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KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

VAKANTIE-IDEE

APPELFLEUR

4 PAKKEN KOEK HALEN 
3 BETALEN

Frisse elstar appels en 
abrikoos op een bodem 
van bros boterdeeg
6 personen

5.95

G E M E E N T E
U I T G E E S T

iedere week op de 
achterpagina van 

deze krant het 
gemeentenieuws

Kermis in Uitgeest
Uitgeest – Het zit er bijna weer op, de kermis in Uitgeest. Vijf dagen lang was het voor jong en 
oud feest in het dorp. Vanavond niet de traditionele afsluiting met vuurwerk, want daarvoor is na-
tuurlijk niet zoveel belangstelling tijdens de wedstrijd van Nederland tegen Argentinië. Elders in 
deze editie meer foto’s van de kermis. (foto’s: Monique Teeling)

Rotonde Akersloot
open voor verkeer
Regio - De rotonde op de Gees-
terweg in Akersloot is bijna ge-
reed. Vanaf donderdagochtend 3 
juli is deze open voor verkeer. De 
komende dagen wordt het werk 

afgerond. Half juni is begonnen 
met de aanleg van de rotonde 
nabij motel Akersloot. Deze is 
gemaakt om het veiliger te ma-
ken voor het verkeer.

Op de foto: de aanleg van de rotonde van bovenaf gezien. De twee-
de rotonde aan de rechterzijde is een tijdelijke.

Bejaarde dame
beroofd via babbeltruc
Castricum - Een 83-jarige 
inwoonster van Castricum is 
afgelopen weekend beroofd 
op de parkeerplaats van win-
kelcentrum Geesterduin. 
Nadat zij in de supermarkt 
boodschappen had gedaan 
liep zij naar haar auto op de 
parkeerplaats.

Daar werd zij aangesproken 
door een zwangere vrouw 
die haar vroeg waar de apo-
theek was. Terwijl de bejaar-
de vrouw haar dat uitleg-
de, maakte een vrouwelijke 
handlanger het portier aan 
de andere zijde open en ont-
vreemdde de portemonnee 

van het slachtoffer uit het 
boodschappenmandje.
Naar later bleek is het tweetal 
de bejaarde vrouw gevolgd in 
de supermarkt en hebben zij 
haar pincode afgekeken bij 
de kassa. Getuigen van het 
voorval zagen dat het tweetal 
zich uit de voeten maakte. Na 
een uur bleek dat er in Uit-
geest 1000 euro was gepind. 

De vrouw heeft aangifte ge-
daan. De politie waarschuwt 
vooral oudere mensen alert 
te zijn, maar natuurlijk kan 
iedereen het slachtoffer wor-
den van dergelijke laffe dief-
stallen.

Burgemeester Mooijstr 29   Castricum
0251 -65 24 30

SHOARMA
VAN 

DUINLAM 
500 gr € 7,99 

Vleeswarentrio

Zeeuws spek
Gebr. gehakt

Gegrilde ribeye
Samen € 4,99
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CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Geboorte:
27-06-2014 Isabella Zoey Jill de 
Vries, dochter van Quirinus M.J. 
de Vries en Tanja C. Leijte; 
27-06-2014 Luca Nieuwland, 
dochter van Ian J. Nieuwland en 
Michelle Hollenberg; 
28-06-2014 Lente Veldt, dochter 
van Erik A.M. Veldt en Imme de 
Winter; 
29-06-2014 Pien de Vries, doch-
ter van Maarten G.R. de Vries en 
Maaike van den Boogaard; 
01-07-2014 Bram Fredericus 
Christoffel Nijman, zoon van 
Koenraad C.F. Nijman en Marti-
ne Bijdevaate; 
01-07-2014 Mila Lee Kuné, 
dochter van Kent Kuné en Jung 
H.L. Smit.

Aangifte Huwelijk/Gere-
gistreerd Partnerschap:
17-06-2014 Ronnie Wulp en 
Nathalie C. Broers;

02-07-2014 Stefan Keyner en 
Kim Elina de Bruijn;
04-07-2014 Stephen E. van Dij-
ck en Ghislaine R. van den Berg

Overleden te Castricum:
26-06-2014 Pluim, Remmelt;
29-06-2014 Anes, Maria ge-
huwd met Hendrikus P. Haver-
kotte;
01-07-2014 de Graaf, Catharina 
Theodora;
02-07-2014 Sprengers, Aman-
dus J.A. gehuwd met Deijle, Jo-
hanna M.

Elders:
20-06-2014 overleden te Rotter-
dam, Balk, Loet;
29-06-2014 overleden te Alk-
maar, Twisk, Johannes F.;
30-06-2014 overleden te Alk-
maar;
Heijke, Johannes Wilhelmus 
Maria gehuwd met M.W. Habets.

Bakkum - Vanaf 1 juli 
zwaait Sergio de scepter in 
ristorante La Villetta. Sergio 
heeft jarenlang ervaring als 
kok in de Italiaanse keuken. 
Lekkere gerechten  bereiden 
op basis van pure ingrediën-
ten en daarnaast een flinke 
dosis gezelligheid, dat is het
ultieme recept waarmee Ser-
gio en zijn familie La Villetta 
een nieuw jasje willen geven.
 
Vanaf nu kan men niet meer 
alleen terecht voor een ver-
rassingsmenu, maar bij La 
Villetta kan men ook heerlijk 
à la carte eten. Ook de pizza 
zal niet ontbreken. De over-
heerlijke traditionele pizza’s 
kunnen ook afgehaald wor-

den. De pizza’s worden be-
reid door de ervaren pizza-
iolo/pizzabakker Lello. Op 
de foto staat links Lello en 
rechts Sergio.
Klanten wacht een warm 
welkom in het vernieuwde 
La Villetta. Ci vediamo pres-
to (tot snel)! 
Cadeaubonnen worden ui-
teraard nog steeds ingeno-
men. 

La Villetta, Van Oldenbar-
neveldweg 12, Castricum, 
0251-657878. La Villetta is 
geopend van dinsdag tot en 
met zondag vanaf 17.00 uur. 
Afhalen kan al vanaf 16.00 
uur. Zie ook www.lavillet-
ta.nl.

Sergio zwaait scepter 
in La Villetta

Duinbrand snel 
onder controle

Castricum - Bij een brand in de 
duinen van Castricum is woens-
dagmiddag 200 vierkante me-
ter natuur verloren gegaan. De 
brand brak uit in een gebied niet 
ver achter de strandhuisjes en 
het parkeerterrein. Alleen helm-
gras en duindoorns stonden in 
de brand. Omdat er windkracht 5 
stond en het aardig droog was in 
de duinen sloeg het vuur snel om 
zich heen. Brandweereenheden 
van Noord-Holland Noord en 
Kennemerland rukten met veel 
materiaal uit. Ze kregen hulp van 
de reddingsbrigade bij het ver-
voer van mensen en materieel 
over het strand. Ook strandpa-
viljoenhouders boden hulp met 
vervoer over het strand om snel 
bij de brandhaard te komen. De 
jeep van Castricum met een aan-
hanger vol met vuurzwepen en 
scheppen bleek weer goed van 

pas te komen. Hierdoor en ge-
noeg brandpersoneel was een 
snelle inzet haalbaar en kon er-
ger worden voorkomen. Met 
vuurzwepen en scheppen doof-
de de brandweer het vuur. Bin-
nen een halfuur had de brand-
weer de brand onder controle en 
niet veel later kon het sein ‘brand 
meester’ worden gegeven.

De politiehelikopter controleerde 
daarna het gebied met warmte-
beeldcamera. De oorzaak van de 
brand is niet bekend. De forensi-
sche opsporing dienst doet on-
derzoek naar de oorzaak, brand-
stichting word niet uitgesloten.
Volgens de brandweer heeft het 
protocol om natuurbranden snel 
en efficiënt te bestrijden goed 
gewerkt. Het protocol is opge-
steld na de grote duinbranden in 
Schoorl en Bergen.

Clinic Mountainbiken 
voor kinderen

Castricum - Vrijdag 11 juli wordt 
van 10.00 tot 12.00 uur een uit-
dagende clinic Mountainbiken op 
een echt mountainbikeparcours 
bij Meervogels ’31 aan de Bos-
chweg 17 in Akersloot gehouden. 
Onder leiding van deskundige in-
structeurs van KPBiking wordt in 
koppels van twee gefietst en wor-
den allerlei spannende en grap-
pige oefeningen gedaan om de 
fijne kneepjes van het mountain-
biken onder de knie te krijgen. 
Van mountainbiken worden kin-
deren bovendien vaardiger en at-
tenter in het dagelijks verkeer. De 

helmen en fietsen staan klaar. De 
kosten bedragen 3 euro. 
Kinderen van 8 tot en met 12 jaar 
kunnen zich aanmelden bij Stich-
ting Welzijn Castricum, Gees-
terduinweg 5 in Castricum aan 
de balie en telefonisch: 0251-
656562. 
De stichting is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur en op maan-
dag- en woensdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur. Voor meer 
leuke vakantieactiviteiten kan 
de site van de stichting bekeken 
worden: www.welzijncastricum.nl
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 
18.45 & 21.15 uur   
zondag 18.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag
18.45 & 21.15 uur   

The Fault in our Stars
donderdag 18.45 uur   

vrijdag 21.15 uur   
zaterdag 18.45 uur   
zondag 18.30 uur   

maandag & dinsdag 21.15 uur 
woensdag 18.45 uur

Jersey Boys
donderdag 21.15 uur   
woensdag 21.15 uur   

The Love Punch
vrijdag 18.45 uur   

zaterdag 21.15 uur   
Walking on Sunshine

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 16.00 uur   

maandag & dinsdag 16.00 & 18.45 uur   
woensdag 16.00 uur   

Oorlogsgeheimen
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 
13.30 & 16.00 uur 

Hoe tem je een Draak 2 (NL) 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur 
Heksen bestaan niet

Programma 10 juli t/m 16 juli 2014

Hoe Tem je een Draak 
2 - 3D
Hoe Tem je een Draak is een epi-
sche  animatie-trilogie die draait 
om de fantastische wereld van 
Hikkie en Tandloos op het eiland 
Berg, waar draken en Vikingen 
leven. De populairste sport op 
dit eiland is drakenracen.

