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Opening en Groene 
Vlag Clusius College
Regio - Donderdag 2 juli opende 
het Clusius College Castricum de 
vernieuwde en verbouwde school 
aan de Oranjelaan op feestelijke 
wijze. Ruim 260 gasten kwamen 
kijken hoe de vernieuwde school 
er nu uitziet. Zij werden feestelijk 
onthaald door muziek van Emergo. 
Burgemeester Mans plantte een 
fraaie beuk voor de school (foto). 
De school zit vol groene en tech-
nische snufjes. Zo kan bijvoorbeeld 
de CO2-waarde nooit te hoog op-
lopen in een lokaal, dit houdt leer-
lingen en docenten ‘fris’ en heeft 
de school een innovatief systeem 
waarbij aardwarmte wordt gebruikt 
om de school te verwarmen en te 
koelen. Naast de opening bleek er 
nog een reden voor feest. De school 
ontving ook van de organisatie Eco-
Schools de Groene Vlag. Een inter-
nationaal keurmerk die de school 
verdiend heeft door aan eisen van 
te voldoen. 
Het Eco-team van het Clusius Col-
lege Castricum dat deze inspannin-
gen initieert, coördineert, contro-
leert en mede uitvoert bestaat uit 
leerlingen Martijn Zaal, Tobias Nij-
boer, Stef Doeswijk, Joost van Deu-
dekom , Merel Huijsman, Lotte van 
Gerven, Quinten Lotze en de do-
centen Angelie Graumans en Koen 
Glorie. Het Eco-team heeft zich niet 
laten hinderen door de verbouwing 
van de school het afgelopen jaar. Er 
zijn activiteiten uitgevoerd die ge-
pland waren, maar daarbuiten zijn 
nog veel extra activiteiten gestart 

en uitgevoerd. Zoals het klimaatsy-
steem, de Clusibus in herfst en win-
ter voor kinderen uit de Zaanstreek. 
De bus bespaart geld, brandstof en 
CO2-uitstoot. Zonnepanelen blij-
ken een te lange terugverdientijd te 
hebben om die investering te doen. 
Maar het is een zeer goed idee van 
de school om het dak ter beschik-
king te stellen aan een andere par-
tij die daar energie kan opwekken. 
Hierdoor kan je met meters de zon-
nepanelen toch gebruiken voor de 
educatie, zonder dat de school kos-
ten hoeft te maken. 
De samenwerking met andere par-
tijen is breed vormgegeven, ze-
venhonderd bedrijven bieden sta-
geplekken aan Clusius-leerlin-
gen, Rabo steunt ondernemers-
lessen, met PWN wordt samenge-
werkt aan snoeien en opruimen van 
zwerfvuil, voor KGF worden dop-
pen ingezameld, tuinen van verzor-
gingshuizen worden onderhouden, 
podiumdelen worden uitgeleend 
aan de kerk en meer.

Strandgangers stemmen in 
eerste Pop-Up stemhokje

Bakkum - Een stukje lokale 
politiek aan de kust: Bart Zijl-
stra, samen met Joost Lute ei-
genaar van Club Zand, klom 
maandagmiddag op een bier-
kratje om stemmen te werven. 
BN-er Henny Huisman bracht 
hierna als eerste zijn stem uit. 
Hiermee gaf hij de aftrap voor 
de Schoonste Stranden Verkie-

zing waaraan vijftig Nederland-
se stranden deelnemen. De Ne-
derlandse stranden scoorden af-
gelopen jaar met een gemiddel-
de van 9,3 behoorlijk hoog op de 
schaal van schoon. Het strand in 
Bakkum werd vorig jaar gewaar-
deerd met een 8,9. Wat Bart Zijl-
stra stemt heel Nederland. ,,Wie 
stemt is betrokken. Door je stem 

te laten horen doe je mee. On-
ze stranden zijn prachtig en ver-
dienen waardering. Die waar-
dering kan je laten zien door 
als Supporter van Schoon onze 
kust schoon te houden. En door 
te stemmen op jouw persoonlij-
ke favoriet.” 
Stemmen kan tot en met don-
derdag 13 augustus op www.
schoonstestrandenverkiezing.nl. 
Behalve het Schoonste Strand 
van Nederland, is er ook de 
prijs voor het Schoonste Strand 
van de Provincie en de Innova-
tie Award voor een vernieuwen-
de aanpak. Op donderdag 20 au-
gustus maken de ANWB en Ne-
derlandSchoon bekend welk 
strand zich een jaar lang het 
Schoonste Strand van Nederland 
mag noemen. 
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Sprookjestuin verhuist 
naar ‘t Dierenduintje

