mensen die bekend 
is in Castricum. Die hebben per-
soonlijk contact met ouderen en 
helpen hen bij boodschappen, 
vervoer, administratie en veel 
meer dingen. Als dat wegvalt 
zijn hulpbehoevenden aangewe-
zen op die vijf schamele minu-
ten met een thuiszorgmedewer-
ker. Wij denken dat aanbeste-
ding uiteindelijk meer geld kost 
dan oplevert, want de passie van 
Stichting Welzijn is niet te koop. 
En wat is het plan B als men-
sen door het wegvallen van de-
ze warme, extra zorg in de pro-
blemen komen? Dan ben je op 
de lange termijn minder goed af. 
Financieel, maar zeker ook soci-
aal!”

Naar twintig kernen ?
Nu het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied op tafel ligt is het boven-
staande, naar twintig kernen, een veronderstelling die niet meer tot de 
onmogelijkheden behoort. Wat is het geval ? In de bijbehorende regels 
wordt bepaald dat de agrariërs tot 1,5 ha en incidenteel zelfs tot 2 ha 
aan bouwvlak kunnen krijgen.(1 ha = 10.000 m2) Dit als gevolg van 
provinciale richtlijnen en in het belang van een goede bedrijfsvoering. 

Echter, in het bestemmingsplan is ook een zogenaamde ruimte-voor- 
ruimte regeling opgenomen waarbij is bepaald dat bij een eventuele 
bedrijfsbeëindiging er voor iedere duizend m2 te slopen opstallen één 
woonhuis mag worden teruggebouwd. Dit betekent dat er, rekening 
houdende met een niet volledig bebouwde oppervlakte, in de toekomst 
woning-enclaves van maximaal vijftien woningen kunnen gaan ontstaan 
met alle bijbehorende voorzieningen. 

Tijdens de behandeling in de carrousel bleek het college uiterst streng 
te staan tegenover incidentele aanvragen om in het buitengebied woon-
huizen te mogen bouwen  Omdat GroenLinks de openheid van het bui-
tengebied wil behouden ondersteunen wij die invalshoek. 

Wij begrijpen echter niets van het feit dat het college ons amendement 
om het aantal  via de ruimte- voor- ruimteregeling terug te bouwen 
woningen te beperken tot maximaal twee stuks per bedrijfsbeëindiging 
niet omarmt. Met uitzondering van het GDB kregen wij hiervoor ook van 
de andere partijen geen steun. Dus: terwijl nu de voordeur gesloten blijft 
voor woningbouw wordt de achterdeur zodanig wijd opengezet dat er in 
de toekomst een veelheid aan kernen in het buitengebied kan ontstaan. 

Rob Glass, GroenLinks. 

Castricum - Vanwege zijn enor-
me verdiensten is Fred Slagman 
benoemd als erelid van FC Cas-
tricum. Jarenlang beheerde Fred 
de ledenadministratie. De afge-
lopen jaren was hij ook leider 
van het tweede elftal, waarin zijn 
zoon Etienne speelde. 

Slagman erelid 
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Geslaagden 
Clusius College 

Castricum
Castricum - Dit jaar zijn de exa-
meneisen weer wat zwaarder ge-
worden. Er worden landelijk ho-
gere eisen gesteld aan de leer-
lingen, maar toch is nog steeds 
ruim 88,6% van de eindexamen-
kandidaten van het Clusius Colle-
ge Castricum geslaagd. Dat is een 
goed resultaat.
60 leerlingen van de Gemengde 
Leerweg hebben het afgelopen 
jaar een extra vak gevolgd. In dat 
extra vak hebben zij ook examen 
gedaan. Daardoor hebben ze nu 
een Theoretische Leerweg (TL)-
diploma ontvangen.
Er zijn helaas ook leerlingen die 
een herexamen moeten doen, zij 
moeten de komende dagen nog 
hard leren. Maar de kans dat zij 
dan ook slagen is groot.
 
Basisberoepsgerichte leer-
weg:
Akersloot: Joël Arends, Sarah den 
Hartog, Sidney Terluin, Daan Vro-
lijk.
Assendelft: Demi Bruijn, Daan de 
Bruin.
Beverwijk: Bonno Brieffi es, Robin 
Cleeren, Emmelie Dekker, Beau-
dien Duijkersloot, Iris Kuyl, Shirley 
Leussink, Raquel Parra Müller, Ri-
chard de Vriend, Fleur Wieringa, 
Lisa Wieringa.
Bovenkarspel: Manuela Balder.
Castricum: Cyanne den Enting, 
Mauro Glim, Marla Jansen, Frank 
de Jong, Martijn van Klaveren, 
Milly Megens, Niels Ott, Patricia 
Sadeghi, Amber Scholten, Osian 
Sodenkamp.
Egmond-Binnen: Sidney Conijn.
Heemskerk: Rosalin Aardenburg, 
Mylotte Boshoven, Sèra van Brug-
gen, Donna van Bruggen, Ro-
chelle Bruin, Max Goossen, Kel-
ly Jacobs, Dennis Jonker, Ma-
non Looijenga, Leila Ressa, Kay-
lee van Sikkerlerus, Martha Tee-
renstra, Marieta Vreeker, Glenn 
van der Werf.
Heiloo: Kathy Agasi, Julia Berk-
man, Cato van der Kruk, Jet Stam.
IJmuiden: Beaudil van Renswou-
de.

Koog aan de Zaan: Jasper van Al-
phen.
Krommenie: Martijn Sturk.
Limmen: Evin Djamil, Wouter van 
der Eng, Dennis Zwart.
Spaarndam: Angela Visser.
Uitgeest: Kim Kolder, Jeroen Krik-
ke, Rachel van Oevelen, Niels de 
Ruiter, Monique Schröder, Bo 
Sprengers, Steef Tromp, Jessica 
van der Veen, Rowen Werkhoven, 
Gerrit Zevenberg.
Velserbroek: Charella Romkes.
Westzaan: Esmee Hekker.
Wormer: Martijn de Wit.
Wormerveer: Gijs Rozemeijer.
Zaandam: Thirsa Booman, Ni-
na de Groof, Jeffrey Jonker, Eline 
Melching, Lauren Sowerby.
Zaandijk: Dave Koopman.
 