Maar Hikkie en Tandloos gaan 
liever op zoek naar onbekende 
gebieden en nieuwe werelden. 
Op een avontuurlijke zoektocht 
ontdekken ze een geheimzinni-
ge ijsgrot waar wel honderden 
wilde draken leven.

The Fault in Our Stars
Donderdag 10 juli is de 
premiere van de film The 
Fault in Our Stars. Het is 
een ontroerend liefdes-
drama naar de bestsel-
ler ‘Een weeffout in onze 
sterren’ van John Green. 
Twee tieners, Hazel en 
Gus, ontmoeten elkaar bij 
een praatgroep voor kan-
kerpatiënten. Gus wordt 
vrijwel meteen verliefd op 
Hazel.
Maar omdat Hazel, zo-
als zij zelf zegt ‘op een 
tijdbom leeft’ wil zij niet 
meegaan in die liefde. 
Maar Gus houdt vol en 
dat voert de twee op een 
meeslepende reis door 
het leven en de liefde.

Vrije Lijst overweegt 
motie kinderpardon
Castricum - De raadsfractie van 
De Vrije Lijst overweegt na de 
zomervakantie een motie in te 
dienen met betrekking tot de pe-
titie voor verruiming van het kin-
derpardon. Op grond van lande-
lijk beleid kunnen kinderen van 
uitgeprocedeerde asielzoekers, 
die inmiddels in Nederland zijn 
geworteld, het land worden uit-
gezet. Het kinderpardon moet 
dit voorkomen. Onlangs werd 
bekend dat burgemeester Toon 
Mans de petitie hiervoor, gericht 
aan staatssecretaris Fred Teeven, 
niet zal ondertekenen. Naar aan-
leiding daarvan heeft De Vrije 
Lijst kritische vragen gesteld. De 
partij wilde onder meer weten 
of het college de burgemeester 
heeft geadviseerd zijn standpunt 

te delen met de gemeenteraad 
en met zijn collega’s in de regio. 
Het college laat desgevraagd 
weten dat hiervan geen spra-
ke is geweest, omdat elke bur-
gemeester hierin zijn eigen keu-
ze moet kunnen bepalen. In Cas-
tricum is overigens geen sprake 
van kinderen die door de rege-
ling van de overheid worden ge-
troffen. Mans liet eerder al blij-
ken wel voor die kinderen op te 
zullen komen, wanneer zich in 
Castricum wel dergelijke situa-
ties zouden voordoen. De fractie 
van De Vrije Lijst overweegt nu 
via een motie de raad te vragen 
afstand te nemen van het colle-
gestandpunt en de staatssecre-
taris op te roepen de regeling te 
verruimen.

Bakkum – Op de grootste en 
oudste camping van Nederland, 
Camping Bakkum, die al 100 jaar 
bestaat, viert ook De IJswinkel 
dit jaar een mooi jubileum. De-
ze ijssalon bestaat nu 50 jaar.  
Daarom trakteert De IJswinkel in 
juli en augustus op een heerlij-
ke oubliehoorn met softijs voor 
maar 1 euro. En tot en met 14 
augustus komt elke donderdag-
middag tussen 16.00 en 18.00 
uur een dj bij De IJswinkel om 
het jubileum te vieren.

Eigenaar Jan Nijman (63) staat al 
50 jaar in De IJswinkel. ,,Ik begon 
er als vakantiekracht, als jonge-
tje van 13 of 14. Mijn vader was 
mede-eigenaar.’’ Na 50 jaar ver-
veelt het ijs verkopen hem nog 
steeds niet. ,,Het is een mooi vak. 

Het softijs wordt door ons dage-
lijks vers gemaakt met melk van 
de gebroeders Res, die we zelf 
pasteuriseren. Elke dag maken 
we negen smaken softijs. Van 
appel-ijs tot chocolade-ijs en 
ook sherry-brandy ijs. Daarnaast 
verkopen we Ola ijs. We verko-
pen aan het loket en in de gro-
te vakantie rijden we op mooie 
dagen met de ijscokar over de 
camping.  We zien altijd blije ge-
zichten, want iedereen is in va-
kantiesfeer. Behalve vakantie-
vierders zien wij ook veel men-
sen uit Bakkum en omgeving die 
hier op de camping komen ge-
nieten van ons ijs.’’ 
De IJswinkel is zeven dagen per 
week geopend gedurende het 
campingseizoen, van april tot 
oktober.

Geld over de bank
Twee maanden geleden werden 
de ´oude´ houten bankjes in het 
park Hendriksveld weggehaald 
en twee weken geleden vervan-
gen voor ´mooie nieuwe exem-
plaren´. 
Van een oudere dame hoorde ik 
al dat de bankjes vast erg duur 
moesten zijn want ze zaten hele-
maal niet lekker en tot mijn ver-
bazing zag ik van de week dat 
de bankjes ook al aan het roes-
ten zijn!

Hoezo gevalletje geld over de 
BANK Gemeente Castricum?
Belachelijk dat hier geld aan 
wordt gespendeerd, prima hou-
ten degelijke exemplaren wegha-
len voor roestbanken op een le-
lijke betonnen ondergrond. Een 
likje verf voor de houten exem-
plaren en ze konden weer ja-
ren mee!

Willemijn van der Ploeg, 
Castricum

Dierenbescherming Castricum
GEVONDEN
- Prins Bernhardstraat Castricum: witte kat, ziet er slecht uit.

Inlichtingen: mw. Dol, tel. 0251 - 658504

Allemaal geslaagd
voor Anglia examens

Castricum - Afgelopen maand mei hebben 
leerlingen van het Clusius College Castricum 
vrijwillig deelgenomen aan de Anglia-exa-
mens. 

Dit zijn officiële landelijke examens die leer-
lingen op eigen initiatief kunnen afleggen om 
hun Engelse vaardigheden te verfijnen en te 

verbeteren. Op school wordt ervoor geoefend 
met degenen die zo ambitieus zijn voor dit 
examen te willen trainen.
De leerlingen doen dit namelijk naast hun ge-
wone lespakket. Ze hebben hun best gedaan 
en zijn allemaal geslaagd.  Het zijn leerlingen 
uit diverse klassen en leerjaren en ze hebben 
op diverse  niveaus examen gedaan.

Castricum - Deze week kre-
gen de spuitgasten drie keer 
een loze brandmelding via de 
pieper binnen. Maar alle ke-
ren mochten ze binnen blij-
ven omdat de meldingen weer 
werden ingetrokken. De eer-
ste kwam donderdagavond 
om 21:01 uur van verzorgings-
tehuis de Boogaert. Zaterdag-
ochtend om 11:22 uur kwam er 
een melding van de Santmark. 
En zondagochtend kwam een 
melding om 09:02 uur en de-
ze was van een pand van Dijk 
en Duin.

Loze brand-
meldingen

50 jaar
De IJswinkel
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Wedvluchten 
afgelast

Uitgeest - De postduivenhou-
ders hebben hun dieren in het 
afgelopen weekeinde niet inge-
korfd. Naar aanleiding van de 
weersverwachtingen was beslo-
ten alle geplande wedvluchten af 
te gelasten. Dat besluit werd ge-
nomen door het bestuur van de 
Nederlandse Postduivenhouders 
Organisatie (NPO) na overleg 
met het Instituut Wedvluchtbe-
geleiding (IWB). Door verwacht 
slecht weer met veel neerslag 
op de vliegroutes van de duiven 
was ‘code rood’ afgegeven voor 
de duivenhouders.

Line-up Rock `n Roll 
Street Akersloot bekend
Regio - De line-up van het be-
kende rock `n roll festival in 
Akersloot is bekend. Dit festival, 
dat eind augustus zal worden 
gehouden, is een van de groot-
ste festivals van Nederland dat 
gratis te bezoeken is.
Het festival begint vrijdag 29 au-
gustus met de jaarmarkt, vanaf 
15.00 uur zullen ongeveer hon-
derd kramen zorgen voor een 
leuke sfeer in het dorp en van-
af 20.00 uur zullen de muzikale 
klanken klinken in de grote tent 
op het Wilhelminaplein en in ca-
fé de Vriendschap.
Zaterdag vanaf 18.00 uur brul-
lende motoren van mini-bics en 
solexen, de enige Solexrace van 
Noord-Holland met deelname 
van rijders uit alle windstreken 
van Nederland.
Zondag 31 augustus is gereser-
veerd voor de oldtimers, meer 

dan honderd oldtimers zullen 
die dag staan te pronken in de 
straten van Akersloot samen een 
groot aantal nostalgische brom-
mers en solexen.
Drie dagen lang is Akersloot in 
de ban van Rock `n Roll, ontel-
bare vetkuiven, mensen met rock 
`n roll kleding zullen het straat-
beeld bepalen.
De line-up wordt dit jaar ge-
vormd door: Blood Sweat & Kiers 
– The Tinstars – Gold Diggin Pa-
pa – Toothpics-Big Caz & the 
4Bobs – Hi-Tombs – Slapback 
Johnny – JJ and the Fatcats – 
Swing Supply with Deon Buck – 
The Rumble Rousers.
Maar liefst tien super rock `n roll 
bands en het mooie van dit festi-
val is dat alle bands gratis te be-
luisteren zijn. Ook de toegang 
tot jaarmarkt, Solexrace en old-
timerfestival is gratis.