Castricum - Donderdag 9 juli 
is de laatste dag van de sprook-
jestuin in de Tuin van Kapitein 
Rommel. Daarna verhuizen al-
le sprookjesfiguren naar ‘t Die-
renduintje, waar dit jaar van 
15 tot 19 juli een speciale be-
nefiet-sprookjestuin georgani-
seerd wordt. De opbrengst hier-
van komt ten goede aan het Die-
renduintje en aan de stichting 
Straatkinderen van Kathmandu 
van Lies Vink. Na de zware aard-
bevingen in Nepal zijn extra in-
komsten zeer welkom om de 
kindertehuizen van deze stich-
ting weer bewoonbaar te maken, 

en ook het Dierenduintje kan de 
extra inkomsten goed gebruiken.
Door de combinatie met de die-
ren van het Dierenduintje krijgt 
deze sprookjestuin een heel ei-
gen karakter. Ook zal er tijdens 
de sprookjestuin een ezelkar 
door het Dierenduintje rijden, 
getrokken door niemand minder 
dan de ezel uit Ezeltje Strekje. 

De sprookjestuin is dagelijks ge-
opend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Entree is vier euro per kind, in-
clusief speurtocht, drinken en 
wat lekkers. Ouders kunnen gra-
tis naar binnen. 

Uitgeest - Een man uit Uitgeest 
is zondag aangehouden we-
gens het mishandelen van zijn 
hond. Het dier is door de poli-
tie in beslag genomen en maakt 
het goed. Afgelopen donderdag 
probeerde dezelfde man een pi-
nautomaat te vernielen en mis-
handelde hij de hond ook op de 
Middelweg. Hierop werd er door 
omstanders 112 gebeld. Ook za-

Man mishandelt hond
terdag 4 juli was het raak. Hij 
mishandelde aan de Florisven-
straat zijn hond en zocht ruzie 
met bewoners. De man veroor-
zaakt al langer overlast in Uit-
geest en is geen onbekende van 
de politie. Getuigen van de die-
renmishandeling kunnen con-
tact opnemen met de politie via 
0900-8844. Bron: www.112-uit-
geest.nl.

Australische en Fransman winnen 
TC Bakkum Dutch Junior Open

Bakkum - Zondag 28 juni tot en 
met zondag 5 juli stond in het te-
ken van het Dutch Junior Open 
op TC Bakkum. In een week met 
ongekend hoge temperaturen, 
bleken de fitte deelnemers van-
uit alle werelddelen bestand te 
zijn tegen de hitte. De 15-jarige 
Jaimee Fourlis uit Australië en de 
Ugo Humbert (17) uit Frankrijk 
wonnen het toernooi zonder ook 
maar een set te verliezen. Geen 
een Nederlander wist de kwartfi-
nale te bereiken in het enkelspel.
Al vroeg in de week moest de or-

kaar sprokkelen. Het klassever-
schil was echter in het voordeel 
van Fourlis, die de eerste set met 
6-3 won. In de tweede set wist zij 
haar niveau vast te houden, ter-
wijl Lewis niet meer de motivatie 
kon vinden om het Fourlis lastig 
te maken. De jonge Australische 
won de set met 6-0 en mag zich-
zelf feliciteren met de titel Dutch 
Junior Open 2015. 
Bij de jongens maakten de 
hoogst geplaatste spelers wél 
hun plaatsing waar. De als eer-
ste geplaatste Felix Auger Ali-

ganisatie afscheid nemen van de 
eerste geplaatste Karman Than-
di (nummer 92 van de wereld) 
uit India. Zij moest haar meer-
dere erkennen in Sandra Bozi-
novic uit Frankrijk, die het hoofd-
schema was toegetreden van-
uit de kwalificaties. De 15-ja-
rige Fourlis kwam het beste uit 
de startblokken. Met aanvallend 
tennis zette ze de een jaar ou-
dere Jade Lewis onder druk. De 
Nieuw-Zeelandse beschikt ech-
ter over een vechtersmentaliteit 
en kon de nodige punten bij el-

assime uit Canada, pas 14 jaar 
jong, won tot de finale al zijn 
wedstrijden in twee sets. In de 
finale nam hij het op tegen de 
17-jarige Fransman Ugo Hum-
bert, tweede geplaatst en ook 
zonder setverlies doorgedrongen 
tot de finale. Met aanvallend ten-
nis drong de Fransman de jonge 
Canadees terug en hij bleef ge-
decideerd spelen, met als resul-
taat een 6-3 setwinst. Door met-
een in de tweede set een break 
te plaatsen, had Humbert met-
een een beslissende voorsprong 
te pakken die hij niet meer weg 
zou geven. Zonder ook maar een 
schim van zenuwen te voelen, 
won hij het toernooi door ook de 
tweede set vrij eenvoudig te win-
nen met 6-2.
 