Kaderberoepsgerichte leerweg:
Akersloot: Bart den Dunnen, Mal-
vika Eriks, Wouter Feller, Domini-
que Goossens, Daisy Olgers.
Alkmaar: Amber Jak.
Assendelft: Matthijs Al, Mau-
ri Heijn, Merel Kabel, Sagi Khan, 
Jennifer Koreman.
Beverwijk: Lindsay Beentjes, Elise 
Dekker, Manon Duursma, Mandy 
Klooster, Quinty Konijn, Casey la-
grand.
Castricum: Fleur Beentjes, Wies 
van Beest, Jardy Bianchi, Sam 
Drost, Frank Flietstra, Tom Hoog-
enbosch, Chantal Jager, Mike La-
gerweij, Demi Lute, Bob Meijne, 
Laudi Niesten, Romée Stuifber-
gen, Fanny Tates, Daan van Werd.
Egmond-Binnen: Thijs Sentveld.
Haarlem: Chantal Klootwijk.
Heemskerk: Minouche van der 
Aar, Manilio Asuni, Marit Bijm-
holdt, Mélanie Fatels, Cheyenne 
Fictoor, Matthijs Kleef, Daan van 
Lieshout, Selma Mahdaoui, Da-
niël van Mourik, Yessica Paap, Iva 
Rosic, Mick Tromp, Britt Verkaik, 
Danique Versluis, Eline Visser, In-
ge Wentink.
Heiloo: Cheyenne Huisman, Mart-
ha Timmerman, Ferry Wolse.
IJmuiden: Annabel Mennes, Daan 
Rozemeijer, Mandy Vogel.
Krommenie: Emma van Iperen.

Limmen: Rico Kleef.
Schagen: Rosanna Andringa.
Uitgeest: Duncan Antonisse, Ash-
ley Bartels, Nol Beentjes, Joris 
Burger, Thessy van der Graft, Sem 
Ignatius, Dennis Lute, Gary Mar-
tens, Linda Molenaar, Tim Ok-
kers, Danique Otte, Dylan Pop-
ken, Yvette Stam, Pjotr Twaalfho-
ven, Britt Welboren.
Velsen-Noord: Robin te Boek-
horst.
Westknollendam: Rodney Nolta.
Westzaan: Tirza de Boorder.
Wijk aan Zee: Marije van den 
Heuvel.
Wormerveer: Nikky de Winter.
Zaandam: Joyce van Bezooijen, 
Desiree Schleeper.
 
Gemengde Leerweg:
Akersloot: Sanne den Dunnen, Bi-
bianne Jonker, Mike Veldt, Daisy 
Zwart.
Assendelft: Babet Brinks, Loes 
Feenstra, Tessa Stuut.
Beverwijk: Romy Bosman, Merel 
Daniël, Joyce Melse, Britt du Pau, 
Annabelle Pirovano, Pien Visser, 
Pernilla Vonk.
Castricum: Anouk van Beek, Ka-
rel Bos, Mats Diepenhorst, Bas 
van der Ham, Cheyenne Hes, Sel-
ma van Leeuwen, Romke van der 
Lem, Chantal Los, Naomi Scher-
mer, Cindy Strijbis, Sannien Twisk, 
Melanie de Vries, Bente van Zelst, 
Dylan Zonneveld.
Egmond aan den Hoef: Marie-
ke Orij.
Egmond-Binnen: Tjeu Tervoort.
Heemskerk: Celine Beentjes, Lin-
da van Beugen, Wendy Bibo, 
Zorana Blok, Susette Kerssens, 
Vinnie de Laat, Mandely Lauer, 
Bibi van der Meij, Lisa de Ruijter, 
Luna Sanchez y Olid, Ashley Snij-
ders, Tessa Tiemstra, Celine de 
Vries, Nadine Zomerdijk.
Heiloo: Tessa Duin, Esmee Güler, 
Charlotte Hopman, Inge Kouwen, 
Amy Leering, Lindy Pieters, Bram 
van Steenis, Demi Zwerver.
Koog aan de Zaan: Yanniek Buijs.
Krommenie: Jet Bouwmeester, 
Martijn Gigengack, Wesley Huis-
man, Manon Korf.
Limmen: Marijke Castricum, Kay-
lee Voos.
Santpoort-Noord: Luit Koedijk.
Uitgeest: Liza de Boer, Rosie Boer, 
Melina Bouwman, Roos Brondijk, 
Romy Erkelens, Julia Groen, An-
nabel Hazendonk, Romy Hollen-
berg, Anouk Kamans, Huub Kok, 

Feestvreugde 
op het 

Bonhoeffercollege
Castricum - Veel blijdschap 
op het Bonhoeffercollege nu de 
examenuitslagen van het eer-
ste tijdvak binnen zijn. Nog even 
duimen voor enkele herkansers, 
die nog een keer de examenzaal 
in moeten. Maar men gaat ervan 
uit dat binnenkort ook voor hen 
de vlag uit kan!

Mavo
Romy Alders, Harris Alhaj Saleh, 
Yousha Beentjes, Ward Betjes, 
Annebauk de Boer, Marijn Boon-
stra, Melanie Bouhof, Jaap Bran-
des, Cas de Buijzer, Robin Chi-
alastri, Lars Cnossen, Tim Dek-
ker, Denise Dengerink, Mar-
cel Dijkstra, Lisa Drenth, Huub 
Duinmeijer, Tomas Duyn, Maaike 
Eeltink, Tjird van Eijken, Mathijs 
Fictoor, Floor Glorie, Melanie 
Gul, Rick Hageman, Lester Half, 
Bob Hegeman, Daan van Hooff, 
Sharona Hoorn, Irene ter Horst, 
Lindy Huiberts, Max van der Hul-
le, Nick Jansen, Mats de Jong, 
Gijs Keesman, Dean Klijbroek, 
Mila Kloos, Maarten Konijn, Da-
niëlle Kortekaas, Maaike de Laat, 
Marlu van der Linden, Mees Me-
ijer, Joeri Metselaar, Lisa Mid-
del, Lars Mientjes, Jari de Moor, 
Babette Mulder, Harm Nieboer, 
Lois Niekel, Lars Pruim, Maaike 
Remijnse, Nathan Reuvekamp, 
Hans de Ridder, Frenk van Rijn, 
Ismay de Ruiter, Lotte Smit, Paul 
Smit, Tamara Soek, Ruben Tang, 
Femke Teeling, Mike Tellekamp 
Booland, Djerano Thijn, Step-
hen Tigchelaar, Irene Tromp, Ju-
lie Twisk, Richard Valkering, Teun 
Vreeburg, Sophie Watertor, Lars 
van der Werff, Michelle West-
dorp, Lisanne van Westerop, Ka-
iya Wijte, Daphne Winder, Anni-
ka Woud, Hidde Zijp.
 
