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Durfal (9) heel voorzichtig
Castricum - De negenjarige Cy-
rille de Lange is freestyle skiër en 
hoopt eens mee te doen aan de 
Olympische Spelen. Twee jaar ge-
leden ging voor de eerste keer met 
zijn ouders op wintersport. Na vier 
uurtjes op de lange latten zag zijn 
skileraar hem ermee over een ta-
fel springen. Op dag vier gleed hij 
van de schans af, achter zijn le-
raar aan. 
In de Duitse media wordt afge-
vraagd hoe een jongetje dat op-
groeit in zo’n vlak land zich zo 
goed heeft kunnen ontwikkelen. 
,,Ik zou het liefste naar Oostenrijk 
verhuizen”, zegt hij. ,,Ik vind para-
penten of schermvliegen en wake-
boarden trouwens ook heel leuk. 
Met parapenten wil ik alleen maar 
hoger, vorig jaar ging ik boven de 
10.000 ft.” 
,,Ondanks deze extreme sporten is 

Cyrille heel voorzichtig”, vertelt zijn 
vader Erik. ,,Hij weet doorgaans 
wat hij kan. Inmiddels heeft hij 
ook indoor al een 720 op de kicker 
gesprongen, dat zijn twee rondjes 
om de lengteas.” 
Wie Cyrille zelf in actie wil zien 
kijkt op www.castricummer.nl 
naar de filmpjes. 

Bezwaren tegen onderzoek 
door gemeente naar Landal

Castricum - De Stichting Alk-
maardermeeromgeving vindt het 
onterecht dat de gemeente Cas-
tricum een haalbaarheidsstu-
die naar het Landalpark op de 
Zanderij wil laten doen. Jacques 
Dersjant van de stichting: ,,Het 
gaat hier niet om een gemeen-
telijk, maar om een particu-

lier initiatief en de ontwikkelaar, 
Van Wijnen dient zelf een haal-
baarheidsstudie uit te laten voe-
ren en ook de kosten hiervoor te 
dragen. Hoogstens zou er spra-
ke kunnen zijn van het instellen 
van een wenselijkheidstudie, die 
de vraag moet beantwoorden of 
de door Van Wijnen voorgestel-

de plannen wel wenselijk zijn. 
Van belang daarbij is ook, dat 
aangetoond wordt dat het pro-
ject van groot openbaar belang 
is, zoals ook de provincie in haar 
commentaar stelt. Een openbaar 
belang waar de Stichting sterk 
aan twijfelt. De uitkomst van een 
haalbaarheidsstudie had Van 
Wijnen  waarschijnlijk al doen 
besluiten af te zien van een ver-
dere ontwikkeling van het plan. 
Eerdere beleidsuitspraken van 
de gemeenteraad wijzen overi-
gens ook in deze richting.”  De 
Zanderij zou volgens de stichting 
en ook PWN een belangrijke rol 
kunnen gaan spelen voor de re-
alisatie van de Natura 2000 doe-
len met betrekking tot de de bin-
nenduinrand. Foto: Ernst Mooij. 

Deze week in De krant!

Frisse Elstar appel, bros boterdeeg, 
banketbakkersroom en een vleugje kaneel

AppelgAbbers

1.00

Burgemeester Mooijstr 29/37     Castricum
Van de aanbieding 1 per persoon

Vleeswarentrio
3 stuks € 4,99

8 Provençaalse 
worstjes

+
1000 gram krieltjes 
400 gram luxe sla 

met dressing 

samen € 9,99 
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Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

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

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl



25 juni 20142

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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

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

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
3–6-2014 Fien Nackie Dievera, 
dochter van Petrus C.W. Lou-
we en Sylvia W. Kaandorp. 03-
06-2014: Obbo Albert de Groot, 
zoon van Rutger S. de Groot 
en Janna ten Klooster. 03-06-
2014: Noëmi Bella Wendy van 
Riet, dochter van Michiel van 
Riet en Linda Borg. 05-06-2014: 
Tessa Borst, dochter van Cor-
nelis Borst en Maria M. Dek-
ker. 06-06-2014: Hubert Zeli-
chowski, zoon van Pawel Zeli-
chowski en Monika Zelichows-
ka. 08-06-2014: Quinn Cornelis 
Cevat, zoon van Jeffrey G. Ce-
vat en Eva M. Kleverlaan. 10-
06-2014: Ethan Pieter Jonk-
man, zoon van Lydia Jonkman. 
10-06-2014: Isis Isabella Magda 
Maria Matta, dochter van Ihab 
Matta, en Stephanie J.M. Smit. 
10-06-2014: Bobbi Anouk Kapr, 
dochter van Tim Kapr en Linsey 
C. de Faria. 12-06-2014: Fenna 
Zijp, dochter van Pieter Zijp en 

Jiska van Dijk. 17-06-2014: Lau-
re Maria Anna Verduin, doch-
ter van Harry Verduin en Anna 
P. Tuijn.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
07-06-2014: Petrus Josephus 
Smit en Marloes Frerks. 14-06-
2014: Stephanus A. van den 
Nouwland en Joyce Tervoort. 
14-06-2014: Pieter B. Wierenga 
en Marcella Hoogenboom. 18-
06-2014: Marcus M.M. Zoon-
tjes en Johanna C.E. Kaandorp. 
18-06-2014: Gerard W. Tromp 
en Joyce D. van Galen.

Overleden
10-06-2014: Cornelis A. Guit, 
overleden te Beverwijk. 11-
06-2014: Wilhelmina Bossen, 
overleden te Castricum. 14-06-
2014: Lilly M. te Pas, overleden 
te Castricum. 17-06-2014: Bar-
tholomeus P. Dirkson, overleden 
te Beverwijk.

Vragen SP in gemeenten 
over afvalverwerker HVC
Castricum - In verschillen-
de Noord-Hollandse gemeen-
ten stellen SP-raadsfracties 
vragen over de toekomst van 
HVC. Aanleiding is een zorge-
lijk rapport van gemeentelijke 
reken kamers over het afvalver-
werkingsbedrijf, dat eigendom 
is van gemeenten, waaronder 
Castricum, en waterschap pen. 
Anders dan de rekenkamer-
kamers suggereren, is er vol-
gens de SP geen noodzaak voor 
privati sering van het bedrijf. 
De financiële situatie van HVC 
vraagt wel om beter toezicht op 
de directie, vindt de SP.
Marnix Bruggeman, SP-lid van 
de Provinciale Staten: ,,De SP 
wil dat het toezicht op HVC de-
mocratischer wordt. Veel ge-
meenten zijn aan deel houder 
van HVC via een zogenaamde 
gemeenschappelijke regeling. 
De SP-fracties vragen of het 
niet beter is dat hun gemeen-
te rechtstreeks aandeelhou-
der wordt. Ook wil de SP we-
ten hoe er beter samengewerkt 
kan worden tussen gemeen-
ten om meer tegen gas te geven 
aan de directie. De SP-fracties 
wijzen op de mogelijkheid een 
deel van HVC onder te brengen 
in een nieuw provinciaal ener-
giebedrijf. Gedeputeerde Bond 
heeft op 5 juni aan de SP-sta-
tenfractie al toegezegd te zullen 

onderzoeken of de energie poot 
van HVC daarvan onderdeel 
kan worden. HVC bestaat op 
dit moment uit 25 BV’s. De SP-
ers vragen wat hun gemeente-
bestuur er van vindt als HVC 
dochterondernemingen afstoot, 
die niets met de kerntaak van 
HVC te maken hebben. Ver-
der zou HVC zijn verwerkings-
capaciteit kunnen verkleinen 
in plaats van afval te importe-
ren, zoals het nu doet uit on-
der meer Engeland. HVC is dan 
minder kwetsbaar voor schom-
melingen op de afvalmarkt. Het 
salaris van de HVC-direc teur 
ligt ver boven de Balkenende-
norm. De SP-raadsleden vragen 
of dit niet lager kan.”
De rekenkamers hadden in 
hun rapport gewaarschuwd dat 
de financiële positie van HVC 
slecht is. De gemeenten zou-
den daardoor risico lopen, om-
dat ze garant staan voor finan-
ciële tegen vallers. De SP-frac-
ties willen van hun gemeente-
besturen weten hoe het precies 
zit met deze garanties. Brug-
geman: ,,De SP’ers vragen ook 
of de dure leningen van HVC 
niet kunnen worden geher-
financierd nu de rente lager is 
geworden en overheden recht-
streeks geld aan elkaar kun nen 
uitlenen zonder provisie voor de 
bank.”

Castricum – Donderdag 
wordt de Voorjaarsnota be-
handeld in de gemeenteraad. 
De VVD dient dan een mo-
tie in om gratis wifi in de ge-
meente Castricum te realise-
ren. Deze motie wordt onder-
steund door De VrijeLijst en 
de SP. 

Linda Hes vertelt: ,,Er zijn al heel 
wat voorbeelden van gemeenten 
waar gratis wifi is gerealiseerd in 
samenwerking met andere par-

Motie voor gratis wifi
tijen. De provincie Noord-Hol-
land heeft een subsidie voor 
communicatienetwerken be-
schikbaar om gratis wifi te sti-
muleren en mede te bekostigen. 
Bij het inloggen op het draadloos 
netwerk zou er een mogelijkheid 
moeten zijn om een evenemen-
tenkalender of reclame te tonen. 
Wij vragen het college met orga-
nisaties en ondernemers in ge-
sprek te gaan om uit te zoeken 
waar vrije wifi-zones gewenst 
zijn.”