Mooie atletiekprestaties
Regio - Afgelopen weekend 
vond er naast het Nederlands 
kampioenschap atletiek voor ju-
nioren in Amsterdam, een flan-
derscup wedstrijd plaats in het 
Belgische Oordegem. Bij deze 
wedstrijd wist de Cliff Ellsworth 
van atletiekvereniging Lycur-
gus Krommenie zijn persoonlijk 
record voor de tweede keer dit 
seizoen te verbeteren. Hij deed 
deze prestatie op de 400 meter 
horden waarbij hij zijn serie nipt 
wist te winnen. Hierbij verbeter-
de hij zijn record naar 51.79 se-
conden. Deze tijd betekent weer 
een stijging in de Nationale al-

ler tijden ranglijst. Cliff Ellsworth 
maakt zich op voor de Neder-
landse kampioenschappen over 
drie weken waar hij de tweede 
tijd heeft staan. Verder zit een 
eventuele deelname aan een 
diamond league wedstrijd later 
dit seizoen in het vooruitzicht.
Rianna Galiart, inwoonster van 
Uitgeest, kwam op dezelfde 
wedstrijd tot een eerste plaats  
bij het polsstokhoogspringen 
met een hoogte van 4.10 me-
ter. Tjerk Conijn kwam uit op de 
1500 meter en kwam tot een tijd 
van 3.50.49, goed voor een derde 
plaats in zijn serie.

Heemskerkse 
Fietsvierdaagse
Regio - De 41e Heemskerk-
se fietsvierdaagse wordt verre-
den van 4 t/m 7 augustus. De 
start is elke dag tussen 9.00 en 
10.00 uur bij buurtcentrum Het 
Spectrum aan het Lauraplein 1 
in Heemskerk, tel. 0251-207777. 
De kosten bedragen 7 euro voor 
4 dagen of 2,25 euro per dag. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen voor 
half geld starten.
Voorinschrijven kan op vrijdag 
1 augustus van 18.00 tot 20.00 
uur en zaterdag 2 augustus van 
10.00 tot 12.00 uur of op de dag 
zelf vanaf 9.00 uur. Deelnemers 
voor 4 dagen ontvangen een 
routeboekje en na afloop een 
medaille of nummertje.

Regio - Op zondag 13 juli is 
er in het luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis, gelegen aan 
de Genieweg 1, op de grens 
van Heemskerk en Zaanstad, 
een presentatie over Art Star-
ratt, de bommenrichter van 
de Amerikaanse B-17 bom-
menwerper met de nickname 
“No balls at all”, die op 24 fe-
bruari 1944 bij Vijfhuizen een 
noodlanding maakte. Dit is 
een unieke presentatie waar-
in Art Starratt zelf zijn verhaal 
over zijn oorlogservaringen 
doet, in een door Frits en Jan-
ny Herfst bewerkte video. Dit 
is een zeer uniek human in-
terest verhaal. De presentatie 
begint om 14.00 uur.

Presentatie in 
Fort Veldhuis

Film over kermis 
van Uitgeest in 1984

Uitgeest - Ronald Martens heeft 
in de jaren 1984-1985 diverse 
films gemaakt in en om Uitgeest. 
Hij heeft ze bewust heel lang la-
ten liggen en aan niemand ge-
toond. Nu, 30 jaar na dato, heeft 
hij besloten af en toe een film vrij 
te geven.
Eind vorige week heeft hij een 
film die hij maakte op de kermis 

in Uitgeest in 1984 op internet 
gezet. Op de film zijn honderden 
mensen te zien. De film is te zien 
op http://www.vimeo.com/ro-
naldmartens/kermis1984.
Andere films zijn te vinden op 
www.ouduitgeest.nl  onder de 
rubriek ‘films’. De volgende film 
die vrij komt is huttenweek 1984  
aan het eind van de vakantie.

Uitgeest - Dinsdag 15 t/m 18 
juli is de Vierdaagse van Nij-
megen. Zondag 20 juli wordt 
er weer een Vierdaagse Re-
unie georganiseerd voor lo-
pers en oud-lopers in de tuin 
van Prinses Irenelaan 79, om 
14.30 uur.

Reünie 
Vierdaagse

Auteur Frank van Zwol uit Akersloot

Barre tocht op 
Spitsbergen wordt thriller
Regio - Thrillerauteur en wilder-
nisgids Frank van Zwol maak-
te voor zijn nieuwste boek Nie-
mandsland een avontuurlijke re-
searchreis in het Noordpool-
gebied. Tijdens zijn zoektocht 
naar het verhaal achter de ver-
laten Russische mijnbouwencla-
ve Pyramiden trok de Akersloter 
in zijn eentje met een loodzwa-
re rugzak dwars door de onher-
bergzame Arctische toendra en 
kampeerde onderweg met een 
struikeldraad rond zijn tent en 
een geweer onder handbereik 
om eventuele ijsberen van het lijf 
te houden. 
Hij bezocht onder meer Ba-
rentszburg, de spookstad Pyra-
miden en de crashsite van een 
in 1996 neergestorte Russi-
sche Toepolev. De crash wordt 
beschouwd als een belangrij-
ke oorzaak voor het verlaten 
van Pyramiden door de Russen. 
Rond dit ongeluk bleken er ge-
noeg verdachte omstandighe-
den om Frank van Zwol op het 
spoor van een nieuwe thriller te 
zetten. Zo vertoont het onder-
zoeksrapport van de Noorse au-
toriteiten een paar opmerke-
lijke zwakke plekken: Hoe kon 
de GPS van de Toepolev van de 
rampplek verdwijnen? En wat 
deden twee Russen op de plaats 
van de crash voordat de ber-
gingswerkzaamheden begonnen 
waren?
Net zoals in Frank van Zwol 
zijn eerdere thrillers Het Thu-
le-incident en Klem, is ook Nie-
mandsland op feiten gebaseerd. 
De avontuurlijke zoektocht die 
hij op Spitsbergen maakte naar 
de achtergronden van de vlieg-
tuigcrash in 1996 vormt een re-
alistische en doorleefde setting 
voor de fictieve avonturen van 
zijn hoofdpersoon Tom Brandt in 
Niemandsland.

Tom Brandt, oud-marinier en fo-
tograaf, werkt voor de MIVD en 
gebruikt zijn dekmantel als free-
lance natuurfotograaf om uit-
gerust met camera en telelens, 
ongestoord en onopvallend zijn 
werk te doen. Als hij onder het 

mom van een opdracht voor Na-
tional Geographic op de Noord-
pool is en de satellietschotels 
van Svalsat aan een nader on-
derzoek moet onderwerpen, stuit 
hij op een wrakstuk dat is vrij-
gekomen door een afsmeltende 
gletsjer.
Het blijkt de gps-ontvanger van 
een Russische Toepolev die in 
1996 op Spitsbergen is neerge-
stort met 141 inzittenden, voor-
namelijk mijnwerkers. Onder-
zoek van de gevonden gps werpt 
een verrassend nieuw licht op 
de toenmalige gebeurtenissen. 
Was de crash met de Toepolev 
inderdaad een ongeluk, of was 
er meer aan de hand? Waarom 
werd de nabijgelegen plaats Py-
ramiden plotseling door de Rus-
sen verlaten? Wie had er belang 
bij het onheil voor de Russische 
mijnwerkers?

De avonturen van Tom Brandt 
op Spitsbergen passen perfect 
in het huidige tijdsbeeld van 
de oplopende spanningen met 
Rusland en de Greenpeace ac-
ties tegen oliewinning nabij de 
Noordpool.

Niemandsland, auteur Frank 
van Zwol, ISBN 978 90 452 
0406 2, 14,95, Karakter Uit-
gevers.
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Kennemer Duincampings voorgedragen
als ‘Beste Leerbedrijf 2014’
Castricum - Ieder jaar maakt 
een leerbedrijf van Aequor kans 
op de titel ‘Beste leerbedrijf van 
het jaar’. De Kennemer Duin-
campings zijn doorgedrongen 
tot de finale van de verkiezing. 
Het Clusius College heeft dit 
leerbedrijf voorgedragen, om-
dat het opleiden van leerlingen 

een tweede natuur is en een on-
derdeel van de bedrijfsfilosofie. 
Uniek is het opleidingsconcept 
dat de Kennemer Duincampings 
heeft ontwikkeld. Daarin worden 
per kwalificatiedossier op niveau 
opdrachten uitgezet. Dit is toe-
gesneden op de opleiding, het 
niveau en de belevingswereld 

van de leerling. Tijdens de fina-
ledag op donderdag 6 november 
bij Aequor in Ede wint één van 
de zes genomineerde bedrijven 
de vakjuryprijs. Daarnaast wordt 
er door de aanwezigen op die 
dag gestemd voor de publieks-
prijs.

De Kennemer Duincampings 
heeft naast het opleidingscon-
cept ook een eigen inwerkpro-
gramma voor leerlingen aan het 
begin van het seizoen. Het be-
drijf wil de leerlingen echt het 
gevoel geven dat zij van waarde 
zijn en een volwaardige plek in-
nemen op de camping. De cam-
pings tellen 60 medewerkers, 
waarvan 43 vaste krachten. In 
het seizoen worden ongeveer 40 
leerlingen begeleid.  

De Kennemer Duincampings 
zoekt nadrukkelijk de samen-
werking met het onderwijs en 
haar omgeving. Zo is de vmbo 
vestiging van het Clusius Col-
lege Castricum nauw betrok-
ken bij het onderhoud van de 
groentetuintjes op camping Ge-
versduin (een concept waarmee 
de camping vorig jaar Innovatie 
Award van de ANWB won). De 
leerlingen van het Clusius wer-
ken op dit moment een opdracht 
uit waarbij fietsroutes worden 
ontwikkeld voor de gasten van 
de campings in Castricum en 
Heemskerk.