Havo
Roos van Arenthals, Lean van 
Baarle, Pascal Bakkum, Dani-
elle van Balen, Eve van Ber-
kum, Erwin Biere, Michael Bie-
sot, Louise Blom, Corné Borst, 
Marit Bosma, Amber Breet-
veld, Hidde Brinkman, Iris Brink-
man, Julie ten Broek, Jenni-
fer Bruin, Stef Bruins, Rosan-
ne Burghardt, Natasja den But-
ter, Bob Claus, Erwin van Cras-
beek, Nivard Créton, Julius Dru-
bers, Jordy Duijn, Isabella Flier-
man, Savannah Gaarthuis, Li-
sanne Goeman, Shari de Graaf, 
Laura Groen, Jeanine Groot, 
Luuk de Groot, Monique Groot, 
Maaike Haasbroek,Vincent Ha-
zeleger, Martijn Hof, Erik Jak, 
Dana Jansen, Isabel Janssen, 
Maurits Jansz, Mika Jongejan 
Escar, Wietske Joon, Sara Kaan-

dorp, Silvie Kaandorp, Danique 
Kamphuis, Lisa Kamphuis, Ja-
mie Kater, Melissa Keijsper, Me-
rel Klaarmond, Sietske Kooiman, 
Rowan Kool, Demi Kortekaas, 
Ivanka Kramer, Noah Krijger, 
Steffi  de Kroon, Arnoud Kupe-
rus, Esther de Leeuw, Rianne van 
Linden, Michiel Lubbes, Jasmin 
Luijckx, Lian Maalman, Stefano 
Manese, Eva Mark, Sten van der 
Meer, Matty Meijer, Sander Mij-
nen, Bennet Mous, Aram Nap, 
Mieke van Ommeren, Franc-Jan 
de Pie, Roman Rahimi, Sanne 
van Randeraat, Lot Reekers, Pas-
cal Remmers, Job Res, Lonneke 
Riegen, Ardo Rirash, Stan Rom-
bach, Rienke van Rooijen, Laura 
Rozemeijer, Leanne Rozemeijer, 
Mick Ruinard, Jochem Schaap, 
Frederique Schots, Cheyenne 
Schouws, Eva Smit, Jorn Snäll, 
Lieke Snijder, Vivian Šromofský, 
Alyssa van Steenis, Foske Storm, 
Sandra Toby, Sanne Vanacker, 
Twan Verduin, Bodhi Verhoogt, 
Lieke Vreeburg, Jet de Vries, Syl-
via Vrijburg, Anne op de Weegh, 
Esli van Westerop, Richard Wij-
ker, Natascha Zwalua.
 
Atheneum
Thies Baijards, Dennis Beem-
sterboer, Jorn Besteman, Mar-
got Bleeker, Nicky Bruin, Rick 
Buur, Timo Dijkstra, Annemijn 
van Driel, Nikki de Goede, Anouk 
Groen, Tim Hesselmans, Jens 
Idema, Savannah Ikelaar, Ma-
thilde de Jeu, Manon de Jong, 
Tessa Jongejans, Maurice King-
ma, Bodine Kuin, Victor Lap, Iris 
de Leeuw, Anthea van Leeuwen, 
Tessa Liefting, Jet Luijten, Jonas 
Maartens, Frank Meijer, Suzanne 
Mencke, Esmee van der Meu-
len, Lobke Min, Marcel Min, Mi-
lan de Moor, Marjan Ploegaert, 
Floris Raasveld, Irene Roemer, 
Ilja Schelvis, Emily Schnog, Wil-
lem-Jan Singer, Giannina Smit, 
Rick Snijder, Marijn Sno, Robin 
Staa, Andrea Tijhuis, Mai Han 
Truong, Joep Tummers, Marijke 
Turner, Nina Vaerewijck, Thijmen 
van der Veen, Beer de Visser, Jel-
le Visser, Sharon Walsmit, Nien-
ke Wassenaar, Maaike van Wes-
terop, Bram Wiggers, Kenny de 
Wildt, Mees Zonneveld.
 
Gymnasium
Liselotte van Balen, Sterre Blok, 
Jos Boetzkes, Carlijn van Esch, 
Dionne Geerdes, Anna van Gel-
der, Rebecca Jong, Iris Kem-
pers, Lentine Klaassen, Rosanne 
Kok, Leonie van der Kolk, Bren-
da Kroeze, Dagmar Punter, Aye-
sha Romeijn, Matthijs Roobeek, 
Sybren Welling. 

Melissa Koning, Jolin Pruim, Nick 
Regtop, Femke de Vries, Jamie de 
Vries, Priscilla de Wildt, Kelly Zon-
neveld.
Velsen-Noord: Vera Geldermans.
Velserbroek: Aaron Bakker.

Westknollendam: Anja Andrea.
Wormer: Rosalie Dijkstra, Jordy 
van Unen.
Zaandam: Nick Geestman, Yu-
ri Renes, Mike Spoelstra, Wesley 
Swart, Sarissa Wiersum.

V.l.n.r. Bas Kooi (havo), Julian van der Linden (havo), Beer de Visser (vwo) en Sander Visser (havo).