Unieke modeshow met haute couture

Mode van vaatdoeken, 
lampenkappen enzo

Castricum - Op vrijdag 27 ju-
ni vanaf 19.30 uur vindt in het 
Kunstpunt op de Torenstraat 46 
een unieke modeshow plaats 
in samenwerking met de Cre-
atieve Wieven en de kinderen 
van basisschool Augustinus. Tij-
dens deze show tonen de kin-
deren hun zelfgemaakte crea-
ties en accessoires, gemaakt van 
onderbroeken, vaatdoeken, sla-
gersschorten, boeken, plastic 
zakken, schuimrubber, dekbed-
den, gebaksdozen en lampen-
kappen. Meer dan een half jaar 
zaten meisjes en jongens van 
met name groep 6,7 en 8 achter 
de ontwerptafel en naaimachine 
om echte haute couture te ma-
ken: van ieder kledingstuk is er 
namelijk maar één gemaakt.
De kinderen deden dit onder de 
bezielende leiding van de Cre-
atieve Wieven, drie vrouwelijke 
vrijwilligers die de kinderen de 
kneepjes van het modevak bij-
brachten. De kinderen die nog 
nooit eerder genaaid hadden, 
laten op de catwalk hun zeer 
bijzondere creaties zien. Jon-
gens die normaal op het voet-
balveld staan tonen hun zelfge-
maakte hoeden, tassen en pak-
ken. Meisjes die altijd al droom-
den Hollands’ Next Topmodel te 
zijn, zijn model voor één dag. 
Maar in tegenstelling tot profes-
sionele modellen hebben zij hun 
kleding allemaal zelf gemaakt. 
Niets wordt tegenwoordig nog 
weggegooid in Castricum. Alles 
gaat naar de basisschool Augus-
tinus. „Van afval kun je name-
lijk nog de mooiste dingen ma-
ken”, aldus Manon van Beek, één 
van de Creatieve Wieven. In de 
zaal, waarvan de inrichting ge-
heel verzorgd is door Meubels 

en Fabels, zullen zo’n vijftig kin-
deren in de leeftijd van vier tot 
twaalf jaar hun creaties tonen op 
de rode loper, compleet met een 
diskjocky, bubbels, filmteam en 
heel veel publiek. De modeshow 
is onderverdeeld in verschillende 
categorieën: papier, gala, jeans, 
portrettenjurkjes en bedrijfskle-
ding. Als slotstuk van de avond is 
er een geweldige jurk, gemaakt 
van een boek van kinderboeken-
schrijfster Suzanne Buis. Suzan-
ne Buis, bekend van de kinder-
boekserie Lizzy en Floortje Belle-
fleur, is speciaal voor deze avond 
aanwezig om haar boeken te 
signeren. Kaarten bestellen voor 
de show kan via mail: pquaden@
icloud.com.
Er is een ‘glossy’ verschenen 
over de kinderen, de Creatie-
ve Wieven en de modeshow die 
de moeite waard is te bekijken: 
http://issuu.com/kidsrunway/
docs/magazine.
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Ruim tweehonderd wandelaar 
langs Strandvondstenmuseum
Castricum - De lange-afstand-
wandelaars (40 km) van de Plus 
Wandel4daagse waren het nog 
niet vergeten. Bij de eerste uit-
voering in 2013 werd de stem-
pelpost bij het museum voor 
veel deelnemers een bezemwa-
genpost. Enkele tientallen wan-
delaars gaven het toen door de 
extreem natte omstandigheden 
halverwege op. Afgelopen vrij-
dag was het prima wandelweer 
en goed vertoeven op de ‘pleis-

terplaats’ bij het museum, waar 
in tegenstelling tot vorig jaar 
de aanwezigheid van een eer-
ste hulppost helemaal niet no-
dig bleek. 
Het museum toonde voor de ge-
legenheid een reeks gedich-
ten op pallets van dichter Bob 
van Leeuwen en de van strand-
vondsten gecreëerde poppen Jut 
en Jul  van Erinie Gerrits, die er 
op dit moment exposeert. Foto: 
Bob van Leeuwen.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 21.15 uur   
Two Faces of January

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

maandag 21.15 uur    dinsdag 19.00 uur   
woensdag 21.15 uur   

The Love Punch
vrijdag  & zaterdag 19.00 uur   

zondag 16.00 & 19.00 uur   
maandag 19.00 uur   dinsdag 21.15 uur   

woensdag 19.00 uur   
Walking on Sunshine

vrijdag 15.30 uur   zaterdag 16.00 uur   
Starred Up

donderdag 15.30 uur   
vrijdag & zaterdag 19.00 uur   

dinsdag 14.00 uur  
Grace of Monaco

vrijdag 15.30 uur   zaterdag 13.30 uur   
zondag 19.00 uur   dinsdag 19.00 uur  

woensdag 16.00 uur   
Maleficent 3D

donderdag 15.30 uur   zaterdag 16.00 uur 
zondag 11.00 uur   maandag 19.00 uur 

dinsdag 14.00 uur   woensdag 19.00 uur       
De 100 jarige man ...

woensdag 16.00 uur 
Oorlogsgeheimen

woensdag 13.30 uur 
Hoe tem je een Draak (NL) 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

Heksen bestaan niet
zondag 11.00 uur 

Flits & het Magische Huis (NL) 2D
zondag  13.30 uur 
Rio 2 (NL) 2D

Programma 26  juni t/m 2 juli 2014

The two Faces of January
1962. Het stijlvolle Amerikaanse 
koppel Chester en Colette Mac-
Farland vertoeft in Athene waar 
ze tijdens een uitstapje naar de 
Akropolis de jonge Grieks spre-
kende Amerikaan Rydal tegen-
komen. Hij werkt als gids en pro-
beert tegelijkertijd toeristen op 
te lichten. Als het echtpaar hem 
voor een diner uitnodigt in hun 

exclusieve hotel, wordt hij in-
gezet om te helpen het lichaam 
van een schijnbaar bewusteloze 
man te verplaatsen. Rydal raakt 
hiermee ongewild verstrikt in 
het grimmige web van het duo 
en probeert hier uit te geraken. 
Maar dat wordt bemoeilijkt door 
de liefde die hij voelt voor Colet-
te.

Kate en Richard zijn dan wel ge-
scheiden, maar ze komen maar 
niet van elkaar af. Ze zijn niet al-
leen de ouders van een inmid-
dels volwassen dochter; ze delen 
ook een pensioenfonds. 
Op de laatste dag voor zijn pen-
sioen, ontdekt Richard dat een 
corrupt bedrijf de centen heeft 
ingepikt die hun oude dag had-
den moeten bekostigen. Maar 
dat laat hij er niet op zitten! On-

The Love Punch der het motto ‘Wat hebben we 
te verliezen?’, reizen Kate en Ri-
chard af naar Parijs, waar het 
malafide bedrijf gevestigd is. 
Voordat ze het weten, bevinden 
de voormalige echtlieden zich 
middenin het grootste avontuur 
van hun leven, met een juweel-
roof aan de Côte d’Azur als kroon 
op de intrige.

Kunstcollectief in Heiloo
Heiloo - Joke Schilling zingt en 
vertelt op een bijzondere manier 
over al wat de mens zoal bezig-
houdt. Dat doet zij op 29 juni in 
Heiloo. Zij boeit vanaf het begin 
tot het einde en laat het publiek 
lachen, herkennen en genie-
ten van mooie en gekke luister-
liedjes. Joke wordt daarin bege-
leid door gitarist, pianist en com-
ponist Kees van den Engel. Jos 
Apeldoorn is kunstschilder en 
beeldhouwer pur sang. In tegen-
stelling tot zijn schilderijen vor-
men zijn beelden vaak mense-

lijke figuren. Maar ook abstrac-
ta-organisch werk waarbij hij de 
structuur van het hout laat mee-
spelen is een belangrijk deel van 
zijn verrassende manier van wer-
ken. Esther Leijen werkt voorna-
melijk vanuit gevoel. Haar wer-
ken zijn dus intuïtief en abstract. 
Wanneer zij begint aan een werk 
is het altijd een verrassing waar 
het eindigt. het optreden begint 
de klok van drie de expositie is te 
zien van 10.00 tot 17.00 uur in de 
tuin op de Nicolaas Beetsweg 43 
in Heiloo.. De toegang is gratis.

Zaterdag officiële opening:
Feest op het Haydnplein
Heemskerk - Zaterdag wordt 
het Haydnplein officieel ge-
opend. De hele dag door zijn er 
activiteiten voor jong en oud. De 
officiële opening vindt plaats om 
10.00 uur op het dak van het ge-
bouw, waarin ook supermarkt 
Jumbo is gevestigd. Wonen en 
winkelen rondom een royaal op-
gezet plein, zo vatten Green Real 
Estate, Bogor Projectontwikke-
ling, woningcorporatie Woon op 
Maat en de gemeente Heems-
kerk de situatie samen. De vier 
partijen zijn trots op het bereik-

te resultaat en nodigen iedereen 
uit om zaterdag langs te komen. 
De winkeliers zullen op deze dag 
speciale aanbiedingen presente-
ren en dixieband The Cracker-
jacks trakteert het publiek op 
gezellige muziek. Ook voor de 
kinderen is er van alles te be-
leven. Zij krijgen niet alleen een 
gratis suikerspin, maar kunnen 
zich ook uitleven op een klim-
wand en een grote glijbaan. Ook 
rijdt er een luxe kindertrein rond 
over het plein. De activiteiten du-
ren tot 17.00 uur. 

Voorheen glanDA Mode

Beethovenstraat 1  Heemskerk (bij Jumbo om de hoek) Tel.: 0251-232957

DAMode heeft de 
meest uitgebreide 
collectie ondermo-
de van Heemskerk 
en omgeving van 
Sloggi & Ten Cate 
voor dames, he-
ren en kinderen.

Ook voor al uw 
nachtmode, BH’s, 
damesmode, ba-
bykleding, four-
nituren, panty’s, 
etc., etc.
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Uitgeest - We schrijven 19 juni 
1964, een historische datum in 
de geschiedenis van K.V. Storm-
vogels. Onder bezielende leiding 
van een aantal enthousiaste in-
divididuen werd ons dorp verrijkt 
met een nieuwe tak van sport, 
korfbal. Voorgezeten door de 
heer Van Dongen en later opge-
volgd door o.a. Theo Miltenburg 
en Wim Scholten, bijgestaan 
door Geert Peijs, Marry Beeks-
ma, Henk Zwaan en Nico Jong 
werd een kleine maar saamho-
rige vereniging opgebouwd. In 
beginsel met 1 senioren en 1 as-
pirtanten team, waarbij het nog 
wel eens voor wilde komen dat 
omringende verenigingen om 
spelers moest worden gevraagd 
om compleet te kunnen starten.  
Gestaag groeide het ledenaan-
tal en zo ook de sportieve ambi-
ties.   Wim Duijs kwam bij de ver-
eniging als speler/trainer en de 
eerste kantine werd opgebouwd, 
“De Miltenburcht”  vernoemd 

naar Theo, een van de stuwen-
de krachten.  
Door de jaren heen heeft Storm-
vogels altijd kunnen bouwen 
op enthousiaste, gemotiveer-
de leden en andere betrokke-
nen  met passie voor de vereni-
ging. Generaties families hebben 
zich aangesloten bij de club en 
schroomden er niet voor om de 
schouders er onder te zetten als 
er weer eens een klus geklaard 
moest worden, waaronder de ve-
le verhuizingen. 