Sofya Zhuk en Corentin Denolly 
winnen Biesterbos Open

Bakkum - De 14-jarige So-
fya Zhuk uit Rusland (foto) en 
de 17-jarige Fransman Coren-
tin Denolly mogen zich de trot-
se toernooiwinnaar noemen van 
de 58e editie van het Biesterbos 
Open. Na een week vol topten-
nis op de tennisbanen van TC 
Bakkum, waren Zhuk en Denol-
ly de verdiende winnaars op het 
grootste internationale tennis-
toernooi voor de jeugd dat in Ne-
derland gespeeld wordt.
Het toernooi bij de meisjesenkel 
leek uit te lopen op vele verras-
singen. In de eerste ronde wer-
den de nummers 2, 3 en 4 van 
de plaatsingslijst uit het toernooi 
geslagen. Maar de overgebleven 
geplaatsten maakten hun sta-
tus wél waar. De nummer 1 ge-
plaatste Jessica Ho uit USA was 
met haar degelijkheid, inzicht en 
voetenwerk een doorn in het oog 
voor haar tegenstanders. Ieder-
een beet zich stuk op de muur 
uit Amerika, die ook kon terug-
vallen op goed aanvalsspel. Het 
was dan ook geen verrassing dat 
zij de finale haalde, waarin ze het 
moest opnemen tegen een groot 
talent uit Rusland: de 14-jari-
ge Sofya Zhuk. De Russin mag 
dan wel piepjong zijn, ze baar-

de de hele week al opzien met 
haar harde service en krachti-
ge slagen vanuit het achterveld. 
Het was dan ook erg interessant 
en onvoorspelbaar wat er op het 
centre court van TC Bakkum zou 
gebeuren in deze finale. Het was 
de Amerikaanse die het bes-
te uit de startblokken kwam en 
met degelijk tennis op een 4-2 
voorsprong kwam. Op dat mo-
ment was het de beurt aan Zhuk 
om haar talent te vertonen aan 
het publiek, die in groten ge-
tale aanwezig waren. De Rus-
sin kwam terug in de wedstrijd 
en na een gelijkopgaand vervolg 
in de set, moest een tiebreak de 
beslissing brengen. Zhuk kreeg 
4 setpoints, waarvan 3 op een rij, 
maar deze waren niet aan haar 
besteed. Jessica Ho toonde haar 
klasse op deze punten door en-
kele fraaie winners te slaan en 
de tiebreak te winnen met 9-7. 
De Russin moest deze klap even 
verwerken, maar toonde menta-
le veerkracht door zichzelf snel 
te herpakken. Ze ging voor elke 
bal en vierde elk punt met een 
oppeppende kreet. Dit wierp zijn 
vruchten af, want ze won de set 
met 6-3, waardoor het publiek 
op een derde set werd getrak-

teerd. Het was al snel duidelijk 
dat de Amerikaanse niet meer 
over de fitheid beschikte, waar 
ze juist het hele toernooi opzien 
mee baarde. De 14-jarige Rus-
sin rook bloed en bleef over-
tuigen met haar harde slagen, 
die te machtig worden voor Ho. 
Zhuk kende geen nervositeit op 
het moment dat ze de toernooi-
overwinning binnen kon slepen 
en won de beslissende set met 
6-3. Een parel van een winnaar 
om in de gaten te houden voor 
de toekomst! 

Bij de jongens stonden de Duit-
ser Robin Lang en de Fransman 
Corentin Denolly tegenover el-
kaar. De finalsten hadden in hun 
weg naar de finale nog geen set 
verloren. In de finale zou daar 
dus verandering in komen. De 
18-jarige Duitser, wiens achter-
naam erg toepasselijk is, om-
dat hij boomlang is, heeft een 
sterke service en goede slagen, 
waaronder een geweldige back-
hand langs de lijn. Zijn opponent 
Denolly, net 17 jaar geworden, 
is een hele dominante tennisser 
met onwijs veel power, waar hij 
menig tegenstander de stuipen 
op het lijf mee jaagt. Dat bleek 

echter in het begin van de eerste 
set niet te zien. De Duitser was 
niet onder de indruk van Denolly 
en kwam op een 2-0 voorsprong. 
Het bleken echter de zenuwen 
van de Fransman te zijn, die hem 
ervan weerhielden zijn eigen spel 
te kunnen spelen. Al snel rechtte 
hij zijn rug, kreeg de handen van 
het publiek op elkaar en groei-
de in de wedstrijd. Hij won de set 
met 6-4 door geweldig serveer-
werk van Denolly. In de twee-
de set ging hij door met waar hij 
in de eerste set mee was geëin-
digd: de ballen keihard naar de 
overkant slaan en de Duitser pijn 
doen, die (helaas) ook zijn racket 
pijn deed door het met 1 bewe-
ging in 2 stukjes te smijten.  Dit 
bleek het begin van het einde 
voor de Duitser, die in de twee-
de set niks meer had in te bren-
gen en de toernooiwinst moest 
laten aan de Fransman Denolly. 
En zo wist Corentin Denolly het 
Biesterbos Open 2014 te winnen 
zonder setverlies. Chapeau!
In het meisjesdubbeltoernooi 
ging de titel naar het als twee-
de geplaatste koppel There-
sa Alison van Zyl (Zuid-Afrika) 
en Lesedi Sheya Jacobs (Nami-
bië), die als 2e geplaatst waren. 
Zij wonnen met 6-1 7-6 de fina-
le van het Australische/Italiaan-
se koppel Maddison Inglis en 
Alessandra Simonelli. De finale 
van de jongensdubbel werd ge-
speeld door de Serviër Filip Grbic 

en zijn Zuid-Afrikaanse partner 
Brandon Laubser, die het op-
namen tegen de Duitser Viktor 
Kostin en Justin Roberts uit de 
Bahama’s. De eerste set ging ge-
lijk op en moest beslist worden 
met een tiebreak. Deze werd ge-
wonnen door Kostin en Roberts, 
die daarmee de basis legden 
voor de winst. Zij wonnen name-
lijk de tweede set met 6-4 en eis-
ten hiermee de dubbeltitel op.

Zie ook www.biesterbosopen.nl.

Akoestische vrijdag
bij De Bakkerij

Castricum - Het heerlijk akoes-
tisch avondje is gekomen! Be-
gin de vakantie goed met Mell’s 
Gang, vrijdag 11 juli vanaf 21.00 
uur in De Bakkerij.
Deze band laat bezoekers in 
een kleine akoestische setting 
kennis maken met verschillen-
de country, soul en jazznum-
mers allen voorzien van ons ei-
gen ‘Mell’ sausje. Mell van Vuu-
ren is een jonge getalenteerde 

zangeres uit Heemskerk. Met 
haar geheel eigen stemgeluid 
weet ze iedereen voor haar te 
winnen. Samen met Maaike Pol-
man, Rudolf Bötticher en Rafael 
Fernandez vormt ze haar eigen 
‘gang’. Nieuwsgierig naar hoe 
dit klinkt? Mell en haar Gang 
spelen drie sets van een uur. 
De zaal gaat om 21.00 uur open 
en de entree bedraagt 3 euro. 
Zie www.podiumdebakkerij.nl.
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Uitgeest - Zaterdag 5 juli be-
gon de kermis in Uitgeest, zoals 
altijd bij de ijsbaan. Botsauto-
tjes voor de kleinsten maar ook 
voor de wat ouderen, schietten-
ten, goktenten en uiteraard voor 
de waaghalzen de Swing Bob, 
de American Wipp en de Boos-
ter Maxxx.
In de laatstgenoemde stapte 
zonder blikken of blozen de 9 ja-
rige Julia Verveer (foto boven). 
En waar anderen paniekerig 
om zich heen keken of juist hun 
ogen stijf dicht hielden, zwaaide 
deze stoere Uitgeestse breed la-
chend naar haar vader die bene-
den op haar wachtte. p de vraag 
of ze het niet eng vond, was haar 
antwoord: “Helemaal niet, juist 
leuk! Ik kon heel ver kijken daar 
bovenin.”
De kroegen speelden handig in 
op het WK spektakel door het 
plaatsen van een enorm beeld-
scherm. 
Maandagochtend 07.30 uur werd 
in het zonnetje de eerste deun 
met bier ingeleid (foto’s onder). 
Dat dit vocht tot woensdag rij-
kelijk bleef vloeien behoeft geen 
verdere uitleg. (tekst en foto’s 
Monique Teeling)



Castricum - De populaire knut-
selclub Jeugd en Techniek, ge-
specialiseerd in houtbewerken 
en techniek, houdt op woensdag 
16 juli twee activiteiten houtbe-
werken voor jongens én meisjes 
van 7 tot en met 12 jaar. De be-
geleiders van het JeT helpen bij 
het bouwen en in elkaar zetten 
van prachtige creaties om te ge-
bruiken of als decoratie neer te 
zetten. 
De activiteiten zijn naar keu-
ze van 10.00 tot 12.00 uur of 
van 14.00 tot 16.00 uur. De kos-
ten bedragen 3 euro. Aanmel-
den kan bij de Vakantiecock-
tail, Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5 in Castricum 
aan de balie of telefonisch via 
0251-656562.
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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 gordijn-
rails 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 magneet-
strip en in elke gewenste RAL-
kleur kan worden geleverd. 
Ook het plissédoek is in diverse 
soorten verkrijgbaar, naar keu-
ze luchtdoorlatend, verduis-
terend, zonwerend of refl ec-
teren. Bij Hummel Kozijnen is 
ook een compleet assortiment 
voorzetrolluiken verkrijgbaar, 
zowel met PVC- als aluminium 

lamellen en zowel elektrisch 
als handbediend. Liever bui-
tenzonwering? Het windvaste 
screen Zip X verhoogt het le-
venscomfort doordat sotrende 
lichtinval wordt voorkomen en 
het interieur wordt beschermd.
De screens zijn windvast en 
verkrijgbaar in verschillende 
kleuren en patronen. Breng 
een bezoek aan de showroom 
of maak een afspraak voor een 
geheel vrijblijvend bezoek aan 
huis.
Hummel Kozijnen is gevestigd 
aan de Lijnbaan 44a en ge-
opend op vrijdag  van 13.00 tot 
16.30 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur. Telefoon: 
0251 234484 / 06 10273172. 
Uitgebreide informatie is op 
www.hummel- kozijnen.nl te 
vinden.