Geslaagden 
Jac. P. Thijsse 

College
Mavo:
Akersloot: Tim Gast, Mike Olgers, 
Nicky Klemann, Roel Tijssen, Roy 
de BruijnWoonplaats: Alkmaar: 
Silvia Duivenvoorde, Mara Sce-
panovic.
Castricum: Youri Steur, Bram 
Kornblum, Kevin Zoontjes, Ren-
ze Sluijs, Ryan Nooij, Raymond 
de Jong, Kevin Heideman, Bo-
ris Veenstra, Sepp Beentjes, Roel 
de Nijs, Wouter Groenland, Tie-
me Beentjes, Lotte Wierenga, Erin 
Been, Samir van Gisbergen, Miro 
Wahab, Floor van den Eeckhout, 
Chris Louter, Jeroen Poel, Huub 
Scheerman, Sven van der Werff, 
Anne Fleur van Ikelen,  Marije 
Bruinsma, Amy Marcker, Michael 
Obioha.
Egmond-Binnen: Kaylee de 
Waard, Sanne Groen, Mats de 
Groote.
Haarlem: Bastiaan Brouwer.
Heiloo: Jesse Boerlage, Max Jon-

gerius, Jasper Zandbergen, Da-
niël Vergnes, Jelmer Tuijn, Sam 
Groot, Rick Buter, Megan Haaze-
lager, Fabi Dons, Britt Schol-
te, David Jadoul, Nicole Beren-
broek, Teun Bergsma, Boas Wij-
ker, Leroy Manshande, Kai Strob-
be,  Ruben Vogel, Mick van der 
Wal, Max Dekker, Claudia de Nijs, 
Thijs Geerars, Rik Kroef, Isis Buis, 
Cynthia Mohedano Murillo,
Sjors van der Steen, Femke Ooms, 
Chris Hudson, Beau Czeyki, Roos 
Ooijevaar, Taco Morsch,
Melissa Bruin.
Limmen: Chiel Winter, Job Bos, 
Barbara Neelen, Marcella Nee-
len, Kris van der Steen, Vincent 
Terluin, Jesse Arendse, Mats Ad-
miraal, Sanne Bochem, Boy Din-
gerdis, Thijs Groot, Rox Houten-
bos, Mandy de Jong, Stan Don-
ker, Cennet Kumas,  Jim Lief-
ting, Yerson Wester, Mitchel van 
der Valk, Steven Boon, Stijn Hol-

lander.
Santpoort-Noord: Lynn van Vel-
zen.
Uitgeest: Susan Noordermeer. 
Havo:
Akersloot: Loïs Stam, Michiel Kla-
ver, Tom Adrichem, Tessa van 
Ooijen, Ben Klunder, Mary Swart, 
Sammy de Rijke, Niels Buur, Levi 
Nieuwveen, Sem Leijen, Rens van 
der Eng, Sanne Klinkhamer, Ceci-
lia Nolden.
Castricum: Wessel Roemer, Nina 
Moggré, Ilse Glorie, Bas Kooi, Au-
ke Pauzenga, Dimitri van Ewijk, 
Saskia Liefting, Tom Molenaar, 
Maartje Bus, Floortje Kehl, Demi 
Klaver, Amelia Napitupulu, Mic-
key Tax, Desmond de Waard, Ela-
rio Zweet, Jelle Oosterbaan, Wou-
ter Bos, Stijn Kaandorp, Eva Por-
tegies, Bob Scheerman, Martijn 
van Olst, Sebas Schmidt, Mark 
Breetveld, Iwan Beentjes, Rosa 
Knebel, Sander Visser, Kimber-
ly Dekens, Thijs de Groot, Mats 
Duijn, Perry Ducro, Sharon Baltus, 
Jule Mulder, Floris Bakker, Joost 
Treffers, Jeroen Wittendorp, Juli-
an van der Linden, Timo Veraart, 
Kasper van de Klundert, Demi 
van der Himst, Maurick Eeltink, 
Dian Beentjes, Joep van Zanten, 
Eline Costerman Boodt, Amanda 
Dijkhuizen, Gabriël Maissan, An-
drès Stolk, Zeno Thijs, Eva Kos, 
Jonne Krom, Talitha Arrindell, Ivo 
van Donselaar, Sacha Kop, Rai-
sa Loos, Bonno Heijke, Sanne Ja-
kobs, Angela Kuijs, Martin Hoge-
ma, Lotti Koolbergen, Jerryt Boer-
sen, Roos Tabak, Julia Kuijs, Lisa 
de Jong, Lars Baltus, Maud Kre-
mers, Beau Lute, Sterre Opdam, 
Demi Visser, Wouter Blaasse, Ro-
man Giling, Thomas Heling, Lars 
Kloosterman, Devlin Papôt, Nico-
le Stet, Eline van der Voort, Roy 
Scheerman, Jordy de Jong, Bart 
Hoogenbosch.
Egmond-Binnen: Suzan Admi-

raal, Jorus Bart, Elisa Janssen, 
Debbie Tervoort, Daisy Zwart, 
Nick de Jongh, Johan Beukers.
Heiloo: Ian Nieuwland, Sophia 
Schwagermann, Lianne Barn-
hoorn, Anke Koenders, Evi Boe-
kel, Gaby van Schaijck, Tos van 
Diepen, John Burger, Bas de 
Vries, Max de Groot, Stan Scholte, 
Mark Verhorst, Evelien Wanders, 
Sjoerd Smit, Ljalja Andronova, 
Laura de Witte, Loc Nguyen, Stef 
Braam, Silvester Bertels, Wou-
ter Lamme, Mathijs Ruiter, Jesse 
Jim van Geldorp, Dave Griessler, 
Thijs Kampstra, Remco Lange-
dijk, Tim Noorlander, Tom Sibma, 
Guus de Backker, Lisan Kok, Lot-
te Abbas, Jessica Scholten, Ben-
te Eelman, Bianca Karels, Noor-
tje Dijkstra, Joris Sunnotel, Men-
no Bakker, Susan Duivenvoor-
den, Stefan Smit, Eva de Koning, 
Wietske Postma, Kai Sindhunata, 
Floor de Haan, Leonie Natte, Thi-
mo Dekker, Bas Visser, Suzanne 
Kok, Eva Nolting, Dianta van Wijk, 
Sterre de Haan, Bibi Volger
Limmen: Jip de Kort, Debbie 
Neelen, Luke Pouw, Arthur Dek-
ker, Kay Pronk, Niels Zwertbroek, 
Emma van de Geer, Sander Veter, 
Isabelle Veter, Iris Verschuur, Ani-
ta Nijman, Roos Scholten, Roxan-
ne Kerssens, Femke Baltus, Lie-
ke Droog, Karel Voorwalt, Sean 
Knol, Joost Bakker, Sjoerd Been-
tjes, Noud Nolting, Jeroen de 
Kwaadsteniet, Sietske Risseeuw, 
Ruby Borst.
Uitgeest: Lars van der Graft.
Wormer: Tim Luimes.