De grootste successen werden 
behaald op het oude terrein aan 
de Niesvenstraat in de jaren ’80; 
het junioren team werd kampi-
oen en mocht deelnemen aan 
het Nederlands Kampioenschap 
en het hoogste seniorenteam 
promoveerde naar de 1e klas-
se. Ook in dit jubileumjaar kon 
er een kampioenschap worden 
bijgeschreven door de junioren.  
Gevierd met een gezellig sa-

         Jubileumjaar
          KV Stormvogels

menzijn, het sociale aspect waar 
Stormvogels volop ruimte voor 
biedt. Vele relaties zijn op die 
manier ontstaan en ook nu nog 
ademt Stormvogels familie. Jaar-
lijks terugkerende evenementen, 
voor jong en oud worden door 
diverse organisatie commissies 
in gang gezet en in het kader 
van het 50-jarig bestaan zullen 
er ook verscheidene activeiten 
op het programma staan voor de 
huidige leden. 
De binding met oud leden/be-
trokkenen wil Stormvogels ech-
ter ook niet uit het oog verlie-
zen en deze feestelijke jaar-
gang biedt dan ook de mogelijk-
heid om contacten  uit het verle-
den nieuw leven in te blazen. Za-
terdag 13 september 2014 staat 
volledig in het teken van 50 jaar 
korfbal in Uitgeest. De dag staat 
centraal voor de jeugd,  de avond 
in het kader van feest. Bent u zelf 
ooit lid geweest van Stormvogels, 
of kent u iemand die inmiddels 
elders woont maar belangstel-
ling heeft, geeft dit door! Oud-le-
den zijn van harte welkom op de 
feestavond na  aanmelding. Dit 
kan via e-mail: stormvogels50@
gmail.com waarna verdere de-
tails zullen volgen.

De leden bij het 20-jarig bestaan in 1984

TCU zet zich in voor 
het jeugdtennis
Uitgeest - Vorige week woens-
dag organiseerde de TCU Jeugd-
commissie een nieuw jeugd-ac-
tiviteit: Game Set & Match. Der-
tig kids tot 12 jaar ‘streden’ om 
de eer tijdens leuke onderlinge 
wedstrijdjes, op de tennisbaan 
en op de Wii. Dit smaakt naar 
meer.
Inzet van de TCU Jeugdcommis-
sie is om de jeugd vaker op de 
tennisbaan te hebben, ook bui-
ten de trainingen en officiële 
wedstrijden om. Van vrijspelen 
en onderling wedstrijdjes spe-
len leren de kinderen ontzet-
tend veel, aldus jeugdtrainer Da-
vid Stolker. En wat is leuker dan 
met je tennismaatjes af te spre-
ken en nieuwe slagen en trucjes 
te oefenen.
Ook de “officiële” wedstrijden 
staan weer op het programma. 

In de week van 8 tot en met 16 
augustus is de TCU jeugdonder-
linge, waarvoor de inschrijving 
is geopend via www.toernooi.
nl. Voor de jongste jeugd zijn de 
wedstrijden gepland in de week-
end, zodat deelname niet in de 
weg staat aan de huttenweek.
Tijdens de jeugdonderlinge 
wordt ook een Open Dag voor 
de jeugd gehouden. Lijkt ten-
nis je een leuke sport, kom dan 
op dinsdag 12 augustus naar de 
TCU. Alle leeftijden zijn van har-
te welkom!

De Open Dag start om 09.45 uur 
en duurt tot ongeveer 11.30 uur! 
Meld je aan via trainers@tcuit-
geest. Meer weten en op de 
hoogte blijven van de jeugdacti-
viteiten van TCU? Kijk op www.
tcuitgeest.nl/jeugd. 

Goud voor Guus Baltus 
op sprong op NK turnen 
Uitgeest - Zaterdag 21 en zon-
dag 22 juni werden de finales 
NK heren-turnen gehouden in 
AHOY Rotterdam. De wedstrij-
den vonden plaats op het evene-
ment Fantastic Gymnastics NK 
2014. Guus Baltus uit Uitgeest, 
links op de foto, moest aantre-
den voor de finale talentendivi-
sie instap – 8. De beste 12 deel-
nemers uit de halve finale ston-
den gereed voor de meerkamp.
Guus startte op de ringen. Na 
een goed uitgevoerde oefe-
ning stond er 17.90 op het bord. 
Niet slecht, een derde plek. Toen 
sprong, Guus zijn best onder-
deel. Met 9.45 voor de eerste en 
10.05 voor de tweede sprong een 
dikke 19.50. Met deze score zat 
Guus goed in de race! Nu brug, 

niet echt favoriet maar met 16.85 
bleef hij toch echt achter op de 
eerste. Rek, ook een goed on-
derdeel voor Guus. Met een per-
fect uitgevoerde oefening viel 
18.65 toch echt tegen! Wel stond 
Guus hierna op een verdiende 
tweede plaats in het klassement!
Toen vloer, de laatste tijd een 
moeizaam onderdeel voor Guus: 
18.55, dat viel niet tegen! Der-
de score. De eerste 4 deelnemer 
zaten dicht op elkaar, alles was 
nog mogelijk! Voltige is een on-
derdeel waar laag op gejureerd 
wordt. Dit vertekent de tussen-
stand altijd. Ondanks dat wist 
Guus met 15.95 toch een vier-
de score neer te zetten. Nu was 
het spannend hoe de einduitslag 
zou worden. Met slechts een 

tiende verschil werd Guus vier-
de! En met slechts 0.35 verschil 
met de nummer 2! Een zure uit-
slag voor Guus!
 
Zondag de toestelfinale. Guus 
had zich bij de halve fina-
le geplaatst voor rek, ringen 
en sprong. Wist hij vorig jaar 
nog zilver op ringen, brons op 

vloer en brug te scoren, dit jaar 
dus twee andere onderdelen. 
Op rek behaalde hij een vier-
de plaats en op ringen werd hij 
vijfde. Hoe zou Guus zich voe-
len na al deze teleurstellende re-
sultaten? Met karakter begon hij 
aan sprong. Hij startte als vierde 
met de nummer 1 Amine Abaidi 
en nummer 2 Yusuf Salim Her-
manides erna! Te kloppen tus-
senstand: 19.75,  niet makke-

lijk. 20 is het maximum voor de-
ze oefening. Eerste sprong: sal-
to enkele schroef: 9.95. tweede 
sprong: overslag op de Pegasus: 
een perfecte 10.00! samen 19.95. 
Goud op sprong! Een fantasti-
sche afsluiting van het NK voor 
Guus. Dank zij trainers Dave 
Boonkamp, Dennis Uljee en Rin-
ke Lobry die Guus begeleidde op 
deze wedstrijd, een vette medail-
le voor Saturna Alkmaar!

Hoera! Onze 
allergrootste vriend 

TOBIAS 
wordt 
8 jaar!

Van harte gefeliciteerd! 
Dikke kus Fran, THerese, 
Lindsey, Liek en Joos, 

Britt en Max
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Jaap Teeling wint derde Dag-
fond vanuit Vierzon 
Na een tijdje afwezig te zijn ge-
weest in de top van de uitslagen 
van duivensportvereniging De 
Vliegende Vleugels, heeft Jaap 
Teeling de draad weer in z’n ge-
heel opgepakt. Door afgelopen 
zaterdag  een mooie zege te be-
halen op een zware dagfond-
vlucht van uit het Franse Vierzon. 
Met 112 duiven in concours van 
11 deelnemers werden de dui-
ven om 7.00 uur gelost met een 
zwakke tot matige Noord-oos-
tenwind vanuit Vierzon op een 
afstand van 620 kilometer. Met 
ruim 8 uur vliegen melden de 
eerste en snelste duif zich om 
15.13.24 uur bij Jaap Teeling aan 
de Middelweg in Uitgeest. De 
duif maakte een snelheid van 
1255,673 meter per minuut  wat 
neerkomt op ruim 75 kilometer 
per uur. Uitslag van de eerste vijf 
liefhebbers luidt als volgt; 1-7-
16e Jaap Teeling uit Uitgeest, 
2-3-4-8-12e Hein Berkhout uit 
Uitgeest, 5e Gert Twaalfhoven 
uit Uitgeest, 6-18-26-27e Piet 
Groentjes uit Uitgeest en 9e Wim 
van Tol uit Uitgeest. De taartprijs  
gaat deze vlucht naar de Comb. 
Kerssens-Krom. De attractie-
prijs van deze week geschonken 
door Hein Berkhout gaat ook 
naar de Comb. Kerssens-Krom 
in Akersloot. Drie deelnemers 
aan deze vlucht vielen buiten de 
vereniging prijzen. De duif van 
Jaap Teeling was tevens goed 
voor een 8e in het Rayon B tegen 

89 deelnemers met 913 duiven. 
In de afdeling Noord-Holland 
(Zuid) was de duif goed voor een 
55e plaats tegen 347 deelnemers 
met 3850 duiven. Volgende week 
de voorlaatste midfond  vanuit 
Meaux (366 km) en de 2e jonge 
duiven opleervlucht vanuit Ber-
gambacht.

Ysbrand Kaptein maakt een 
Koningsweekend op de Over-
nacht-fond
Ook waren er enkele leden van 
de vereniging dit weekend zeer 
goed vertegenwoordigd in de 
uitslagen op de overnachtvluch-
ten. Vanuit de Franse losplaats 
Pau met een afstand van 1095 
km pakt Ysbrand Kaptein een 1e 
plaats en draaide nog een mooie 
serie 10-16-18-23e in Noord-
Holland tegen 48 deelnemers 
met 268 duiven. Ook de clubge-
noten de Combinatie J. Hommes 
& Zonen doen van zich spreken 
met een 34-39-64e plaats op de-
ze vlucht.  Ook Wim van Hool-
werff  zien we op een 43-57e 
plaats in de uitslag. Die dag ook 
vanuit het Franse Cahors (964 
km) werden er aansprekende 
uitslagen geboekt door enkele 
leden. Met 155 deelnemers te-
gen 1175 duiven behaalde Ys-
brand Kaptein wederom een eer-
ste plaats en een aansprekende 
serie van 9-14-24-28e, de Comb. 
J. Hommes & Zonen  kwam met 
een 4-74-92-128-132e plaats 
ook vooraan in de uitslag. (Hein 
Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Jaap Teeling met de snelste duif

Nieuws van Vereniging Oud Uitgeest
Uitgeest - Vereniging Oud Uit-
geest zit bepaald niet stil. Van de 
hand van secretaris Jan van Baar 
een overzicht van wat er op dit 
moment speelt binnen de ver-
eniging.
• Maar liefst achtendertig leden 
en dertien andere belangstel-
lenden waren op 13 mei aanwe-
zig in de Smelterij (op het terrein 
van de Stokkenfabriek) om te 
luisteren naar de presentatie van 
Arie Zonjee over de ‘Historie van 
de Meldijk in vogelvlucht’. Op 
een heldere en onderhoudende 
wijze nam Arie de aanwezigen 
mee in de geschiedenis van ons 
dorp. Aan de hand van fraaie il-
lustraties gidste hij de toehoor-
ders langs strandwallen, water-
lopen, meren, dijken en boeien-
de zijpaden naar het uiteindelijke 
reisdoel: de Meldijk, in vroeger 
tijden de verbindingsweg met de 
Zaanstreek en een centrum van 
handel en nijverheid. De reacties 
na afloop waren zeer positief.
• Onze vrijwilliger Tom de Kleijn 
heeft als amateurarcheoloog een 
stimulerende rol gespeeld bij re-
cente opgravingen in het gebied 
van de waterberging nabij de 
Uitgeesterweg. Gedurende de  