In het dubbeltoernooi ging de 
overwinning naar het duo Va-
nessa Wong (Canada) en Jai-
mee Fourlis (Australië). Wong 
en Fourlis (als derde geplaatst) 
wonnen met 6-1 6-1 van Selma 
Stefania Cadar (Roemenië) en 
Inci Ogut (Turkije). Jaimee Four-
lis sleepte hiermee de dubbel in 
de wacht. Bij de jongens mogen 
Lez Kazakov (Rusland) en Jack 
van Slyke (Canada) zich kampi-
oen van de dubbels noemen. Het 
als derde geplaatste duo ver-
sloeg de Portugees Cacao en de 
Australiër Pearson met 7-6 en 
6-3. Op de foto: Jaimee Fourlis.
.

Vervelende kwallen op strand
Regio - Is het de zeldzame ron-
de haarkwal of is het de blauwe 
haarkwal die ook rood kan zijn? 
Hoe dan ook, deze kwallen kun-
nen gemeen steken en ze liggen 
bij oostenwind op het strand. In 
noordelijke wateren kunnen ze 
meer dan twee meter in door-
snee worden en hun stekende 

tentakels zijn dan soms zes me-
ter lang. 
Hier worden ze meestal niet gro-
ter dan vijftig centimeter. Even-
goed opletten maar. Wie gebeten 
wordt: afspoelen met heet water 
of zeewater, niet wrijven en ga 
naar de strandhulppost van de 
EHBO.
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donderdag, zaterdag, maandag & woensdag 18.45 uur
Meet me in Venice

vrijdag 18.45 uur
zondag & dinsdag 21.15 uur  woensdag 18.45 uur

Ruth And Alex
donderdag 18.45 uur 

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag & maandag 18.45 uur 

dinsdag & woensdag 21.15 uur
Magic Mike XXL 

donderdag 21.15 uur  maandag 21.15 uur
Age of Adeline

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 
& maandag 21.15 uur  woensdag 21.15 uur

Jurassic World 3D
dinsdag 18.45 uur

Jurassic World 2D
zondag & dinsdag 18.45 uur

Ventoux
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

Minions - 3D (OV)
woensdag 13.00 uur   

Binnenste Buiten - 3D (NL)
woensdag 16.00 uur   

Binnenste Buiten - 2D (NL)
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag & dinsdag 16.00 uur   
Nature - 3D (NL)

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag & dinsdag 16.00 uur   

Minions - 2D (NL)
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag & dinsdag 13.00 uur   
woensdag 16.00 uur   

Minions - 3D (NL)
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 13.00 uur   
Spangas in actie

Programma 9 juli t/m 15 juli 2015

Meet Me In Venice
Liza is een jonge vrouw die naar 
Venetië afreist om daar haar Ita-
liaanse vader Mauro te zien. Hij 
heeft zijn dochter sinds zij drie 
jaar oud was niet meer gezien, 
omdat hij toen van haar moeder 
scheidde. Sindsdien reist hij de 
wereld over als muzikant. Wan-
neer Liza in Venetië aankomt 
blijkt haar vader meer in petto 
te hebben dan alleen een ver-
blijf in deze sfeervolle stad. Mau-

ro neemt haar mee op een muzi-
kale reis langs de Oriënt Express 
route, die zal eindigen in Istan-
bul. Vader en dochter blijken tij-
dens de reis meer overeenkom-
sten te hebben dan ze dachten 
en hun band wordt met elke ki-
lometer die ze reizen sterker. 
Wanneer ze in Turkije aanko-
men, ontdekt Liza waarom haar 
vader na al die tijd contact met 
haar zocht.

Drie jaar nadat Mike op zijn 
hoogtepunt het strippersleven 
vaarwel zei, besluiten de over-
gebleven leden van de Kings of 
Tampa ook de handdoek in de 
ring te gooien. Maar dan wel 
op hun manier; nog één keer 
knallen in Myrtle Beach, sa-
men met de legendarische Ma-

gic Mike in de spotlights. Onder-
weg naar hun allerlaatste show, 
met stops in Jacksonville en Sa-
vannah waar ze oude kennissen 
ontmoeten en nieuwe vrienden 
maken, leren Mike en de man-
nen nieuwe moves en schudden 
ze op verrassende wijze het ver-
leden van zich af.