Vwo: 
Akersloot: Lieke Mossinkoff,  Jas-
per Klomp, Niek van der Eng,  
Remco Grootjen, Eva Struijf,  
Robin Deijlen, Manou Ruijter,  So-
raya Tak, Vera Donia.
Castricum: Martijn Veen, Jordy 
van Dansik, AnneClaire Koop-

mans, Wouter van Nijendaal, Ta-
mara Todorovic, Mathilde Ro-
zing, Eline Hageman, Kayran Mo-
log,  Madhuri Kruithof, Philip El-
ders, Thom Nierop, Niels Gerso-
nius, Karin de Nijs, Thomas Balk, 
Wouter den Duijn, Nieky Moham-
madnia, Eva Schoonderwoerd, 
Yara van Bruggen, Nielse Stobbe, 
Sophie Louise Koopmans, Melis-
sa Schoenmaker,  Stijn de Ruijter, 
Jochem Beemster, Vincent van 
Empelen, Jessie Baltus, Eva van 
der Leest, Mirte Edens, Bas Brou-
wer, Chantal Raap, Timo van den 
Bogaard,  AnneRenée Wahab, 
Dominique Twisk, Laura Lam-
mertse, Merel Jansen.
Egmond aan de Hoef: Denise 
Groot, Laura Theijsmeijer, Isabel-
le Dorhout, Zenzi Ciliacus, Suzan-
ne Robertson.
Egmond-Binnen: Jesse Eradus,  
Arlene Baart, Tim Baltus, Marit 
Lute, Jörn Oud.
Heemskerk: Iris Langendijk,  Amy 
Meijne.
Heiloo: Frank van Ingen, Alissa 
Panis, Carine Hajema, Anouk van 
Gijsen, Elise Nolting, Karen Guit,
Menthe Bergmans, Bas Oude-
jans, David Meijer, Anouk ter Lin-
de, Tom Gudde, Rob Koedijk,
Dennis Spaan, Bodhi Le Belle,  
Fleur Elsman, Barry Kraakman,  
Andrew Leek, Nadine Blankert, 
Inge Gimbel, Niels Harlaar, Steef 
Kaandorp, Astrid ten Bosch,  You-
ri Wolse, Victor Laan, Eric Mintjes, 
Quinten Zuurbier, Arnoud Mei-
nes, Lisa Morsch, Birgit Steven-
son, Robin van De Nesse,  Clai-
re van der Riet, Max Ruigewaard, 
Charlotte Knegt, Aviva Bing.

Limmen: Nadine Liefting, Bob 
Burgering, Michelle Schut, Eva 
van Bergen Henegouw, Rick Kap-
tein, Aileen Boersen, Sanella Gar-
diner, Franke de Haan, Amy Kers-
sens, Lisa Madder, Thijs Talsma.

Bij Belinda’s Bloemenkiosk stonden fl eurige boeketten klaar voor al-
le geslaagden.

Groen schoolplein primeur
Castricum - Basisschool Au-
gustinus heeft een groen 
schoolplein. Afgelopen week-
end is de laatste hand gelegd 
aan de eerste fase van het 
groene project. 

,,Het begon allemaal afgelo-
pen maart met het verwijde-
ren van het noodlokaal op het 
plein dat al jaren leeg stond’, ver-
telt Chrisla Castricum. ,,Er ont-
stond een grote ruimte met vol-
op mogelijkheden voor het groe-

ne plein. Ouders en leerlingen 
hebben op deze plek samen met 
meester Spil de stoeptegels ver-
wijderd en van deze tegels een 
grote ronde bank voor de fl uis-
ter/luisterhoek gemaakt en twee 
plantenbakken.” 
En er is een koningslinde door 
de leerlingen geplant vanwege 
de troonopvolging. 
Chrisla: ,,In de meivakantie is de 
grond verder afgegraven, schel-
penpaden aangelegd, klauter-
paaltjes en banken geplaatst, 

aarde aangebracht in de bak-
ken en er is een groene heuvel 
gemaakt met daarop een klim-
boom. Met hulp van deze ouders 
werden bomen in een hand-
omdraai geplant, de struiken in 
de borders aangebracht en zijn 
de plantenbakken voorzien van 
bloeiende planten. Afgelopen 
week is er door groep 8 een wil-
gentenen tunnel gemaakt en 
hebben de ouders een wilgente-
nen scherm gevlochten rondom 
de fl uister/luister cirkel.” 

Presentatie Flexcellent
Castricum - Woensdagavond 
12 juni waren leerlingen uit de 
derde klas van het Bonhoeffer-
college, Kennemer College en 
het Jac.P. Thijsse bij elkaar om 
verslag te doen van het fl excel-
lentproject. In de kopruimte van 
het Bonhoeffercollege presen-
teerden ze aan hun familie en 
docenten de resultaten van hun 
onderzoek of hun studie. 
Het fl excellentproject biedt leer-
lingen die bovengemiddeld sco-
ren de ruimte om iets te leren 
of te onderzoeken wat ze inte-
ressant vinden. De afgelopen 
maanden mochten ze vijf lesuren 
per week inruilen voor hun pro-
ject. Veel leerlingen deden dat 
met z’n tweeën maar er waren 
ook individuele studies. 
Anniek Bakker had in haar een-
tje het vak fotografi e uitgediept. 
Zij liet tijdens haar presenta-
tie bijzondere foto’s op plexiglas 
zien en ook had ze een boek met 
foto’s en bijbehorende informa-
tie laten drukken. Behalve tijd 
hadden de leerlingen namelijk 
ook een klein budget gekregen 
voor mogelijke kosten. Het duo 
Jikke Wagendorp en Chanou 