Middeleeuwen bevond zich daar 
de buurtschap Benes. Er is op-
vallend veel aardewerk uit diver-
se perioden gevonden. Uit de-
ze en andere vondsten blijkt dat 
dit gebied een rijke historie heeft 
gekend. De eerste bewoning da-
teert uit de Late  IJzertijd (om-
streeks de 1e eeuw vóór Chr.). 
Daarna is er tot  de 3e-4e eeuw 
na Chr. sprake geweest van in-
heems Romeinse bewoning. De 
opgravingen hebben ook het 
e.e.a. blootgelegd uit de daarop-
volgende perioden (Middeleeu-
wen t/m de Franse Tijd).
• Onlangs zijn diverse verzame-
lingen die in de loop der tijd zijn 
opgebouwd, ondergebracht on-
der de rubriek ‘Archieven’ van 
onze website www.ouduitgeest.
nl. Naast de alom bekende ‘Fo-
tobeeldbank’ bevat deze rubriek 
de ‘Bidprentjesbank’, de ‘Objec-
tenbank’ (schilderijen, prenten, 
munten, pijpenkoppen, gereed-
schap, etc.), de  ‘Documenten-
bank’ (rijk arsenaal aan docu-
menten van en over Uitgeest), de 
‘Bibliotheek’ en de  ’Advertentie-
bank’ (vele gedigitaliseerde ad-
vertenties vanaf het begin van de 
19e eeuw, verzameld door Wim 

Degeling en overgedragen aan 
onze vereniging). Daarnaast is 
de website verrijkt met twee in-
teressante historische bronnen, 
getranscribeerd door Arthur 
Groen: ‘Oud Notarieel Archief 
1637-1730’ en ’Grootboeken van 
de inkomsten van de Ambachts-
heerlijkheid Uitgeest 1729-1803’. 

De Vereniging Oud Uitgeest 
heeft haar onderkomen op de 
eerste verdieping van het Reg-
thuys (Kerkbuurt 3). Daar kun-
nen belangstellenden elke dins-
dagavond tussen half acht en 
negen uur terecht voor adviezen 
en raadpleging van het archief 
en de bibliotheek. In de maan-
den juli en augustus is het Reg-
thuys gesloten op dinsdagavond. 
De vereniging blijft wel bereik-
baar via het secretariaat (p/a De 
Terp 45; tel. 0251-314290; e-mail 
secretaris@ouduitgeest.nl) en 
staat altijd open voor nieuwe le-
den. Aanmelden kan via de web-
site, het secretariaat of een brief-
je in de brievenbus  van het Reg-
thuys. De contributie bedraagt 
15 euro per jaar indien toestem-
ming wordt verleend tot automa-
tische incasso (anders 17,50).

De Groot Verzekeringen een eeuw in verzekeringen 
B.V. Algemeen Assurantiekantoor P. de Groot en Zn. te Uitgeest  
bestaat 100 jaar! Deze bijzondere gebeurtenis wordt gevierd  
met een feestelijke receptie op vrijdag 27 juni a.s. Dorpsgenoten, 
klanten en relaties zijn van harte welkom van 16.30 tot 18.00 u. 
Het evenement vindt plaats bij Bobs aan de Westerwerf 1 te Uitgeest.
 
Cadeautip
Als jubileumcadeau graag een donatie voor CliniClowns. Deze kunt 
u overmaken op rekeningnr NL14 RBRB 08980 67006 tnv 100 jaar 
De Groot Uitgeest. In de receptiezaal staat bovendien een prachtige 
melkbus en ook daar kunt u storten.

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM
OP ONZE JUBILEUMRECEPTIE!

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Scoren tijdens de voetbal...
BRAZUCA WK 2014 Hazelnoot 
of wienercafetaart             E 7,95

Voor de hartige snack tijdens de wedstrijd
Kaasbroodjes, saucijzenbroodjes (mini’s), kip piri piri 
broodjes of champignon- ragoutbroodjes  E 1,45

(Op naar de kwart finale!!!!!)
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Van een hoop oud hout 
en roest tot trouwkoets
Uitgeest - Vrijdag trad Wendy 
van Velzen in het huwelijk met 
Paul Gooijer. Voor het bruidspaar 
en de ouders van Wendy kreeg 
dit huwelijk een heel bijzonder 
tintje. Ze trouwden namelijk in 
de koets die de vader van Wen-
dy gebouwd heeft. Hier gaat na-
tuurlijk wel een heel verhaal aan 
vooraf.
,,In 2004 was mijn man, Ron van 
Velzen, op zoek naar een uit-
daging’’, vertelt Aletta van Vel-
zen, de moeder van de bruid. 
,,Al speurend op de kabelkrant, 
die was er toen nog, kwam hij 
een advertentie tegen waarin 
een rijtuig te koop werd aange-
boden. Er stond wel bij dat het 
om een ‘opknappertje’ ging. En 
daar zag Ron wel een uitdaging 
in, niet wetende in wat voor staat 
het rijtuig was. Hij heeft een af-
spraak gemaakt om hem te ko-
men bezichtigen en we zijn toen 
naar Tienhoven getogen. Bij het 
zien van het rijtuig was mijn eer-
ste reactie: ‘Laat die maar staan. 
Je kunt niet eens zien wat het 
is. Een hoop verrot hout en oud 
roest.’ Maar Ron was heel en-
thousiast. Die zag er wel wat in.’’
Voor 35 euro heeft hij het hoop 
oud roest gekocht, op een aan-
hanger geladen en meegeno-
men naar Uitgeest. 
Aletta: ,,Daar werd het in onze 
achtertuin neergezet. Maar hoe 
pak je nu zo’n klus aan? Ron is 
gaan zoeken op het internet om 
te kijken of er misschien docu-
mentatie over koetsrestauratie te 
vinden was en kwam uiteindelijk 
het boek ‘Rijtuigen op het spoor’ 
tegen. Hier staat heel veel infor-
matie in zoals dat de spaken, de 
assen en de wielsegmenten al-
lemaal van verschillende hout-
soorten worden gemaakt. Ron 
wilde juist met de wielen be-
ginnen want als hij die niet kon 
maken dan had het hele project 
geen zin. Het hout voor de naven 
heeft hij bij houtzaagmolen de 
Salamander uit Leidschendam 
vandaan gehaald. Hij was dus 
niet alleen druk met het maken 

van het rijtuig maar was ook re-
gelmatig op het internet aan het 
zoeken naar materialen.’’
Het heeft heel wat hoofdbrekers 
en inspanning gekost maar uit-
eindelijk was de eerste naaf af. 
Dat was voor Ron een reden te 
meer om door te gaan. Om zijn 
ervaring te delen heeft hij ook 
nog een website gemaakt. Hier-
op kun je de hele restauratie vol-
gen: www.koetsrestauratie.nl. 
Aletta: ,,Wij hebben maar een ge-
wone achtertuin en een normale 
schuur zodat het werk aan het 
rijtuig hoofdzakelijk in de zomer 
maanden kon plaatsvinden. Het 
hele project heeft door omstan-
digheden ook nog eens drie jaar 
stil gelegen maar vorig jaar heeft 

Ron weer heel wat kunnen doen 
en in september 2013 was het 
rijtuig zover klaar dat hij op z’n 
wielen kon staan en naar de ga-
rage verplaatst kon worden. Me-
de door de zachte winter die we 
dit jaar hebben gehad heeft hij 
“gewoon” door kunnen werken 
en eind mei was het rijtuig he-
lemaal af en kon er een proefrit 
gemaakt worden. De droom van 
Wendy is op 20 juni echt uitge-
komen: trouwen met haar grote 
liefde Paul, in de koets die haar 
vader helemaal zelf gebouwd 
heeft. Niet alleen zij straalde de-
ze dag maar haar vader des te 
meer. Helemaal toen eerst onze 
dochter en later Ron zelf de teu-
gels ter hand namen.’’ 

Kunstenaars in spe exposeren 
‘Meisje met de parel’
Uitgeest - Tijdens de Kunstrou-
te Uitgeest hebben aspirant kun-
stenaars van Schilderschool Rob 
de Reus hun schilderstuk ‘Meisje 
met de parel’ geëxposeerd. 
Tijdens de lessen op maandag-
middag hebben zij door mid-
del van een stappenplan aan het 
portret gewerkt. De kinderen zijn 
even meegenomen op reis naar 
het kunstenaarschap……… En-
thousiast, ongeremd en vol pas-
sie hebben zij gewerkt vanaf de 
opbouw tot de uitwerking. Alles 
met een geweldig resultaat. 
,,Het is mooi om te zien hoe ie-
der kind zijn eigen schilderij op-
bouwt ondanks dezelfde uit-
leg die zij krijgen’’, aldus docent 
Rob de Reus. ,,Het is belangrijk 
ieder kind op zijn eigen niveau 
en binnen eigen kaders te laten 
werken. Alleen dan kun je je ta-
lent ontplooien. En die zitten er-
tussen, talenten!  Enkele kinde-
ren zijn al aan het experimente-
ren met verlooptinten, dat maakt 
mij blij.’’

,,Een hele ervaring en super 
spannend om zo je ‘eigen werk’ 
tentoon te stellen’’, vertelt één 
van de kinderen. ,,Ik vond het 
schilderij eerst helemaal niet 
goed gelukt maar nu het hele-
maal af is vind ik het eigenlijk 
wel knap van mezelf!’’  

Uitgeest - De Zwaan Cultureel 
is in 2008 ontstaan toen de eer-
ste muziekvoorstellingen werden  
georganiseerd. Voorzitter Thom 
van Son is er vanaf het allereer-
ste begin bij geweest en heeft 
De Zwaan Cultureel zien groei-
en tot een organisatie die een 
divers cultureel aanbod binnen 
Uitgeest biedt.  In de beginfase 
ondersteund door een paar vrij-
willigers, inmiddels meer dan 30 
die zich wekelijks belangeloos 
inzetten.
Vier werkgroepen die door vrij-
willigers worden geleid zorgen 
voor een gevarieerd aanbod aan 
culturele activiteiten. Klassieke 
muziek, het Filmhuis, het Open 
Podium en de theatervoorstellin-
gen zorgen ervoor dat er per sei-

zoen zo’n 2000 bezoekers genie-
ten van een gezellig avondje uit.
Voor Thom, die gewend is om 
voor kortdurende projecten te 
werken en inmiddels andere 
werkzaamheden heeft gevon-
den, is dit het juiste moment om 
de vrijwillige functie van voorzit-
ter  neer te leggen. Hij blijft wel 
betrokken bij de Zwaan Cultu-
reel.