Voor jongens én meisjes
Houtcreaties bij Jeugd 
en Techniek

Regio - Bij de laatste 
raadsvergadering voor het 
zomerreces werd de door 
Linda Hes namens de VVD 
ingediende motie om on-
derzoek te doen naar gra-
tis Wifi  in Castricum vrij-
wel unaniem aangenomen. 
Mede-ondertekenaars wa-
ren de VL en de SP. Als eni-
ge partij stemde D66 tegen.

“Met het aanbieden van 
gratis WIFI”, zo vertelt Lin-
da, “denken we een boost 
aan het toerisme te kunnen 
geven. Ook voor het lokale 
bedrijfsleven en andere or-
ganisaties levert een lokaal 
gratis Wifi  netwerk de ge-
legenheid om gericht infor-
matie te bieden. Kom je bij-
voorbeeld in de buurt van 
een bezienswaardigheid, 
dan kun je automatisch al-
le info daarover vinden. Wil 
je een fi ets- of wandeltocht 
maken? Je tablet of smart-
phone wijst je de weg. 
Waar zit er precies een su-
permarkt? Hoe laat is het 
vloed? Kortom alle vragen 
die je als toerist maar kunt 
stellen zijn door gratis Wifi  
in onze kernen snel te be-
antwoorden. En als het he-
lemaal moet nog in ver-
schillende talen ook. Vele 
tientallen gemeenten gin-
gen ons al voor en waren 
en zijn van mening dat het 
faciliteren van een open-
baar en gratis Wifi  netwerk 
een boost voor het toeris-
me kan zijn. Voor inwoners 
die denken dat ze nu hun 
eigen internet abonnement 
kunnen opzeggen heb ik 
minder goed nieuws. Het 
openbare en gratis net-
werk zal een aantal beper-
kingen kennen. Die vlieger 
gaat dus niet op. We hopen 
dat alles in werking zal zijn 
voor het toeristenseizoen 
2015. Dat wordt dus nog 
hard werken.”

VVD blij met 
aanname

WIFI motie

Linda Hes.

Nationale cholesteroltest
Castricum - Zaterdag 12 juli 
staat de kleine truck van Stich-
ting Nationale Cholesterol Test 
bij Albert Heijn in Geesterduin 
in Castricum. In de truck kun-
nen alle voorbijgangers gra-
tis hun cholesterol laten me-
ten. Onderzoek wijst uit dat er in 
de leeftijdscategorie 30-70 jaar 
(circa 10 miljoen mensen) bij 
65% van de Nederlanders spra-
ke is van een verhoogd choles-
terol, één van de risicofacto-
ren voor hart- en vaatziekten. In 
de truck worden daarnaast ook 
bloeddruk, gewicht en buikom-
vang gemeten.  
Deze tour is een vervolg op de 
succesvolle metingen in de Ser-
vice Apotheken eerder dit jaar, 
waar al vele duizenden mensen 
gebruik van hebben gemaakt. 
Met de on tour variant is het de 
bedoeling nog meer mensen te 
bereiken en ze bewust te ma-
ken van de risico’s van een ver-

hoogd cholesterol en hun hart- 
en vaatgezondheid. Veel men-
sen weten namelijk niet dat 
ze zelf met aanpassingen in 
de voeding, meer bewegen en 
stoppen met roken hun risico 
op hart- en vaatziekten kunnen 
verlagen.
De cholesterolmeting in de 
truck wordt gedaan onder be-
geleiding van een gediplomeerd 
verpleegkundige. Met één drup-
peltje bloed door een vingerprik, 
worden verschillende choleste-
rolwaarden gemeten. Afhanke-
lijk van de uitslag, krijgen men-
sen een persoonlijk leefstijlad-
vies over eventuele volgende 
stappen. Deze adviezen zijn ui-
teraard geheel conform de al-
gemeen geldende richtlijnen 
en hebben altijd een verbete-
ring van de algemene gezond-
heid tot doel. Meer informatie 
is te vinden op www.nationale-
cholesteroltest.nl

Krachtenbundeling 
voor zwembad De Zien
Uitgeest - Werkgroep Zwembad 
De Zien en Stichting De Zien 
Blijft hebben besloten per direct 
de krachten te bundelen ten be-
hoeve van het voortbestaan van 
openluchtzwembad De Zien. 
Tot voor kort was er onvoldoen-
de bereidheid om samen te wer-
ken maar werkgroep en stich-
ting hebben besloten in het ver-
volg gezamenlijk op te trekken. 
Kennis, netwerk en fi nanciën 
worden vanaf nu gedeeld in het 
belang van de toekomst van het 
Uitgeester zwembad.

Werkgroep Zwembad De Zien 
kreeg in de laatste raadsverga-
dering van 19 juni 2014 van al-
le kanten lof toegezwaaid voor 
een rapport met een toekomst-
visie voor het zwembad.

Wethouder Wil Spaanderman: 
‘De werkgroep heeft ondanks de 
hoge tijdsdruk een prima rapport 
opgeleverd met zeer bruikbare 
ideeën. Samen met de stichting 
kunnen we daarop verder bou-
wen aan een nieuwe toekomst 
voor ons zwembad.’

Lekker fi t het nieuwe 
seizoen in bij Vitesse’22
Castricum - Op dinsdag  5 en 
woensdag 6 augustus wordt bij 
Vitesse’22 een Sport2daagse ge-
organiseerd. 
De Sport2daagse is voor al-
le jongens en meisjes uit Cas-
tricum die twee dagen volop in 
beweging willen zijn als voorbe-
reiding voor het nieuwe seizoen. 

Voetbaltrainingen om de tech-
niek te verbeteren, toernooitjes, 
maar ook coördinatietraining en 
behendigheidsvormen. Twee da-
gen lang staan de kinderen on-
der toezicht van gediplomeer-
de voetbaltrainers onder ande-
re door Pim Boersen en Jeroen 
Smit.
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Mooi Uitgeest, meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest- In Uitgeest kom je 
veel reuzenberenklauwen tegen, 
vooral bij bomenpartijen en in 
bermen. Een mooie plant, maar 
kijk wel uit wat je ermee doet, hij 
heeft ook zijn schaduwzijde.

De reuzenberenklauw behoort 
tot de schermbloemenfamilie. In 
de 19e eeuw is de soort als tuin-
plant in Europa geïntroduceerd. 
De plant heeft klauwvormige 
bladeren. De reuzenberenklauw 
kan, afhankelijk van de groei-
plaats, in de lente in een paar 

maanden tijd uitgroeien tot wel 
4 meter hoog. Afhankelijk van de 
groeiplaats zullen de zaailingen 
na een of meerdere jaren het 
bloeistadium bereiken. Het eer-
ste jaar blijft de plant laag (ca. 50 
cm), het jaar erop is hij meest-
al volgroeid en bloeit van juni tot 
augustus met een variabel aantal 
schermen vol witte bloemetjes. 
Na gebloeid te hebben sterft de 
plant af. De plant houdt van ver-
stoorde, voedselrijke grond.
Het gewas is vooral te vinden 
langs wegen en overige plaat-

sen die niet begraasd of bewerkt 
worden. 
De reuzenberenklauw wordt an-
no 2014 steeds vaker in verste-
delijkt gebied aangetroffen en 
mede door de giftige uitwerking 
bij contact in toenemende mate 
als een probleem ervaren.
De reuzenberenklauw bevat het 
sap van de plant furocoumari-
nen, die voor mensen sterk fo-
totoxisch zijn. Blootstelling aan 
zonlicht na contact met het sap 
kan bij sommige mensen na 24 
uur rode jeukende vlekken ver-

oorzaken, die gevolgd worden 
door zwelling en blaarvorming. 
Het letsel kan eruitzien als een 
brandwond en het kan twee we-
ken duren voordat het genezen 
is. Als litteken kan er een bruin-
verkleuring optreden. Wanneer 
het sap in de ogen komt, kan dit 
tot blindheid leiden. Als voor-
zorgsmaatregel moet dus elk 
contact met het plantensap ver-
meden worden; als dit toch ge-
beurd is, moet het sap zo snel 
mogelijk afgespoeld worden en 
moet blootstelling aan zonlicht 

van de huiddelen die in contact 
geweest zijn met het sap verme-
den worden.
Het is verstandig bij het werken 
met de plant volledig gekleed te 
zijn (lange broek, lange mouwen, 
handschoenen). Een veiligheids-
bril is, zeker bij mechanische be-
strijding, aan te bevelen. Bij zon-
neschijn is extra voorzichtig-
heid op z’n plaats, het effect van 
contact met het plantenvocht in 
combinatie met zonlicht is gelijk 
aan dat van carbolineum. Foto 
en tekst: Ger Bus

Uit Je Bak Festival: cultureel 
én culinair verantwoord!