Akkermans had met het geld 
een zelfgemaakt tijdschrift laten 
drukken. Zij presenteerden dit 
product in een vermakelijk fi lm-
pje en ontvingen na afl oop de 
prijs voor beste ‘fl excellentpro-
duct’. Martijn Comans en Daan 
Oudejans presenteerden hun ei-
gen website waarop docenten 
een samenvatting of een proef-
toets kunnen delen met leerlin-
gen. 
Naast bovengenoemde presen-
taties waren er ook twee muzi-
kale bijdragen te horen van leer-
lingen die zich verdiept had-
den in pianomuziek. Nathalie 
Schilder en Rosanne Aarden-
burg speelden een stuk voor 
vier handen en Jolien Kamhuis 
verbaasde de toehoorders om-
dat zij zich de kunst van het pi-
anospelen zelfs op eigen houtje 
had aangeleerd. Rosalie Knaap 
had een hele roman geschreven 
over slavernij en oorlog. Tijdens 
haar presentatie vertelde ze dat 
haar cijfers gedurende het pro-
ject alleen maar waren geste-
gen. Een opmerkelijk resultaat 
dat ook waar te nemen is bij an-
dere deelnemers.
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G-voetballers FC Uitgeest krijgen 
voetbalclinic van Dirk Kuyt
Uitgeest - G-voetballers van 
FC Uitgeest kregen woensdag 
12 juni een wel heel bijzonde-
re training. Zij werden geselec-
teerd voor een speciale voet-
balclinic door voetbalinterna-
tional Dirk Kuyt voor G-voetbal-
lers (spelers met een lichame-
lijke en/of verstandelijke beper-
king) op het terrein van Quick 
Boys in Katwijk. Tijdens de clinic 
voorzag Dirk Kuyt de G-voetbal-
lers namens zijn Dirk Kuyt Foun-
dation van praktische tips. De 
Dirk Kuyt Foundation wordt on-
dersteund door deelnemers van 
de VriendenLoterij. De voetbal-

clinic is een initiatief van de Dirk 
Kuyt Foundation, de VriendenLo-
terij en HDC Media.
G-voetballers konden de afgelo-
pen periode reageren op een op-
roep in de dagbladen van HDC 
Media. G-voetballers van FC Uit-
geest werden geselecteerd. Sa-
men met hun vaste coach en be-
geleiders kwamen ze naar de cli-
nic. Dirk Kuyt leerde de voetbal-
lers de fijne kneepjes van het vak 
en supporters moedigden de G-
voetballers aan vanaf de Dirk 
Kuyt-tribune op het terrein van 
Quick Boys in Katwijk, de eerste 
club van Dirk Kuyt. Na afloop van 

de clinic gingen de G-voetballers 
van FC Uitgeest met Dirk Kuyt op 
de foto.
Kuyt: “Het was een fantastische 
middag, waarbij spelplezier en 
enthousiasme voorop stonden. 
Met de Dirk Kuyt Foundation 
streef ik ernaar zoveel mogelijk 
mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking te la-
ten sporten en daar is deze clinic 
een mooi voorbeeld van. Ik ben 
blij met de financiële steun die 
de Dirk Kuyt Foundation van de 
VriendenLoterij ontvangt, daar-
door kunnen we dit soort evene-
menten mogelijk maken.”

Derde daglichttoernooi 
bij Boule Plaisir
Uitgeest - Het derde daglicht-
toernooi van Jeu de boules-ver-
eniging Boule Plaisir werd op 11 
juni gespeeld.
Het weer beloofde zijn uiterste 
best te doen en kwam die belofte 
na. In totaal deden er 29 teams 
mee. De spelvorm die gespeeld 
werd, heet doublette. Steeds 
twee teams van twee personen 
spelen tegen elkaar tot een van 
hen het dertiende punt heeft ge-
maakt. Zo is het getal dertien 
van doorslaggevende betekenis 
om de winst binnen te halen. De 
winst bestaat uit mooie prijzen, 
zoals onder andere flessen goe-
de wijnen, (buitenlandse) bieren,  
mooie binnen- en buitenplanten 
en lekkere kaas.
Er waren ook een aantal “Fan-
ny’s” gescoord. Een Fanny be-
tekent, dat de tegenspelers 
geen enkel punt hebben weten 
te scoren en dat er dan met 13-
0 wordt verloren. Het achterlig-
gende verhaal van Fanny is ech-
ter veel pikanter. Voor geïnte-
resseerden: iedereen die de pe-
tanque-ballen wat serieuzer ter 
hand neemt, zal vroeg of laat ge-
confronteerd worden met een si-
tuatie waarbij ook de Fransen op 
zijn minst breed glimlachend re-
ageren. Hilariteit alom! Iemand 
verliest met 0-13. De meeste vol-
doening proeft men wanneer dit 
het geval is bij een geoefende 
en in hoog aanzien staande spe-
ler. ‘Il a fait Fanny’ wordt geroe-
pen. In volslagen onschuld vraag 
je voorzichtig af, wat deze uit-
drukking dan wel inhoudt. Alle 
pretoogjes om je heen verraden 
dat de voorzichtigheid waarmee 
je de vraag stelt volkomen op 
z’n plaats is en er weer eens de 
mogelijkheid is een smeuïg ver-
haal ter sprake te brengen. Wan-
neer het spel gespeeld wordt bij 
een boulesclub, zal ergens waar-
schijnlijk een bel klinken. In eer-
ste instantie denk je dan dat de 
verliezer een rondje zal moeten 
geven. Maar wie schetst je ver-
bazing wanneer een van de spe-
lers naar een schilderij of pla-

quette loopt waarop een wulp-
se dame is afgebeeld die twee 
gave bolle billen toont (zie af-
beelding). De plaquette wordt de 
verliezer voorgehouden en deze 
zal zich dan verplicht zien, om-
ringd door de winnaars, een kus 
te geven op beide fraaie rondin-
gen. Dan wordt er flink wat ge-
lachen. Wanneer het een goe-
de speler betreft die het onge-
luk heeft Fanny tegen te komen, 
dan halen de wat mindere spe-
lers weer eens opgelucht adem. 
Hun zelfvertrouwen is weer wat 
opgekrikt. Al ben je nog zo goed, 
de bal is rond!