Het aantal bezoekers en het 
aanbod van Stichting de Zwaan 
Cultureel blijft groeien. Daarom 
is men op zoek naar een nieuwe, 
enthousiaste voorzitter. Belang-
stellenden kunnen zich vrijblij-
vend laten informeren over deze 
functie. Neem contact op via de-
zwaancultureel@gmail.com.

De Zwaan Cultureel 
zoekt nieuwe voorzitter

Krantenactie Binnenmeer
Uitgeest - Zaterdag 28 juni is er weer een oude Krantenactie bij de 
Binnenmeerschool aan de Langebuurt in Uitgeest. U kunt de kran-
ten, liefst gewogen en goed gebundeld, inleveren tussen 09.00 en 
11.00 uur. Voor iedere 10 kilo krijgt u weer een stempel op de stem-
pelkaart.
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,,Een lach en een 
traan liggen in het 
leven nu eenmaal 
DICHT bij elkaar”

HENK SENTEL tussen  tussen 

PUZZEL EN WIN!!!

Lounge set 
Mundo

PPPPPPP
T.W.V.

€1500,-

T.W.V.
€1099,-

Twist Lite 
Single Giant

Lees de in deze krant opgenomen
50 pLus-Wijzer via de aparte Link op deze site
Of ga naar www.50pluswijzer.nl

http://www.castricummer.nl/news_ct/news_ct_wk26_50plus_2014.pdf
http://www.50pluswijzer.nl/puzzel/


Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De nieuwe woonwijk in Uitgeest is vernoemd naar een eeuwenoud pad, de Waldijk. Over 
de ligging van het oude pad gaan vele verhalen de ronde als het gaat om de juiste locatie van oudsher.
Maar...... de tegenwoordige Waldijk ligt nagenoeg op dezelfde locatie als een paar honderd jaar terug, 
denk daarbij aan het jaar 1700. De  Waldijk start aan het einde Assum gezien vanaf Kleis tot aan de ten-
nisvereniging TCU, het laatste deel moet nog worden verwezenlijkt. Dit gaat gebeuren als de wijk wat 
betreft de woningen is afgerond. Wat ook schitterend is, is dat men bij de nieuwbouw van de woonwijk 
de Walwijk, hiermede rekening heeft gehouden, hulde hiervoor! Foto en tekst: Ger Bus

Tinnen soldaatjes 
gieten en beschilderen 
Uitgeest - Op zondag 29 juni, 
laatste zondag van de maand, is 
Fort aan Den Ham weer geopend 
tussen 11 en 16 uur. Er is een 
doorlopende workshop “Tinnen 
soldaatjes gieten en beschilde-
ren” in het fort. Voor jong en oud.
Meestal flink druk dus wees er 
snel bij. Resultaten kunnen wor-
den beschilderd en meegeno-
men. 
Natuurlijk is er veel meer in het 
fort te zien. Geheel ingericht zo-
als het tijdens de mobilisatie van 
1914-18 was. U stapt in een tijd-
machine en kunt voelen hoe het 
is om met 24 manschappen in 
kleine ruimtes te leven.
De slaapvertrekken van de sol-
daten en officieren zijn weer ge-
heel intact en ingericht. Evenals 
de keuken en ziekenruimte.
Tal van exposities in het fort to-
nen onze 200 jaar militaire ge-
schiedenis. 1799, WO-2, en de 
Politionele Acties.

Er zijn ieder uur rondleidingen 
met gidsen maar u kunt ook vrij 
rondlopen in en om het fort.
Het Nederlands Grammofoon 
Genootschap is er ook en radio-
verbindingen met andere forten 
worden gelegd.
Natuurlijk is het terras geopend 
en kunt u van de soldatenkanti-
ne gebruik maken. 
Het fort, aan de Busch en Dam 
13,  ligt net over het spoor op de 
grens van Krommenie en Uit-
geest langs de provinciale weg 
N203 en is opgenomen in de 
Holland Route die langs tal van 
Industrieel Erfgoed in Noord-
Holland loopt. 
Het fort en fortterrein is rondom 
geheel toegankelijk en UNESCO 
Wereld Erfgoed sinds 1996. 
Er is voldoende (gratis) par-
keergelegenheid.  Ook op alle 
woensdagen is het fort geopend. 
Meer informatie op www.fort-
aandenham.nl.

Uitgeest - Aan De Terp is een 
bijzonder gemeentetuintje te 
zien. Bewoonster Sylvia van Oel 
maakte er voor de gelegenheid 
een WK-tuintje van!

WK-tuintje 
aan De Terp

Geestverschijningen op Engelse vliegvelden
Regio - Op zondag 29 juni is 
er in Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis om 14.00 uur een le-
zing over geestverschijningen 
op Engelse vliegvelden geduren-
de de Tweede Wereldoorlog. Het 
is een verhaal over verschijnin-

gen, merkwaardige gebeurtenis-
sen en/of angstige momenten. 
Het speelt zich allemaal af op of 
rond Engelse vliegvelden in de 
Tweede Wereldoorlog en de ja-
ren daarna. Het lijken verzinsels, 
maar in de lezing zijn verhalen 

opgenomen die mensen daad-
werkelijk hebben meegemaakt 
en beleefd. Peter de Raaf neemt 
u mee in een schemerwereld vol 
met indrukwekkende ervarin-
gen. Mystiek Engeland in de ja-
ren 1940-1945 en daarna.  

Beverwijk  Vondellaan 2  (0251) 211 179  

Heemskerk  Gerrit van Assendelftstraat 4A  (0251) 207 080

Uitgeest  Middelweg 71  (0251) 211 179

In ruim 25 jaar hebben we één 

miljoen mensen geholpen met de 

grootste en leukste aankoop van 

hun leven: hun huis.

Meer informatie op hypotheker.nl

Ook voor jou zoeken we, volstrekt onafhankelijk, de optimale financiële oplossing. 

betrokkenopenbetrouwbaar

gedegeneerlijksterkvoor u

www.teer.nl

of bel 0251 - 320 207

Alkmaar - Beverwijk - Heemskerk - Uitgeest

Alkmaar - Beverwijk - Heemskerk - Uitgeest
Beverwijk - Heemskerk - Uitgeest 

Wij bieden u 
de ruimte.

 Middelweg 71
Uitgeest  

Tel. 0251 320 207

Bel ons als u 
verhuisplannen heeft 

en vraag naar onze 
zomeraktie.

440732 Adv_Teer_Hypotheker_Kleiswijzer_DEF.indd   1 20-6-2014   16:19:05

25 juni 2014 35





25 juni 201438

Gevarieerde Kunstroute 
Uitgeest druk bezocht
Uitgeest - In Uitgeest is men 
nog lang niet ‘kunstmoe’, bleek 
uit de drukbezochte kunstroute 
afgelopen weekend. Op de fiets 
of wandelend ging men de ver-
schillende locaties af. Ervaren 
kunstenaars maar ook nieuw-
komers als Tini Wester uit Uit-
geest exposeerden in bijvoor-
beeld de Kuil. Tini: “Ik had al wat 
gedaan met olieverf en nu krij-
gen wij aquarelles van Joop de 
Beer, die zelf ook exposeert op 
de route. Aquarelleren is vrij las-
tig en thuis had ik de spullen al 
lang aan de kant gegooid maar 
hier moet je er toch iets van pro-
beren te maken.”  
In de Binnenmeerschool was de 

ruimte weer goed gevuld. Het 
mannetje in de teil trok bij bin-
nenkomst direct de aandacht. 
Kunstenares Christine van Ingen: 
“Ik heb ‘m net verkocht aan een 
mevrouw die haar man er in her-
kende en grappig detail is dat ik 
als kind nog in die teil heb geze-
ten.” Ook Galerie de Verfschuur 
van Nel en Jan Tiebie was het 
bezoeken waard. Beeldend kun-
stenaar Margret Schilder liet ter 
plekke zien hoe een groep zee-
honden van klei bovenop elkaar 
gestapeld er toch heel natuurlijk 
uitziet. Uit het hoofd werkte ze 
gestaag door, ondertussen uitleg 
gevend aan wie er meer van wil-
de weten. 

Margret: “Ik had een abonne-
ment genomen bij Artis, heb er 
aardig wat uurtjes doorgebracht 
en eerst heel veel getekend.”

Open tuin
Dit jaar stelden de zussen Ineke 
Rumphorst en Margret de Reus 
weer hun biologische tuinen 
open aan de Hogeweg. De wil-
de bloementuin en de moestuin 
met fruitbomen lokten de bezoe-
kers, die in het gezellige prieel-
tje zelfgemaakte taart met kof-
fie of thee konden nuttigen. Een 
kraampje met jams, chutneys en 
ingemaakte producten verraad-
de behoorlijk wat uren werk. 
(Monique Teeling)



Schaatsen in de zomer?
Castricum - Afgelopen weekend 
waren drie Castricummers te vin-
den op het ‘Zomerijs’ van ijsbaan 
Thialf in Heerenveen: Paulien Ver-
haar en Thom de Vries, C-junioren 
van schaatsselectie Alkmaar, en 
trainer Richard Bloedjes uit Lim-
men. Er stonden vier trainingen op 
het programma met het LPM-sy-
steem. 

Trainer Richard: ,,LPM betekent 
Local Position Measurement, vrij 
vertaald: het meten van de posi-
tie van de sporter. Het geeft exact 
de locatie en de snelheid van een 
schaatser weer. De schaatsers 
dragen een hesje met een ontvan-
ger. Twaalf lokale satellieten me-
ten hun positie op de ijsbaan. Ik 

kan met deze gegevens, en met 
behulp van de beelden van zes 
vaste camera’s een goede analy-
se maken van de techniek van de 
talenten. Zo kan ik bepalen waar 
verbeterd kan worden: ik kon ach-
terhalen dat Paulien snelheid ver-
liest in het midden van de bocht. 
Aan Thom kon ik tips geven over 
zijn houding in de bocht.” 

Tijdens het weekend is er ook ge-
fietst en hardgelopen. Leuk om de 
ontwikkeling van deze jonge spor-
tieve Castricummers te onder-
steunen? Met een kleine bijdrage 
is het mogelijk hen te sponsoren. 
Meer informatie via marjonlinde-
boom@ziggo.nl en de Facebook-
pagina C-selectie Alkmaar.