Castricum - Over ongeveer 
twee weken is het alweer zo ver: 
dan vindt het Uit Je Bak Festi-
val plaats, Castricums leukste 
festival. Net als voorgaande ja-
ren vindt het festival plaats in 
het Willem de Rijkepark in Cas-
tricum, op de laatste zondag van 
juli. Van het muziekprogramma 
is al veel bekend, maar ook the-
ater, kunst en de lekkernijen die 
op het terrein verkrijgbaar zijn 
verdienen een plekje in de spot-
lights.

Theater & kunst
Jente Jong speelt op Uit Je Bak 
haar voorstelling ‘Iets met Lief-
de’, over een vrouw die de con-
trole over haar leven terug pro-
beert te krijgen, nadat de man 
van haar leven haar verlaten 
heeft. Haar strijd wordt gebracht 
met humoristische teksten ge-
combineerd en poëzie. Een voor-
stelling over liefde en loslaten. 
Loslaten, bestaat dat wel? 
VERS (foto hiernaast) is eigen-
tijdse nostalgie. Aan de basis 
van VERS staat geïmproviseer-
de poëzie. Op Uit Je Bak gooit 
VERS haar caravandeurtje open 
om een ieder te verwelkomen 
met een gedicht op maat en een 
portie gezelligheid. Op ratelen-
de typemachines schrijven Jami-
la Faber en Sanne de Waard in 
recordtempo een uniek versje. 
De gast zorgt zelf voor de nodi-
ge input. Na afloop krijgt de be-

zoeker zijn of haar VERS mee op 
een briefkaart, voor thuis op de 
schoorsteenmantel of om op te 
sturen.

Culinair programma
Voor de innerlijke mens moet 
natuurlijk ook goed worden ge-
zorgd! De tijden dat je alleen een 
ongezonde snelle hap kon krij-
gen op festivals ligt allang achter 
ons. Op Uit Je Bak zal er, net als 
voorgaande jaren, ook weer ge-
noeg lekkers te krijgen zijn.
The Dutch Weed Burger is een 
100% plantaardige hamburger 
met zeewier als smaakmaker! 
Deze innovatieve burger steekt 

in smaak, beleving en bite ver uit 
boven vegetarische burgers zo-
als we ze tot nu toe hebben ge-
kend. Lekker, gezond & duur-
zaam. De malse paddy is ge-
maakt van geroosterde sojasnip-
pers en kombu (zeewier). Het 
broodje heeft een extra zeewier-
kick gekregen met chlorella, 
waardoor het groen ziet van de 
eiwitten. De weedsauce is een 
lekkere, pittige, romige saus ver-
rijkt met echte Hollandse Zeesla 
uit Zeeland. De nieuwe smaak-
sensatie onder de sauzen, alles 
van eigen receptuur.
ODE creëert verse, ambachtelijk 
bereide gerechten vanuit food-

trucks en trailers, en is terug 
op veler verzoek, dit jaar met de 
DoughDough Truck. Vanuit de-
ze truck kokkerellen ze alles wat 
met deeg te maken heeft, waar-
onder heerlijk belegde broodjes!
Ook voor een heerlijke kop koffie 
hoef je ons terrein niet af. Even 
een rustmomentje pakken en 
genieten van een heerlijke kof-
fie, espresso, cappuccino… of 
een kop thee! Stimpy’s Espres-
so Bar heeft het allemaal voor u.
De crêpes van Crêpe Centraal 
zijn zoet en hartig, gemaakt met 
verse ingrediënten en brengen 
de culinaire traktatie van de stra-
ten van Frankrijk. Kijk uw ogen 
uit terwijl de crêpes gemaakt 
worden; goed eten én een show!
De Frietfiets bakt vanuit een au-
thentieke bakfiets heerlijke friet-
jes met aardappels vers van het 
land! Niet zomaar een pata-
tje dus, maar zelfgemaakte en 
superverse frieten van de bes-
te kwaliteit! Om die kwaliteit 
de waarborgen, vindt de Friet-
fiets het belangrijk om te werken 
met pure en eerlijke producten. 

En dat proeft u! Wat zouden we 
moeten zonder Marx O’Larry’s 
(foto boven)? Iedereen kent de-
ze geweldige ijskar wel die al 
vanaf de eerste editie op Uit Je 
Bak staat. Deze ijscoman heeft 
veel verschillende soorten ijs en 
het is elk jaar weer een veras-
sing welke overheerlijke smaken 
er worden geserveerd!

Aan De Bak – Uit Je Bak!
De voorbereidingen zijn op dit 
moment natuurlijk in volle gang. 
De kluslocatie (het oude Ro-
de Kruis-gebouw aan de Van 
Speykkade) is regelmatig open. 
Ook zin om te helpen bouwen 
of schilderen? Iedereen is wel-
kom! Kijk op de facebookpagina 
(facebook.com/uitjebak) of si-
te wanneer men aanwezig is of 
stuur een mailtje naar vrijwilli-
gers@uitjebak.nl.
Het Uit Je Bak Festival vindt 
plaats op zondag 27 juli in het 
Willem de Rijkepark in Castricum 
en is gratis toegankelijk. Kijk 
voor meer informatie op www.ui-
tjebak.nl.
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Uitgeest - Het traditionele 
vuurwerk op het ijsbaanter-
rein ter afsluiting van de ker-
mis gaat vanavond (woensdag 
9 juli) niet door.
De reden is dat om 22.00 uur 

de halve finale van het WK 
Voetbal begint tussen Neder-
land en Argentinië.
De belangstelling voor het 
vuurwerk zou daardoor zeker 
tegenvallen.

Geen vuurwerk na kermis

Kunst aan de vloedlijn
Castricum aan Zee - ,,Wat wo-
nen wij toch mooi!’’ zegt foto-
graaf Karin Cijsouw. Zij foto-
grafeerde vorige week op een 

prachtige avond deze zonson-
dergang en trof daar ook nog 
een bijzonder kunstwerk aan, 
dat zomaar was aangespoeld.

WEA open 2014 succes
Castricum - Ook dit jaar werd 
weer het WEA Open tennistoer-
nooi gehouden op de prachtige 
banen van Berg en Bal in Cas-
tricum. De organisatie was in 
handen van toernooileider Hans 
Eijkman en zijn bevlogen team. 
Naast veel mooie wedstrijden 
was er een swingende feest-
avond, die tot de kleine uurtjes 
doorging. Daarnaast werden ook 
de wedstrijden van Oranje met 

belangstelling gevolgd en waren 
er regelmatig lekkere hapjes. 
Dit jaar werkten ook de weergo-
den mee aan het slagen van het 
toernooi hetgeen resulteerde in 
een prachtig finaleweekend met 
mooie partijen.
De overwinning in het HE5 ging 
naar Tim Dekker die na drie sets 
Jacco Hopman wist te verslaan. 
Het HD5 werd een prooi voor Di-
mitri Molenkamp en Maarten de 

Vries.  Het DD5 ging dankzij ve-
le jaren tenniservaring naar Net-
ty Bak en Marijke ter Heerdt. De 
GD 5 viel ten deel aan de Bakku-
mers Joost Glorie en Irene Veer-
kamp die in een spannende par-
tij het gelegenheidskoppel Ca-
rolien de Groot en Carel Jacobs 
wisten te verslaan. Maar ook in 
de andere  16 onderdelen werd 
door alle deelnemers prachti-
ge strijd geleverd. Wederom een 
groot succes dit WEA Open en 
komend jaar voor herhaling vat-
baar.

Zwemdiploma’s in De Witte Brug
Castricum – Elke woensdag-
middag - buiten de schoolva-
kanties om - wordt er altijd tus-
sen 16.00 en 17.00 uur voor een 
diploma afgezwommen in zwem-
bad De Witte Brug te Castricum.
Deze vijf weken hebben veel 
kandidaten een diploma be-
haald.
Woensdag 4 juni hebben Ju-
dith Minkes, Fabian Sewalt, Ma-
douc van Ladesteijn en Flynn 
Wiersma hun C-diploma ge-
haald. Na het zwem-ABC kun je 
doorgaan voor de drie verschil-
lende Zwemvaardigheidsdiplo-
ma’s, waarvoor de eisen en vaar-
digheden na het C-diploma nog 
verder uitgebreid worden. Op 11 
juni hebben twee kandidaten 
hun zwemvaardigheid bekroond 
met een diploma. Steef de Groot 
heeft  Zwemvaardigheid 1 ge-
haald en Jasper Boot heeft nu al-
le drie de Zwemvaardigheidsdi-
ploma’s. Op dinsdag- en woens-
dagmorgen wordt er peuter-
zwemles gegeven. Op dinsdag-
ochtend 17 juni heeft Boet Stou-
tenbeek voor het eerste Jip-di-
ploma afgezwommen, voor Jip-
diploma 2 deed  Tess Glorie erg 
haar best en Job Vogelzang en 
Faya Zoon lieten alles zien voor 
Jip-diploma 3. Op woensdag 18 

juni werd er door 23 kandidaten 
afgezwommen voor het A-diplo-
ma.  De geslaagden zijn: Abu-
dusalamu Ainiwaer, Sofie van 
Assema, Jelle Beerthuis, Geert 
Beukers, Jin Deming Femer, Jurr 
Groot, Sophie Hartog, Noa An-
na Hofman, Isabel de Jong, Dora 
van Kampen, Maria Karapetian, 
River Fuy Noordhof, Yosef Nurye, 
Mees Pluijmen, Keano Rekveld, 
Ouinten Rommel, Doris de Ro-
ver, Benjamin Schaafsma, Brent 
Scholtens, Mel Schoorl, Loïs 
Veenboer, Loïs Verheijen en Eliza 
de Vink. Woensdagmiddag 25 ju-
ni hebben 22 kandidaten het B-
diploma gehaald: Paul Aarden-
burg, Fay Bakker, Jens Beentjes, 
Lynn van Dasselaar, Teun Dek-
ker, Hielke Haasbroek, Senne 
Huisinga, Eva Huisman, Thilo Ja-
gersma, Fedde Kruijff, Mads van 
der  Locht, Sigo Mannaart, Sep 
Meijer, Sofia Posthumus, Mu-
rad Simonian, Nazik Simonian, 
Wout Slokker, Lotus Spaan, Di-
nah Steevens, Stef Terluin, Robin 
Twisk en Nick de Wildt. De laat-
ste woensdag voor de zomerva-
kantie - 2 juli -  hebben zes kan-
didaten het C-diploma gehaald: 
Bodine Baltus, Joëlle Blokpoel, 
Michelle Grogniet, Tatum Kops, 
Aron Lute en Calvin Molenaar.