Tenslotte de uitslag van het der-
de daglichttoernooi:
1. Herman van Rooden en Joop 
Vendel 5 + 45; 2. Cor Kooij en 
Ron Bakker 5 + 43; 3. Benja-
min Krabbendan en Onno Boer-
meester 5 + 42; 4. Vincenzo Ir-
rachi en Piet Tervoort 5 + 37; 5. 
Max Tophoven en Rolf Tijssens 
4 + 30; 6. Giovanni Inggasito en 
Adrie Klootwijk 4 + 26; 7. Har-
rie Dam en Gerard Plantenga 4 
+ 12; 8. Hans en Riet Kersber-
gen 4 + 10; 9. Peter en Karina de 
Vries 3 + 12; 10. Piet Geelkerken 
en Jan Visbeen 3 + 8.
Het vierde daglichttoernooi zal 
op 9 juli plaatsvinden.

Demi (11) gaat meedoen 
aan de Alpe d’HuZes
Uitgeest - De 11-jarige Demi 
Doorakkers heeft zich voorgeno-
men in 2014 deel te nemen aan 
de Alpe d’Huzes. Ze wil in juni 
2014 minstens één keer de berg 
op fietsen om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar kanker.
Het overlijden van haar nog geen 
4,5 jaar oude nichtje Chenna in 
mei is de aanleiding voor Demi 
om actie te ondernemen. Haar 
vader Marcel gaat met Demi 
mee.
Marcel is momenteel hard bezig 
ideeën te verzinnen om geld in 
te zamelen, zodat deelname voor 
hem en zijn dochter haalbaar is. 
De eerste actie is inmiddels een 

feit. Tijdens het Locas Lange-
meer tennistoernooi van TCU, 
dat begint op 22 juni, verkopen 
vader en dochter ‘echte zelf vers 
gemaakte Brabantse worsten-
broodjes’. De opbrengst is volle-
dig voor het goede doel.
Marcel: ,,Bovendien zijn we op 
zoek naar shirtsponsors en naar 
een sponsor die een racefiets 
en fietskleding voor mijn doch-
ter beschikbaar kan stellen.’’ Be-
langstellenden kunnen bellen 
met Marcel Doorakkers op 06-
13003132.
Volgende week in deze krant een 
interview met Demi en haar va-
der.

       Zo vlogen 
       de duiven 

Uitgeest - Zaterdag stond de 
tweede midfond vlucht van-
uit Nanteuil le Haudouin op het 
programma bij Postduivenver-
eniging De Vliegende Vleugels. 
Na in de morgen enige tijd te 
moeten wachten op de losplaats 
tot de weersverbetering zich liet 
zien, werden de duiven uiteinde-
lijk om 10.00 uur met een harde 
zuidwestenwind gelost in Frank-
rijk.
Een ideaal scenario voor een vlot 
lopende en snelle vlucht, voor-
al omdat de wind over de gehe-
le vlieglijn krachtig tot hard bleef 
waaien. Het ging zaterdag om de 
derde Mifond vlucht met een af-
stand van 400 km. Aantal deel-
nemers was 13 en het aantal in-
gekorfde duiven was 159 stuks. 
Om 13.54.52 uur meldde de eer-

ste en snelste duif zich bij Gert 
Twaalfhoven met een gemiddel-
de snelheid van 1705,476 m.p/m. 
(ruim 102 kilometer per uur)  Het 
werd al zijn vijfde overwinning in 
de vereniging van dit seizoen. 
De uitslag van de eerste vijf lief-
hebbers in de vereniging de Vlie-
gende Vleugels luidt als volgt: 
1-9-19-25-34e Gert Twaalfho-
ven, 2-6-8-17-20e Tandem W.&F. 
Rodenburg, 3-5-15e Dirk de 
Bruin, 4-7-36e Hein Berkhout 
en 10-21-27-40e Piet Groen-
tjes. De taart voor de laatste duif 
in de uitslag ging deze week 
naar Piet Groentjes. Attractie-
prijs  van de week, geschon-
ken door Frank Rodenburg gaat 
naar Peter Schellevis. De eer-
ste plaats van Gert Twaalfho-
ven was tevens goed voor een 

13de plaats in het Rayon B. te-
gen 106 deelnemers met 1477 
duiven. Ondanks de ongunstige 
wind werd het toch ook nog een 
mooie prestatie in de gehele af-
deling Noord-Holland. Een fraaie 
114e plaats tegen 614 deelne-
mers met 9059 duiven. Van de 
13 deelnemers in de vereniging, 
wisten drie liefhebbers zich he-
laas niet in de punten te vliegen. 
Komende weekend staat op het 
programma, de derde dagfond 
vlucht vanuit het Franse Salbris 
met een afstand van 600 kilo-
meter. 

Rectificatie betreffende de eind-
stand vitesse kampioenschap 
van vorige week, het Aangewe-
zen Kampioenschap moet zijn 
1e Tandem W&F Rodenburg, 2e 
Gert Twaalfhoven en 3e Comb. 
Kerssens-Krom. De duifkampi-
oen, duif met het hoogst aan-
tal geschoorde punten op de Vi-
tesse-vluchten gaat naar Gert 
Twaalfhoven met zijn weduw-
naar ‘12-1499341. (Hein Berk-
hout)
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Gwen van Heijst wint 
NK shoot-outs!
Uitgeest - Zondag kwamen al-
le regiokampioenen ‘shoot-outs 
nemen’ bij elkaar in Rotterdam 
om te strijden voor de titel Ne-
derlands kampioen. Gwen van 
Heijst (speelster van Meisjes 
A1 van Mixed Hockey Club Uit-
geest) mocht ook deelnemen 
aan deze finaleronde die werd 
georganiseerd tijdens het Hoc-
key World League toernooi op 
het complex van HC Rotterdam.
In de eerste ronde was de span-
ning bij alle speelsters erg goed 
te merken, zo ook bij Gwen. In 
deze ronde speelde Gwen te-
gen o.a. meisjes van HDM en 
Mijdrecht. Uiteindelijk wist Gwen 
door het scoren van een aantal 
zeer mooie doelpunten de halve 
finale te bereiken. In de halve fi-
nale stuitte Gwen onder meer op 
een speelster van HC Vitoria, de 
beide dames bleken zeer aan el-
kaar gewaagd te zijn en gingen 
dan ook samen als de nummers 
1 en 2 naar de finale. In de fi-

nale werd de spanning sommi-
ge supporters bijna te veel maar 
gelukkig hield Gwen het hoofd 
goed koel. Ook in de finale bleek 
dat de speelsters van MHCU en 
Victoria toch wel de twee beste 
speelsters van het toernooi wa-
ren, in de finale misten zij bei-
de van de 6 shoot-outs er slecht 
een. Dit zorgde voor een gelij-
ke stand en dus moesten bei-
de meisjes 3 alles beslissende 
shoot-outs nemen. In de ultieme 
climax van de finale liet Gwen 
van Heijst van MHCU zien waar-
om zij de allerbeste speelster van 
Nederland is geworden, ze won 
met 3-0.