PvdA plaatst kanttekeningen 
bij parkeerplaats voor treinen
Castricum - Donderdagavond 
is in de gemeenteraad een toe-
lichting gegeven door I&M en 
Prorail over een eventueel op-
stelvoorziening voor treinen aan 
de zuidkant van Castricum of de 
noordkant van Uitgeest; beiden 
aan weerszijden van de spoor-
rails. De politieke partijen noe-
men een opstelvoorziening in 
Castricum een behoorlijke aan-
tasting van het buitengebied. 
Het leed zou enigszins kunnen 
worden verzacht als er een bij-
drage komt voor de herinrich-
ting van het stationsgebied en 
de realisatie van een tunnel bij 
de overgang van de Beverwij-
kerstraatweg. Volgens de frac-
tie van de PvdA zijn er sowie-
so kanttekeningen bij het voor-

stel te plaatsen. Dave van Ooijen, 
fractievoorzitter PvdA Castricum: 
,,Op basis van de nieuwste ver-
voerscijfers kunnen de huidige 
vier intercity’s en vier sprinters 
op de Zaanlijn nog tot 2030 mee. 
In dat geval is het in het geheel 
niet nodig dat er in 2020 een 
nieuwe opstelvoorziening moet 
komen. De gemeente Heerhugo-
waard heeft bovendien het aan-
bod gedaan om grond beschik-
baar te stellen voor een eventu-
eel groot opstelterrein voor IC-
materieel. Het deel van het IC-
materieel dat momenteel bij Alk-
maar staat opgesteld, kan daar 
naar toe verhuizen. In dat geval 
kunnen de op te stellen sprinter-
treinen voor de ochtendspits en 
in de late avond worden over-

gebracht naar het bestaande 
opstelterrein in Alkmaar dat in 
dat geval vrijkomt.” Maar Prorail 
noemt het onwenselijk om le-
ge sprinters tussen Uitgeest en 
Alkmaar te laten rijden. ,,Dat het 
door laten rijden van treinen tus-
sen Castricum en Alkmaar geld 
kost is juist, maar daar staan 
ook financiële voordelen tegen-
over. Het niet bouwen van een 
opstelvoorziening gaat Prorail 
miljoenen schelen.” Op 25 juni 
vindt weer een informatiebijeen-
komst plaats over het PHS. Aan-
vang 19.00 uur in Johanna’s Hof. 
Het doel van deze bijeenkomst is 
omwonenden van de beoogde 
opstellocaties te informeren. Op 
de foto Dave van Ooijen, fractie-
voorzitter PvdA. 

Limmen - Een hond aan de kin-
derwagen binden is geen goed 
idee. Dat ondervond de oppas 
van twee kleine kinderen vrijdag 
rond tien uur. Het NHD meldt 
dat zij met de kinderen en twee 
honden over de Schoollaan liep 
toen een van de honden ervan-
door ging naar schapen in het 
naastgelegen weiland. De hond 
sprong in de sloot, maar zat aan 
de kinderwagen vast. Daardoor 
werd de kinderewagen met de 
peuters de sloot in getrokken. 
De oppas maakte de hond los 
en de kinderen werden uit de 
sloot getrokken. Een wandelaar 
die deelnam aan de Plus4daag-
se Alkmaar assisteerde daarbij. 
De kinderen zijn onderzocht en 
maken het goed. De hond kreeg 
hoe dan ook twee schapen te 
pakken die vervolgens moesten 
worden afgemaakt.

Hachelijk 
avontuur

Castricum - Na de inschrijfa-
vond van de Jeugdvakantiecock-
tail zijn er bij activiteiten nog 
plaatsen open. in Castricum kan 
nog deelgenomen worden aan 
de activiteiten slagwerkwork-
shop, de toneel- en aan de WK/
Brazilworkshop, aan het red-
dings- en strandspel, aan jeugd 
en techniek, aan tumblingbaan-
springen voor verschillende leef-
tijden, aan jeu de boulen en aan 
de speelgoedmarkt. In Discove-
ry kan meegedaan worden aan 
de griezel/spookhuismiddag, de 
speurtocht en aan het avond-
discofeest met spel. Bij het Gan-
zenbordzwemmen in de Witte 
Brug en bij het Cupcakes ver-
sieren in de Tuin van Rommel 
is eveneens nog plaats. Wie het 
leuk vindt aan Jazzdance, aan 
tafeltennis en/of aan de strand-
workshop mee te doen, kan 
zich hiervoor aanmelden. Klim-
mers en trampolinespringers 
kunnen zich eveneens opgeven. 
In Akersloot kan deelgenomen 
worden in de Storeyclub aan de 
creatieve workshop en aan het 
mountainbiken. In Limmen biedt 
OdiSport in Dampegheest vlot-
ten bouwen. Ook kan een bios-
coopfilm door grootouders en 
kleinkinderen bekeken worden. 
Opgeven tussen 13.30 en 15.30 
uur, met uitzondering van de vrij-
dag: tel.: 0251 656562. 

De Vakantie-
cocktail

Afscheid Garden of Love 
Heemskerk - Op zaterdag 28 
juni presenteren de deelnemers 
van de popcursussen van mu-
ziekschool Heemskerk zich in 
De Nozem in Heemskerk. Als 
afsluiting wordt een afscheids-
concert gegeven door The Gar-
den of Love. Deze rockband, met 
muzikanten die een verstandelij-
ke beperking hebben, is  bekend 
geworden door tv-programma’s 
met Johnny de Mol Castricum-
mer Mike Walker is een van hen. 
Hoogtepunt was een succes-

vol optreden op Pinkpop. Tobi-
as, Niels, André en Mike heb-
ben gekozen om te stoppen na 
een mooie en leerzame periode 
als popartiesten. Uiteraard zullen 
zij niet helemaal stoppen, omdat 
het muzikantenbloed kruipt. ,,Er 
komt wel weer iets anders op 
ons pad”, zegt Mike. ,,Het is ge-
woon tijd voor iets anders. Mis-
schien begin ik wel een solo-
carrière. Ik ga in ieder geval zelf 
weer liedjes schrijven. Ze zitten 
al in mijn hoofd.” 

Vlucht vanuit Vierzon
Castricum – Vanuit Vierzon in 
Noord Frankrijk werd een prach-
tige vlucht gemaakt door de dui-
ven van de Gouden Wieken. De 
duivenliefhebbers in Noord Hol-
land hadden gezamenlijk 4810 
postduiven ingezet voor deze 
wedvlucht. 
Zaterdag om 7.00 uur gingen 
de deuren van de containerwa-
gens open en begonnen de dui-
ven aan de terugreis naar Castri-

cum. De eerste duif bij de Gou-
den Wieken werd door Gerhard 
Tromp geklokt om 15.16.48 uur. 
Deze tweejarige doffer vloog met 
een gemiddelde snelheid van 
bijna 75 kilometer per uur huis-
waarts. Sander de Graaf kreeg 
zijn duiven zoals dat heet ‘aan 
een touwtje’. Hij klokte drie dui-
ven bij de eerste vijf in de vereni-
ging. De derde duif werd geklokt 
door Cees de Wildt.

Hulp gezocht voor Uit Je Bak
Castricum - Met nog minder 
dan een maand te gaan tot het 
Uit Je Bak Festival is het tijd om 
nieuwe namen aan de line-up 
toe te voegen. De eerste daar-
van is Novack, één van de head-
liners. Deze indiepopband uit 
Utrecht timmert flink aan de weg 
en was al te zien in De Wereld 
Draait Door. Een andere head-
liner is Bade. Bade combineert 
pop en electronica, en voegt 
daar ook een vleugje britpop aan 
toe. Daarnaast On Eva. Deze sin-
ger/songwriter stond in de fina-
le van de Grote Prijs van Neder-
land. Ze speelt haar eigen liedjes 
en begeleidt zichzelf op de gi-

taar. Uit Je Bak wordt afgesloten 
door dj DNS. Sponsors die een 
bijdrage willen kunnen mailen 
naar aliki@uitjebak.nl. Een bij-
drage leveren aan de aankleding 
van dit festival? Mail dan naar 
vrijwilligers@uitjebak.nl. 

In het oude Rode Kruis-gebouw-
tje, Van Speykkade 61 iede-
re donderdag en vrijdag tussen 
14.00 uur en 20.00 uur geklust en 
geverfd. Ook voor wie niet han-
dig of creatief is, is er genoeg 
te doen. Het Uit Je Bak Festival 
vindt plaats op zondag 27 juli in 
het Willem de Rijkepark in Cas-
tricum en is gratis toegankelijk.
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Sport in nieuwe aflevering 
Couleur LoCALe van C-TV
Castricum - In de laatste afleve-
ring van dit seizoen van Couleur 
LoCALe staat sport centraal. Pe-
ter van Raalte ontvangt vier gas-
ten die allen met sport te maken 
hebben. Ten eerste is Erick Bak-
ker te gast, één van de drijvende 
krachten achter tennistoernooi 
Biesterbos Open in Bakkum. Hij 
vertelt onder meer dat het ver-
schuiven van Wimbledon gun-
stig is voor het Castricumse toer-
nooi, omdat er dan meer jeugd-
talent naar Bakkum kan komen.
Ook te gast is Mats Marcker, hij 
haalde de All Blacks naar Castri-
cum. In juli zal het Nieuw-Zee-
landse nationale sevens-rug-
byteam Castricum bezoeken ter 
voorbereiding op de Gemene-
bestspelen in Glasgow, Schot-
land. Het sevensteam is een 
grootmacht in de rugbywereld, 
dus zal CasRC er een flinke kluif 
aan hebben ze te verslaan in een 
oefenwedstrijd op Wouterland. 
Marcker vertelt onder meer hoe 
hij zelf in aanraking is gekomen 

met het Nieuw-Zeelandse team 
en hoeveel moeite hij heeft moe-
ten doen om ze naar Castricum 
te halen.
Pieter Stoutenbeek schuift aan. 
Hij is kitesurfer op het strand 
van Castricum en initiatiefne-
mer van een watersportcentrum 
op het strand, samen met een 
paar vrienden. Met een de surf-
vereniging Freakwave en boten- 
en visvereniging De Salamander 
gaan zij de zuidkant van het Cas-
tricumse strand omtoveren tot 
een sportdomein. 
Laatste gast is sportverslaggever 
Ruud Kuijs van Castricum105. Hij 
heeft voor het zondagmiddag-
programma 105SportLive het af-
gelopen seizoen weer vele voet-
balvelden bezocht en verzorgt 
een terugblik op het afgelopen 
voetbalseizoen van de vier voet-
balclubs die de gemeente rijk is. 
De juni-aflevering van Couleur 
LoCALe is te zien om 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00 en 23.00 uur 
op C-TV.

Sven gaat van 
FCC naar AZ

Castricum - Doelman Sven 
Geerlings vertrekt van FC Castri-
cum naar AZ. 
Geerlings maakt komend sei-
zoen deel uit van de selectie on-
der twaalf. De keeper van de E1 
heeft erg veel zin in zijn avon-
tuur. Dat AZ bij de talentvol-
le doelman uitkwam, was toch 
enigszins een verrassing. In de-
cember kwam namelijk een eind 
aan de trainingen bij de voetbal-
school van AZ. Door zijn goede 
spel in de tweede helft van de 
competitie kwam Geerlings toch 
weer in beeld.