Nachtmarkt wordt 
jaarmarkt

Akersloot - Het bekende drie-
daagse festival in Akersloot 
begint vrijdag 29 augustus met 
de jaarmarkt, vanaf 15.00 uur 
zullen ongeveer honderd kra-
men zorgen voor een leuke 
sfeer in het dorp en vanaf 20.00 
uur zullen de muzikale klanken 
klinken in de grote tent op het 
Wilhelminaplein en in café de 
Vriendschap.
Zaterdag vanaf 18.00 uur brul-
len de motoren van mini-bics 
en solexen, de enige Solexrace 
van Noord-Holland met deel-
name van rijders uit alle wind-
streken van Nederland. Zon-
dag 31 augustus is gereser-
veerd voor de oldtimers: meer 
dan honderd oldtimers zullen 

die dag pronken in de straten 
van Akersloot. Drie dagen lang 
is Akersloot in de ban van Rock 
‘n Roll, ontelbare vetkuiven, 
mensen met rock `n roll kle-
ding zullen het straatbeeld be-
palen. De line-up wordt dit jaar 
gevormd door: Blood Sweat & 
Kiers, The Tinstars, Gold Dig-
gin Papa, Toothpics-Big Caz 
& the 4Bobs, Hi-Tombs, Slap-
back Johnny, JJ and the Fat-
cats, Swing Supply with Deon 
Buck en The Rumble Rousers. 
Maar liefst tien super rock `n 
roll bands en het mooie van dit 
festival is dat alle bands gratis 
te beluisteren zijn. Ook de toe-
gang tot jaarmarkt, Solexrace 
en oldtimerfestival is gratis.

Tijdens het schoolzwemmen 
hebben dit jaar twee leerlingen 
op donderdagmiddag 3 juli af-
gezwommen voor het A-diplo-
ma en 35 leerlingen voor B. Het 
A-diploma is behaald door Hu-
bert Karuzel van de Augustinus- 
school en Memka Bajric van de 
Paulusschool.
Voor het B-diploma zwommen 
Ruben van Dalen, Angel Hu, 
Zasja Mehciz en Loïs van der 
Westen van de Augustinus, No-
elle de Bruijn van de Cunera, Ien 
Broos, Esmée Kanters, Tommy 
Kooij, Eva Kuijper, Danny Lief-
ting, Roos Ruiter, Amber van 
Well en Iona Zijlstra van de Ju-
liana van Stolbergschool, Umud 
Ablat,  Ekima Hos, Floyd Ooms, 
Jonas Thaler en Jay Tineo Cas-
tillo van de Klimop, Ilvy van den 
Burg, Deidre Groot, Keith Köni-
gel en Niels Oud van de Montes-
sori-school, Maud van de Kerk-
hof van de Paulusschool, Robert 
Bavius, Richard Brante, Quint El-
singa, Devin Huisman, Wessel 
Leenhouts en Bilgaer Zulipikaer 
van de Sokkerwei, Ciska Blauw, 
Jens van Oevelen en Harmke de 
Zwart van de Toermalijn en Mar-
tin Hvarkov, Naomi van Riet en 
Yara Twisk van de Visser ’t Hooft-
school.

Raad bespreekt 
onderzoek Landalpark

Castricum - De gemeenteraad 
bespreekt donderdag 21 au-
gustus het voorstel van burge-
meester en wethouders voor een 
haalbaarheidsonderzoek rond 
Landal Green Parcs.
Van Wijnen Recreatiebouw en 
Landal GreenParks hebben bij 
de gemeente een initiatief inge-
diend voor een recreatiepark in 

het gebied De Zanderij.Het ini-
tiatief past bij het beleid van de 
gemeente om toerisme en recre-
atie te bevorderen. Aan de ande-
re kant geldt voor dit gebied een 
andere bestemming. Een haal-
baarheidsonderzoek moet meer 
duidelijkheid verschaffen over 
de vraag of het initiatief op de-
ze plek voldoende kansrijk is om 

verder uit te werken tot een pro-
ject. Instemmen met zo’n onder-
zoek betekent nog geen instem-
ming met het initiatief zelf.
Bij het haalbaarheidsonderzoek 
gaat het – met inbreng van be-
langhebbenden - om verkennin-
gen van mogelijkheden, bezwa-
ren en draagvlak. Daarbij wordt 
ook onderzoek gedaan naar ver-
gelijkbare en geschikte alterna-
tieve locaties. De raadsbespre-
king op 21 augustus is openbaar 
en vanaf 20.45 uur in het ge-
meentehuis. Zie ook www.cas-
tricum.nl.
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Limmen gaat 
glimmen

Limmen -  Het plaatsnaam-
bord aan de Kapelweg te Lim-
men voldoet niet meer. Ternau-
wernood  zijn de laatste twee 
letters nog leesbaar. En dat in 
het glansrijke en vriendelijke 
bloemendorp. Een nieuw bord 
zou wenselijk zijn. Dat zal bin-
nenkort wel gebeuren. Laat 
Limmen weer glimmen… (Foto: 
Han de Swart)

Speelgoed-
markt in 

Castricum

Nieuw bestuur
VVD-Castricum

Castricum – Tijdens de laat-
ste Algemene Ledenvergade-
ring heeft VVD-Castricum af-
scheid genomen van een drie-
tal bestuursleden. Na jaren-
lang op uitstekende wijze hun 
rollen binnen  VVD-Castricum 
te hebben vervuld, zijn Kees 
Kroone, Joram Schrijver en 
Eelco Willems afgetreden als 
respectievelijk voorzitter, pen-
ningmeester en bestuurslid.

Staande de Algemene Leden-
vergadering hebben de le-
den ingestemd met de be-
noeming van de ‘nieuwe’ be-
stuursleden. Het ‘nieuwe’ be-
stuur ziet er als volgt uit: voor-
zitter: Menno Haga, secretaris: 
José van den Berg, penning-
meester: Robin Rommel, por-

tefeuillehouder Communica-
tie: Jeroen Slot, portefeuille-
houder Ledenaangelegenhe-
den: Menno Haga, portefeuil-
lehouder Verkiezingscampag-
necommissie 2018: Koert Strij-
ker en portefeuillehouder Op-
leiding/scholing: Fred Weda.
Eén van de onderwerpen die 
het nieuwe bestuur gaat op-
pakken, is de intensivering van 
de bestuurlijke samenwerking 
tussen de VVD-afdelingen van 
Bergen, Heiloo, Castricum en 
Uitgeest, de zgn. BUCH-ge-
meenten. 
Zoals bekend hebben de 
BUCH-gemeenten besloten te 
komen tot ambtelijke en po-
litieke samenwerking van de 
vier gemeenten. 
Zie ookwww.vvdcastricum.nl 

Castricumse atleten 
scoren op NK
Castricum - Sven 
Schoonebeek (AV Ly-
curgus) uit Castricum 
wist dit weekeinde tij-
dens het NK junioren be-
slag te leggen op de vijf-
de plek bij de jongens B 
(16-17 jaar) op de 1500 
meter. In een tactische 
race finishte hij in 4.19.47. 
Dorpsgenoot Vincent 
Hazeleger (AV Trias) ver-
overde in de oudere ca-
tegorie A-junioren (18-
19 jaar) op de 1500 me-
ter zelfs het goud en liet 
4.08.47 klokken. Hij ver-
trekt binnenkort naar de 
VS voor deelname aan 
het WK atletiek voor ju-
nioren, waarvoor hij zich 
eerder dit seizoen kwali-
ficeerde.