Uiteraard was iedereen uitgela-
ten over deze geweldige presta-
tie van Gwen. Bovendien heeft 
Gwen met deze prestatie naast 
een mooie beker ook een clinic 
gewonnen voor haar hele team 
met een speler uit de Hoofdklas-
se!

Op de foto de Nederlandse kampioenen bij de keepers en de speelers, 
v.l.n.r.: Bastijn Berenschot (Ring Pass Delft), Clara van de Bergh, Gwen 
van Heijst (Mixed  Hockey Club Uitgeest), Dion de Vree (HC Almere)

Gratis abonnement 
zwembad De Zien

Uitgeest - Ook dit jaar heeft 
Stichting De Zien Blijft weer 10 
abonnementen verloot. De ge-
lukkige winnaars zijn: Nicky 
Dam, Hella Wessels, Teun Stok-
ker, Sjaak Rodenburg, Marion 

van der Berg, Ria de Rijk, Nadia 
Duinmayer, Serena Janus, Nel 
Kleyn en  Dany van der Meer.
Deze zwemmers hebben het 
aankoopbedrag van hun abon-
nement vergoed gekregen.

Zoals u weet vecht stichting De 
Zien Bijft voor het behoud van 
het openluchtzwembad. Onge-
twijfeld staat u achter ons initia-
tief. Dat heeft u goed laten mer-
ken. De stichting heeft namelijk 
in Uitgeest 6000 handtekenin-
gen mogen ontvangen om hun 
actie kracht bij te zetten. 
U kunt de stichting ook financi-
eel ondersteunen. Het rekening-
nummer is: 363475877 ten name 
van Stichting De Zien Blijft.

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

SPELT IS ÉCHT SUPERGEZOND.... !!
En het helpt u bij het afvallen.....

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

SPELT BOLLEN
gezond tussendoortje
 van € 3,90 nu 5 stuks € 2,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

SPELT NATUURBROOD
hoog  
 van € 3,80 voor € 3,25 !!
(of 1 volle spaarkaart)

**Juni is óók Speltmaand, dus extra lekker !!**

 
 
 
 
 
 

                                 
 

Muziek en Dans cursus voor baby’s, 
dreumesen en peuters 

Een bonte verzameling van muzikale-dans en spel-
activiteiten waar u samen met uw (klein)kind van 0 tot 4 
jaar veel plezier aan zal beleven.  
De herfstcursus bestaat uit 8 lessen en begint in: 
**Heemskerk op maandag 17 september en woensdag 19 
september bij St. Caecilia aan de Maerten van 
Heemskerkstraat 41 A                                                                                                                                                                
** Beverwijk op donderdag 20 september en zaterdag  22 
september in het BHK-gebouw  aan de Groenelaan 74   
**Alkmaar op vrijdag 21 september in de Blije Mare  
-8.45 uur Babygroep - 9.30 uur Dreumesgroep                                                                                    
-10.30 uur Peutergroep 
Kosten: 70 euro  ( babygroep: 60,00 euro)                                                                    
 
Info: www.aliceploeg.nl  alice.ploeg@planet.nl 0251-222345 

Muziek en Dans (0 tot 4 jaar) 
Muziek en dans (muziek op schoot) is een cursus 
met een bonte verzameling van muzikale-dans en 
spel-activiteiten waar u samen met uw (klein)kind 
van 0 tot 4 jaar veel plezier aan zal beleven. De 
cursussen vinden plaats:
*In Heemskerk op maandag en woensdag (St. Caecilia)
*In Beverwijk op donderdag en zaterdag (BHKgebouw)
*In Uitgeest op vrijdag in basisschool “Kornak”
*De herfstcursus start in de week van 9 september 
*Kosten: 70 euro 

Kleutermuziekcursus: Muziekfeest!
*een speelse en feestelijke kennismaking met muziek 
Plastic dwarsfluitcursus (vanaf groep 3)                     
*speelse kennismaking met de dwarsfluit                                                                   

www.aliceploeg.nl   alice.ploeg@planet.nl  
06-11493796

SeniorWeb is een organisatie waar senior vrijwilligers andere  senio-
ren les geven  in het gebruik van computers en tablets.  Het leercen-
trum IJmond Noord doet dat op twee lokaties in Heemskerk en één 
lokatie in Beverwijk. 

De belangstelling voor deze cursussen is groot. Zo groot dat we met 
ons team van bijna  20 vrijwilligers de vraag maar met moeite kun-
nen bijhouden. Daarom zijn we op zoek naar:

Docenten
We zoeken mannen of vrouwen die bereid zijn één tot twee dagde-
len per week les te geven in Windows 7 of 8 , internet, e-mail gebruik 
en gebruik van tablets  ( iPad of Samsung Galaxy).

Naast kennis van deze onderwerpen wordt uiteraard verwacht dat u 
deze kennis, in een aangepast tempo, kunt overdragen aan ouderen.

Docenten worden ambassadeurs van SeniorWeb, hetgeen betekent 
dat u regelmatig de gelegenheid krijgt om uw eigen kennis op peil 
te houden en gratis lid bent van SeniorWeb. Het is vrijwilligerswerk 
en u ontvangt dus geen vergoeding. Maar u gaat wel deel uitmaken 
van een leuk, betrokken team. 

Indien  u interesse heeft kunt u contact opnemen met :
Ad Kemper 06-51607856 of akemper@casema.nl
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