Red Stars 
wordt ingeblikt 
Castricum – Red Stars Vitesse 
heeft er zaterdag flink van langs 
gekregen in een directe confron-
tatie om de tweede plaats. Ven-
nep Flyers was op De Puikman 
oppermachtig: 6-29. Dat was 
een hard gelag voor de Castri-
cumse honkballers, die normaal 
gesproken hun zaakjes dik in or-
de hebben. 
Coach Jasper van Schoor: ,,We 
kregen in de eerste inning met-
een acht stevige honkslagen te 
verwerken waardoor we 0-6 ach-
ter kwamen. Ik kreeg hoop toen 
we dat direct verkleinden tot 4-6. 
Maar in de tweede inning begon 
het veld te schutteren, waardoor 
het pardoes 4-11 stond. Daar 
was niet meer tegen op te bok-
sen.” Het was Van Schoor voor-
af al duidelijk dat de slagploeg 
uit Nieuw-Vennep sterk is. ,,In 
de heenwedstrijd kregen we 17 
punten tegen. Nu 29. Daardoor 
is meer dan de helft van de te-
genpunten dit seizoen door hen 
gescoord. Maar dat mag natuur-
lijk niet gebeuren. 
De instelling van ons team was 
onder de maat.” Red Stars is 
door de nederlaag gezakt naar 
de derde plaats. 
De ploeg heeft na deze zeperd 
drie weken rust. Op zaterdag 19 
juli staat de thuiswedstrijd tegen 
nummer 5 Double Stars op het 
programma.

Milo tweede van Nederland 
op NK Trampolinespringen
Castricum - Zaterdag 21 juni 
werd het NK trampolinesprin-
gen gehouden voor de C, D en E 
klasse in Ahoy Rotterdam. DOS 
Castricum had drie springers 
die zich geplaatst hadden voor 
deze wedstrijd. Milo v.d. Wete-
ring wist zich na twee oefenin-
gen te plaatsen voor de finale. 
Hij sprong hier zijn derde oefe-
ning keurig en mag zich tweede
van Nederland noemen in de 
klasse D jeugd jongens. Ook 
Jouke Windig wist zich na twee 
oefeningen te plaatsen voor de 
finale. Hij werd uiteindelijk acht-
ste van Nederland in de klasse 
E instappers. Rosalie Zoontjes 
sprong zichzelf met twee goede 
oefeningen naar een tiende plek 
in haar klasse D junior gemengd.

Tapas leveren mooi bedrag 
op voor ‘t Dierenduintje

Castricum - Mark Dijkhuizen 
en Jan Buursma kwamen afge-
lopen maandagmiddag met een 
grote verrassing voor Fred Bak-
ker van ‘t Dierenduintje. Dank-
zij een tapasavond, gesponsord 
door verschillende lokale bedrij-
ven, werd er maar liefst 650 euro 
binnengehaald.  
Terwijl Mark Dijkhuizen met een 
grote cheque in zijn handen aan 
het hek staat te morrelen van 
het Dierenduintje komt eigenaar 
Fred Bakker aanlopen. ,,We zijn 
gesloten hoor, ik ben hier alleen 
om de dieren te voeren.’’ Dijkhui-
zen legt uit dat hij een verras-
sing heeft. Bakker haalt het hek 
van het slot en laat Dijkhuizen 
binnen. Ook Jan Buursma van 
Smaakwerk komt net aanlopen. 
Dijkhuizen en Buursma vertellen 
wat er aan de hand is.
,,We hebben een aantal we-
ken geleden een gezellige 
tapasavond georganiseerd in 
de aula van de Juliana van Stol-
bergschool. Daar kwamen ze-

venenveertig mensen op af. Het 
was een groot succes.” Dijkhui-
zen onthulde de cheque en Bak-
ker was aangenaam verrast. ,,Dit 
is geweldig. Wat een bedrag. We 
kunnen dit heel erg goed ge-
bruiken, want het gaat financi-
eel niet zo lekker met het Die-
renduintje. Er zijn heel wat dona-
teurs die zich hebben terugge-
trokken en dat merken we goed. 
We zijn heel blij met dit soort ini-
tiatieven.’’ 
Dijkhuizen en Buursma kregen 
meteen een rondleiding door het 
Dierenduintje. Terwijl de scha-
pen, geiten en ganzen toekij-
ken, liepen de mannen via var-
ken Purk, voorheen Pinky, en de 
konijnenberg langs de padden-
poel, insectenverblijven, vlinder-
tuin en moestuin.
,,Het is prachtig, nooit gedacht 
dat het zo groot zou zijn. Ik was 
er nog nooit geweest. Het is een 
verscholen paradijsje, ik kan ie-
dereen aanraden om eens te 
gaan kijken’’, besluit Dijkhuizen.

www. .nl

www. .nl

Castricum – Atletiekvereniging 
Castricum vierde zaterdag 21 ju-
ni dat haar clubhuis gerenoveerd 
is. Het clubhuis dateert uit de ja-
ren vijftig en was nodig aan ver-
vanging toe. Meer dan 250 le-
den en genodigden waren aan-
wezig toen het clubhuis offici-
eel werd heropend door de twee 
jongste pupillen, Manja Kuijs en 
Joeke Kavsek, samen met wet-
houder Leo van Schoonhoven en 
voorzitter Joop Beentjes. Na de 
officiele opening, vond de race 
plaats waarbij toploper Michel 
Butter (lid van AV Castricum en 
van Team Distance Runners) liep 
tegen atleten en atleetjes van 
AVC.
Michel begon met een geza-
menlijke warming up; hij liet 
zien welke oefeningen hij altijd 
doet voor een wedstrijd om de 

spieren warm te maken. Daar-
na startten de pupillen, de uit-
daging was om zo lang mogelijk 
Michels marathontempo van 20 
kilometer per uur bij te houden. 
Vervolgens namen de junioren 
het tegen hem op, daarna de se-
nioren en als laatste de masters. 
Bij de jongste pupillen waren To-
bias Vrolijk en Famke Perez de 
atleetjes die het langst bij hem in 
de buurt bleven, bij de senioren 
kon Peter Wolters het langst bij 
Michel blijven meelopen. Bij de 
masters (veteranen) kon Mark 
Duinmeijer het langst met Mi-
chel meelopen, hij hield het drie 
rondjes vol. Hiermee werd het 
uitzonderlijke talent van Michel 
duidelijk: hij kan dit enorm ho-
ge tempo maar liefst twee uur 
en tien minuten volhouden, dit is 
zijn snelste tijd op de marathon. 

Mooiste atletiekbaan 
heeft nu ook heel mooi 

clubhuis
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Uitgeest - Vier keer Europees 
kampioen en vier keer Neder-
lands kampioen. Uitgeest heeft 
niet zo maar een schoenmake-
rij in het dorp. Henk Heine heeft 
zijn zaak al bij veertig jaar aan de 
Middelweg, maar opa Heine be-
gon de schoenmakerij al in 1905 
aan de Schevelstraat in Uitgeest.
Henk: “Als twaalfjarig jochie ging 
mijn vader daar aan het werk. 
Dat was in die tijd heel gewoon. 
In de jaren dertig startte mijn va-
der in Castricum een schoen-
makerij en nam mijn oom de 
zaak aan de Schevelstraat over. 
Ik ging bij mijn vader in de zaak 
werken toen ik veertien was, 
maar moest ook twee avon-
den en één dag per week naar 
de Schoenmakersvakschool. Op 
m’n zeventiende was ik de jong-
ste gediplomeerde schoenmaker 
in Nederland.”
 
Eigen baas
Toen de oom van Henk stop-
te met zijn zaak aan de Sche-
velstraat wilde Henk deze graag 
overnemen. Henk herinnert zich 
nog goed dat z’n vader zei: ‘Oké 
ik koop de zaak, en bewijs jij 
maar met je grote mond dat je 

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

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

het kunt!’ En zo bestierde hij op 
negentienjarige leeftijd z’n ‘ei-
gen’ schoenmakerij.“ Henk was 
24 jaar toen hij de zaak met 
woonhuis kocht van z’n vader en 
trouwde. Hij en zijn vrouw heb-
ben de schoenmakerij altijd sa-
men gerund. Hij de schoenen, zij 
de winkel en de administratie.
 
Verhuizen
De gemeente kocht in 1975 het 
bedrijf met woonhuis aan de 
Schevelstraat van Henk omdat er 
op die grond een woningbouw-
complex was bedacht. Henk: 
“In datzelfde jaar konden we de 
zaak aan de Middelweg, ook met 
woonhuis kopen. En daar zitten 
we nu nog steeds. Een heerlijke 
plek, mooi in het centrum.“
 
Leraar
Henk, inmiddels 67 jaar, geeft 
nog steeds les aan de Dutch 
Shoe Academy in Utrecht. Hij 
geeft de cursus Finishing Touch 
en leert studenten, op wed-
strijdniveau, mooie, dure schoe-
nen die versleten zijn weer he-
lemaal goed te maken. Vroeger 
gaf Henk ook les aan de Schoen-
makersvakschool in Amsterdam. 

Henk: “Ik train nog steeds me-
dewerkers van schoenmake-
rijen in het land. Laatst was ik 
nog in Drachten waar in de zaak 
vijf van die machines staan die 
ik heb. Een pracht zaak!” Henk 
heeft in de loop der jaren zo’n 
300 schoenmakers opgeleid. 
 
Klanten uit het hele land
Juist omdat Henk een vakman is, 
komen zijn klanten overal van-
daan. Dus niet alleen uit de re-
gio, de Zaan en Amsterdam. Er 
zijn klanten in Nederland die 
schoenen naar hem opsturen om 
te laten maken. Henk: “Vaak zijn 
dat handgemaakte schoenen uit 
bijvoorbeeld Engeland. Dan wil 
de eigenaar graag dat er goed 
herstelwerk geleverd wordt.”
 
Eerlijk
Natuurlijk heeft Henk favoriete 
klussen. Henk: “Dames schoe-
nen met enkele zool! Jammer 
genoeg wordt het aanbod daar-
van steeds minder. En ik zeg ook 
eerlijk tegen de klant als een 
schoen of laars het maken niet 
meer waard is. Dat vind ik zon-
de.” (Tekst en foto: Yvonne Mul 
Fotografie).

Henk Heijne: ook leermeester

Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van ju-
li van de Stichting Uitgeester 
Senioren. Wanneer een acti-
viteit plaats vindt in Dorps-
huis de Zwaan is dit aange-
geven met ZW. Soosactivitei-
ten zijn dagelijks van maan-
dagmiddag tot en met vrij-
dagmiddag. 
Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-312161. Voor overige 
activiteiten van de Stichting 
Uitgeester Senioren kunt u 
zich telefonisch aanmelden 
op nummer 0251-319020.
 