Zomerlezen 
met de VakantieBieb
Regio - De Bibliotheek geeft 
deze zomer weer een cadeau-
tje weg dat lezen tijdens de zo-
mervakantie stimuleert: de Va-
kantieBieb-app. De Vakantie-
Bieb staat voor iedereen onli-
ne en biedt een leespakket voor 
het hele gezin met romans, thril-
lers, kinderboeken, tijdschriften, 
reis- en taalgidsen en een me-
disch naslagwerk. De app is gra-

tis te downloaden, zowel voor le-
den als niet-leden, op een tablet 
of smartphone via de App Store 
of Google Play Store. 
Na het downloaden is geen in-
ternetverbinding meer nodig 
voor het lezen van de e-books. 
Ideaal dus voor de vakantie of 
voor onderweg. Kijk voor meer 
informatie op www.vakantie-
bieb.nl

Castricum - De KNZB heeft dit 
jaar nogal wat wijzigingen in het 
programma doorgevoerd. Zo ook 
het niet meer organiseren van de 
NK sprint. Deze sprintwedstrijd 
aan het eind van het seizoen 
was altijd een echt spektakel. 
De Dolfijn uit Amsterdam heeft 
de wedstrijd nieuw leven in ge-
blazen. Deze Speedo Fast Water 
Meet is het vervangend NK ge-
worden. Net als op het NK sprint 
bestaat deze wedstrijd uit twee 
dagen en worden er in de och-
tend series gezwommen en in 
de middag de finales. Serena en 
Kaylin Stel hebben deelgenomen 
aan deze wedstrijd. 
Op zaterdag zwommen bei-
de zusjes de 100 wissel. Serena 
plaatste zich als eerste voor de 
finale (jeugd en jonger) in een 
verbetering van haar persoonlijk 
record met 6 seconden: 1.06.24. 
Zusje Kaylin zwom 1.13.64, een 
verbeteromg van het persoon-
lijk record van 4 seconden, en 
werd 13de. Door vele afmeldin-
gen voor de finale mocht Kay-
lin als achtste starten in de finale 

(bij haar zus). In de finale zwom 
Kaylin nog sneller: haar pr is nu 
1.12.54. Kaylin werd hiermee ze-
vende in het totaal en eerste ju-
nior. Serena maakte haar eer-
ste plaats van de ochtend waar 
door ook de finale te winnen, in 
1.06.37. Hierna kwam Serena ook 
nog uit in de 4 x 50 vrij dames. 
Met haar team veroverde ze ook 
de eerste plek.
Zondag startten de beide zus-
jes op de 50 vrij. Serena plaats-
te zich als derde voor de finale 
in 27.49, Kaylin werd 21ste (en 
vierde junior) in 29.36, net bo-
ven haar tijd. Kaylin zwom op de 
50 rug naar een pr van 33.90 en 
werd 14de . (derde junior) Aan 
het eind van de ochtend wer-
den de estafettes voor de jeugd 
gezwommen. Serena zwom met 
haar team de 4x50 wissel. Sere-
na zwom de vlinder en met haar 
29.86 had ze een groot aandeel 
in de winst van dit team.  In de 
finale van de 50 vrij zwom Sere-
na zich naar de tweede plek in 
27.00, weer een persoonlijk re-
cord.

Goud en zilver voor 
Serena Stel

Castricum - De Speelgoed-
markt is in Castricum bekend 
geworden door VakantieKin-
dervreugd en maakt nu een 
doorstart in de Vakantiecock-
tail. Kinderen die hun eigen 
speelgoed willen verkopen 
en/of hun eigen speelgoed 
aan willen vullen met wie 
weet dat mooie lego, die leu-
ke barbie of die perfecte auto, 
kunnen op maandag 14 juli 
van 14.00 tot 16.00 uur deel-
nemen aan een speelgoed-
markt voor de bibliotheek aan 
de Geesterduinweg 1 in Cas-
tricum en bij slecht weer in de 
bibliotheek. 
De markt wordt georgani-
seerd door de speel-o-theek 
in samenwerking met de bi-
bliotheek. Kinderen kunnen 
dan ook een kijkje nemen 
bij het aantrekkelijke speel-
goed voor alle leeftijden van 
de speel-o-theek zoals bui-
tenspeelgoed, waterbaan, 
Duplo, Playmobil en vele leu-
ke spelletjes én bij de kinder-
boekenverkoop in de bieb. Tot 
6 jaar worden kinderen bege-
leid door hun ouders en voor 
kinderen boven 6 jaar wor-
den enkele ouders gevraagd 
te helpen. Wie een plekje wil 
inrichten betaalt 0,50 euro. 
Aanmelden kan bij de Vakan-
tiecocktail, Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5 
in Castricum aan de balie of 
telefonisch via 0251-656562.

Nationaal eremetaal 
voor junioren
AV Castricum

Castricum - Bij de Nederlandse 
Kampioenschappen voor AB ju-
nioren in Amsterdam hebben de 
AVC-atleten Ryan Clark en Niels 
Gersonius beiden een zilveren 
medaille behaald.
A-junior Niels Gersonius kwam 
uit op de 10.000 meter en liep 
daar een bekeken race. Steeds 
verder opschuivend naar de 

voorste gelederen wist hij uitein-
delijk in een tijd van 35.12.73 de 
tweede plek voor zich op te ei-
sen. Ryan Clarke nam deel aan 
de 800 meter. De B-junior van 
AVC plaatste zich als winnaar 
van zijn serie voor de finale. Hier 
kwam hij tot een fraaie tweede 
plaats in een nieuw persoonlijk 
record van 1.56.16.
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 4 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Bereikbaarheidsplan 
renovatie Velsertunnel 
In 2016 gaat de Velsertunnel negen maanden volledig dicht in ver-
band met grootschalige renovatie.  Om de regio IJmond die perio-
de bereikbaar te houden, heeft Rijkswaterstaat samen met Provin-
cie Noord-Holland, betrokken gemeenten, samenwerkingsverband 
IJmond Bereikbaar, de transportsector en ondernemers in de regio 
een bereikbaarheidsplan opgesteld.  

Het bereikbaarheidsplan is een reeks samenhangende maatregelen om de 
hinder tijdens de renovatie  te verminderen. Het plan is een combinatie van 
omleidingsroutes, verkeersmaatregelen, mobiliteitsprojecten en communi-
catie. Samen moeten die het grootste deel van de hinder aanpakken. Dit 
najaar wordt al begonnen met de uitvoering van de verkeersmaatregelen.

Belangrijkste maatregelen op een rij
Algemeen
- Verkeer dat nu door de Velsertunnel gaat, rijdt tijdens de renovatie via de 

Wijkertunnel en de A9.
- De tunnel is tijdens de renovatie wel open voor hulpdiensten.

Verkeersmaatregelen
- De Wijkertunnel krijgt een tijdelijke extra rijstrook in beide richtingen, 

met een speciale voorkeurstrook voor vrachtverkeer.
- Er komen tijdelijke verbindingswegen tussen de A9 en de A22 bij de 

knooppunten Velsen en Beverwijk.
- De calamiteitenbogen (normaal alleen voor hulpdiensten) bij de knoop-

punten Velsen en Beverwijk worden tijdens de afsluiting van de Velsertun-
nel permanent ingezet voor alle verkeer. 

Mobiliteitsmaatregelen
- Fietsers kunnen gebruikmaken van een extra pont.
- Vanaf station Beverwijk komt er een spitsshuttle naar bedrijven. 
- Mensen die de spits mijden, krijgen een beloning.

Communicatie
- Er komt een uitgebreide communicatiecampagne, inclusief radiocommer-

cial. 
- Er komt proactieve en tijdige reisinformatie.

Bereikbaarheidsplan
Het volledige bereikbaarheidsplan is te lezen op de website van Rijkswa-
terstaat. Hier is ook de uitgebreide planning van de renovatie, een video 
over de werkzaamheden en actueel nieuws te vinden. Meer informatie over 
Stichting IJmond Bereikbaar staat op de website van IJmond Bereikbaar. 

Over de renovatie
De Velsertunnel verbindt IJmuiden met Beverwijk. De tunnel is bijna 60 
jaar oud en toe aan groot onderhoud. Rijkswaterstaat vergroot de door-
rijhoogte van de tunnel, zodat er minder incidenten plaatsvinden met te 
hoge vrachtwagens. Daarnaast worden installaties zoals ventilatie en het 
blussysteem vernieuwd en vluchtwegen aangepast. De renovatie moet er-
voor zorgen dat het verkeer vlot en veilig door de tunnel kan blijven rijden.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Krijn Nugteren, zoon van R.M. Nugteren en I. Wismeijer
Duncan Deijkers, zoon van M.W. Deijkers en L.S. de Jager

HUWELIJK
J.C.M. Kruijenaar en G.M. Teran Rojas

OVERLEDEN
Mevrouw F.J. Sikkema, e/v Hennen, 59 jaar

Expositie Babs Bannenberg 
in gemeentehuis
De in Beverwijk geboren Babs Bannenberg exposeert van 10 ju-
li t/m 29 augustus 2014 in de hal van het gemeentehuis van Uit-
geest. Daar is tijdens de openingsuren een selectie te zien van 
de aaibare objecten en collages die zij sinds 1980 maakt.

Na een opleiding Edelsmeden aan de Rietveldacademie te Amsterdam koos 
Babs voor ruimtelijk werken met email op koper en zilver. Daarbij gebruikt 
zij een beeldtaal die door iedereen te begrijpen is. Dat blijkt wel uit de re-
acties vanuit de hele wereld. Babs exposeerde o.a. in Japan, de Verenigde 
Staten, Canada, Chili, Venezuela, Mexico en verschillende Europese landen.
In vakkringen roept haar afwijkende techniek van emailleren verbazing op. 
Ze weet daarmee een sterk contrast te bereiken tussen glanzend en mat. 
Die tegenstelling speelt een kenmerkende rol in haar werk evenals de con-
trasten tussen open en dicht, donker en licht. Haar serieus bedoelde kunst-
werken krijgen door de verschillende behandelingen toch een speelse uit-
straling.
Bijzonder aan deze expositie is dat de objecten gerust mogen worden aan-
geraakt. Sterker nog: Babs Bannenberg vindt zelfs dat dat moet. Volgens 
haar heeft een ruimtelijk object geen achterzijde. Dus moet het mogelijk 
zijn alle kanten ervan te zien en beleven.
De kunstenares heeft de objecten op de expositie bewust geen titel mee-
gegeven. De kijker mag zelf de fantasie laten gaan. Ook zijn er geen ver-
koopprijzen vermeld. Die kunnen in overleg met de kunstenaar worden 
bepaald.
De opening van deze expositie is op donderdagavond 10 juli 2014 om 
20.00 uur in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest. Burgemeester Theo 
van Eijk en Babs Bannenberg zullen die opening gezamenlijk verrichten.

 Een van de objecten op de expositie.

Ophaaldata gft-afval

In week 29 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 14 juli. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 16 juli.
De Koog:  donderdag 17 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 18 juli. 
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