Activiteitenkalender 
juli

Maandag 7, 14, 21, 28:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten – zomerbridge 
 
Dinsdag 8, 15, 22, 29:
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten

Woensdag  2, 9, 16, 23, 30:
Fietsen met e-bike, vertrek 
om 9.30 uur
10.00-12.00 uur: ZW: Zomer-
café, iedere woensdag  tot 
augustus

13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten

Donderdag 3, 10, 17, 24, 
31:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
10.00 -11.30 uur: ZW: Open 
Atelier
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)

Vrijdag  4, 11, 18, 25:
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten

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

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Wietplantage opgerold 
en vernietigd
Uitgeest - De politie heeft vori-
ge week woensdagmiddag een 
wietplantage opgerold aan de 
Wiekenlaan in Uitgeest.
In een kelder en op zolder was 
een wietplantage ingericht. Hier 
stonden een honderdtal plan-
ten. De politie heeft samen met 
Boogaard de wietplantage ont-
ruimd. De apparatuur zoals lam-
pen, ventilatoren en filters zijn in 
beslag genomen. De wietplanten 
zijn ter plaatse vernietigd.

Daarnaast werd geconstateerd 
dat er gerommeld was met de 
elektriciteit. De energiemaat-
schappij Liander heeft de instal-
latie uit de meterkast gedemon-
teerd en doet aangifte van dief-
stal. Een 41-jarige man en een 
38-jarige vrouw zijn aangehou-
den. 
Het is de tweede plantage in kor-
te tijd die ontdekt en opgerold is 
in Uitgeest. (bron: 112-uitgeest.
nl)
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De nieuwe Homepart 
winkel staat als een huis 
Castricum - Alle onderdelen en 
accessoires onder één dak; dat 
maakt de nieuwe Homepart win-
kel uniek. En trotse eigenaar Pe-
ter Renckens zet hier zijn ver-
trouwde service in om proble-
men met huishoudelijke appa-
ratuur snel op te lossen. Met 
de opening van de heringerich-
te Homepart winkel biedt Peter 
vertrouwde service in een stra-
lende nieuwe omgeving.
,,Dankzij de Homepartformu-
le heeft onze winkel een mooie, 
strakke inrichting, zodat alle pro-
ducten gemakkelijk te vinden 
zijn. Het assortiment is altijd ac-
tueel en gaat mee met de nieuw-
ste trends”, vertelt Peter. Home-
part is een winkelketen in on-
derdelen en accessoires voor 
in en om het huis. Met de nieu-
we winkel speelt Peter in op de 
toenemende vraag naar vervan-
gingsartikelen voor huishoude-
lijke apparatuur. ,,Veel appara-
ten kunnen door een kleine re-
paratie nog jarenlang mee. Met 
een assortiment van ruim 2,5 

miljoen onderdelen kunnen wij 
echt problemen oplossen.” Ho-
mepart werkt samen met vrijwel 
alle grote fabrikanten van huis-
houdelijke apparatuur. Dank-
zij een slim logistiek systeem is 
Homepart in staat om vrijwel al-
le artikelen binnen 24 uur te le-
veren. Ook is de centrale Home-
part winkel online te vinden via 
homepart.nl.
Naast een enorm onderdelen-
assortiment verkoopt Homepart 
ook inktcartridges, smartpho-
nes en tabletaccessoires, hoofd-
telefoons, energiezuinige lam-
pen, stofzuigerzakken, batterij-
en, huishoudreinigers en meer. 
,,Waar in Castricum kun je alles 
vinden voor je tablet én voor je 
stofzuiger? Dat kan gemakke-
lijk allemaal bij ons. En parkeren 
is gratis voor de deur.” De win-
kel is gevestigd bij winkelcen-
trum Geesterduin aan de weste-
lijke buitenzijde, direct naast de 
pinautomaat. Kijk voor meer in-
formatie op www.homepart.nl of 
bel 0251-651006.

Castricum - Het jaarlijks CSV 
schoolhandbaltoernooi is inmid-
dels een begrip op basisscholen 
in Castricum en Limmen. Met dit 
jaar 41 teams, een recordaantal, 
beleefden meer dan 300 kinde-
ren zondag een sportieve dag op 
Wouterland. 
Er werd natuurlijk gehand-
bald, maar de kinderen konden 
zich ook laten schminken, pop-
corn snoepen en hun gooisnel-
heid meten. Per groep werd ge-
streden om de handbalbeker. 
De winnaars die maandag trots 

met beker op school konden ver-
schijnen zijn: groep 3 en 6 van 
de Toermalijn, groep 4 en 5 van 
de Visser ’t Hooft en groep 7 
en 8 van de Sint Maarten. Kin-
deren die vaker willen handbal-
len, kunnen meetrainen of gratis 
twee maanden lid worden. 
Meer informatie is te vinden op 
www.csvhandbal.nl. Er zijn vele 
foto’s gemaakt tijdens het toer-
nooi. Bekijk ze allemaal op de 
Facebookpagina van CSV: face-
book.com/csvhandbal.  Foto’s: 
Chrisla Castricum. 

Speedy Pliss; dé oplossing 
voor kunststof kozijnen

Heemskerk - Hummel Kozij-
nen heeft dé oplossing in huis 
voor binnenzonwering in com-
binatie met kunststof kozijnen: 
Speedy Pliss. Monteren zonder 
te schroeven of boren en geen 
problemen meer met gordijnrails 
of -cassettes die voor het raam 
hangen. De Speedy Pliss wordt 
direct op de glaslatten geplaatst 
met een fraai aluminium frame, 
dat is voorzien van een mag-
neetstrip en in elke gewenste 
RAL-kleur kan worden geleverd. 
Ook het plissédoek is in diverse 
soorten verkrijgbaar, naar keu-
ze luchtdoorlatend, verduiste-
rend, zonwerend of reflecteren. 
Bij Hummel Kozijnen is ook een 
compleet assortiment voorzet-
rolluiken verkrijgbaar, zowel met 

PVC- als aluminium lamellen 
en zowel elektrisch als handbe-
diend. Liever buitenzonwering? 
Het windvaste screen Zip X ver-
hoogt het levenscomfort doordat 
sotrende lichtinval wordt voorko-
men en het interieur wordt be-
schermd. De screens zijn wind-
vast en verkrijgbaar in verschil-
lende kleuren en patronen. 
Breng een bezoek aan de show-
room of maak een afspraak voor 
een geheel vrijblijvend bezoek 
aan huis. Hummel Kozijnen is 
gevestigd aan de Lijnbaan 44a 
en geopend op vrijdag  van 13.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur. Telefoon: 
0251 234484 / 06 10273172. Uit-
gebreide informatie is op www.
hummel- kozijnen.nl te vinden.

Akersloot - Zondag 29 juni is er 
weer een wandeling. Amak zwerft 
door Hollandskroon in Kolhorn en 
de tocht is 20 km lang.  Het ver-
trek is om 9.00 uur bij Het Kruis-
punt Mozartlaan/ hoek Raad-
huisweg in Akersloot. Iedereen is 
welkom mee te wandelen.

Amak wandelt

Castricum - In het kader van 
de zomeractiviteiten voor seni-
oren van Stichting Welzijn Cas-
tricum kunnen zij donderdag 26 
juni het Strandvondstenmuse-
um bezoeken. Belangstellenden 
worden om 10.00 uur ontvan-
gen met huisgemaakt gebak en 
koffie. Menno Twisk vertelt over 
de geschiedenis van de Zanderij, 
de bollenteelt en andere streek-
historische wetenswaardighe-
den. Er wordt een film vertoond 
over het strandjutten in Castri-
cum en Bakkum met als afslui-
ter een rondleiding door het mu-
seum. Aanmelden via info@wel-
zijncastricum.nl of 0251-656562.

Senioren op pad

Castricum - Van 1 juli tot half 
augustus organiseert Moni-
que Schiller elke week een me-
ditatieavond op de maandag en 
mindfulness-wandelingen op 
dinsdagavond in de duinen. In-
lichtingen en opgeven: Moni-
que Schiller tel.: 0251-657911 of 
suus@doglover.com.

Stilte en rust

Castricum - De Kennemer Toer 
Club heeft dit fietsseizoen een 
tocht georganiseerd met als 
naam de Landschapstoer die 
over twee afstanden gereden kan 
worden. Er is een vrije toertocht 
over 105 kilometer en een fami-
lietocht over 40 kilometer. Deze 

Landschapstoer

Live-muziek clubMariz

Castricum - Iedere laatste vrij-
dag van de maand speelt de LDS 
-band bij clubMariz. Voorheen 
speelde deze band altijd bij Mez-
za Luna, vanaf afgelopen januari 
hebben ze hun nieuwe thuis ge-
vonden in de studio bij clubMa-
riz aan de Dorpsstraat 72. 
Maandelijks wordt er een feestje 
gebouwd met voldoende ruim-

te om te swingen. Iedere maand 
heeft de band een ‘special guest’ 
en aanstaande vrijdag 27 juni is 
dat Ryan Bechou. De stijl van de-
ze in Nederland geboren soul-
zanger is een mix van Michael 
Jackson, Marvin Gaye en Stevie 
Wonder.  De LDS-band speelt 
van 22.00 tot 1.00 uur en de en-
tree is gratis. 

twee tochten zijn geheel uitge-
pijld. Inschrijven kan op zondag 
29 juni bij Camping Geversduin, 
Beverwijkerstraatweg 205 Castri-
cum. De start van de 105 km is 
van 9.00-10.00 uur en van de 40 
km van 9.30 tot 10.30 uur. 

Meer informatie op www.kenne-
mertc.nl of bel 0251-315124 tus-
sen 18.00 en 20.00 uur.

Zomerconcert
Castricum - Zaterdag 28 juni ge-
ven maar liefst drie orkesten van 
muziekvereniging Emergo een zo-
mers  concert op het Bakkers-
pleintje. Het concert begint om 
20.00 uur en is gratis toeganke-
lijk. Het concert begint vlak na de 
voetbalwedstrijd en de leden ste-
ken zich voor deze gelegenheid 
dan ook in het oranje. En geheel 
in stijl van de voetbalavond is er 
in het repertoire natuurlijk aan-
dacht voor verschillende Zuid-
Amerikaanse werken. Die werken 
worden uitgevoerd door het op-
leidingsorkest Deo, de brassband 
Backum Brass, en het fanfare-or-
kest van Emergo. Voor het fanfa-
re-orkest is het concert tevens de 
opmaat voor de deelname aan het 
muziekfestival in Rastede in Duits-
land twee weken later. Aangera-
den wordt zelf een klapstoel mee 
te nemen.
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