Magic Mike XXL

Van alles te beleven in 
Fort aan Den Ham

Uitgeest - Kunstenares Mary 
Admiraal heeft een expositie in-
gericht op Fort aan Den Ham in 
de voormalige wachtruimte.
De mannen van het Nederlands 
Grammofoon Genootschap, 
NGG laten de oude draaitafels 
tollen en op het buitenterrein is 
de foto-expositie ‘Spuien, Schui-
len, Spuwen’ van de fotografen 
Nicole Segers en Luuk Kramer 
te zien. 
Ingericht als militair museum, 
biedt het fort een realistisch kijk-
je in het sobere soldatenleven 

uit vroeger tijden. Verschillen-
de exposities, zoals Ned.-Indie 
45-50, WO-2, 1799 en Linie van 
Beverwijk, geven een beeld van 
dit historisch erfgoed De Stel-
ling van Amsterdam. Er is ook 
een scoutingmuseum. Den Ham 
is een van de 42 forten van de-
ze Stelling en ligt aan de Busch 
en Dam 13 langs het spoor aan 
de N203 tegenover De Krokodil.

Zondag van 12.00 tot 16.00 uur.
Het fort is ook iedere woensdag 
op die tijd geopend.

Castricum - Donderdag 9 ju-
li open podium in De Bakkerij. 
Gitaren, bassen, zangers, zan-
geressen, drummers, toetsenis-
ten; iedereen is welkom mee te 
spelen. Zaal open 20.00 uur, en-
tree gratis. 
Vrijdag 10 juli treden Zat en Little 

Lights op. Zat speelt eigen En-
gelstalige rock met maatschap-
pijkritische inhoud. 
Little Lights bestaat uit een me-
talcore drummer, een disco/jazz 
bassist en een alles-kunnende 
zanger/gitarist. Zaal open 21.00 
uur, entree drie euro. 

Zomeractiviteiten in Huis van Hilde
Castricum - Huis van Hilde pre-
senteert deze zomer een pro-
gramma vol creatieve en edu-
catieve activiteiten met voor elk 
wat wils. 
Doe mee met het Uit de Kunst 
Festival of de fonkelnieu-
we archeologie-game op groot 
scherm, bezoek de tentoonstel-
ling wAARDEvol of ga uitwaai-
en in de duinen met het Cultuur-
Natuur-arrangement. Voor kin-
deren is er een kinderspeurtocht 
en zijn er elke woensdag en don-
derdag kinderactiviteiten. In de 
vakantie zijn bezoekers elke dag 

welkom, dus ook op maandag.
Elke woensdagmiddag: crea-
tieve activiteiten, zoals culinaire 
workshop, schatgraven en sie-
raden maken. Elke donderdag-
middag: educatieve activiteiten 
in het ArcheoLab. Maandag 20 
juli: speurtocht, game en quiz 
via Kidsvakantiecocktail, geor-
ganiseerd door Stichting Welzijn 
Castricum.
Dagelijks het spannende nieu-
we archeologiegame, een in-
teractief spel op groot scherm 
en kinderspeurtocht door vaste 
tentoonstelling met ArcheoPas-

poort. Behalve de vaste tentoon-
stelling is er tot en met 30 au-
gustus de tijdelijke tentoonstel-
ling ‘wAARDEvol; de bodem van 
Noord-Holland’, met als specta-
culair onderdeel de augmented 
reality sandbox, waarmee ieder-
een zelf kan ervaren wat de ge-
volgen zijn van ingrepen in het 
landschap. Of combineer Huis 
van Hilde met een wandeling 
door het duingebied en een be-
zoek aan De Hoep, waar bezoe-
kers alles te weten komen over 
de natuur en over de drinkwater-
winning in het duingebied.

Intuïtief model schilderen
Castricum - Bij Perspectief in 
Bakkum komt op dinsdag 28 ju-
li van 9.30 tot 16.30 uur Henk 
van Dam een workshop ‘Intu-
itief Model Schilderen’ geven. 
Henk woont een groot gedeelte 
van het  jaar in de Franse Herault 
waar hij inspiratie opdoet voor 
zijn werken. De rest van het jaar 
woont en werkt hij op De Woude. 
Zijn werkwijze is intuïtief en ab-

straherend: de verf wordt in la-
gen opgezet, geschuurd en ge-
spoeld waardoor er telkens res-
ten ontstaan van waaruit verder 
gewerkt kan worden. Alle mate-
rialen en een lunchpakketje die-
nen zelf meegenomen te wor-
den. Informatie en aanmelden bij 
Joanne Vetter, tel: 06-16714706 
of via www.perspectiefcastri-
cum.nl.

Lezing over luchtoorlog 
Regio - Op zondag 12 juli is 
er in het luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis, een lezing over 
de luchtoorlog boven de Zaan-
streek. Historicus Aad Neeven 
vertelt alles over neergestor-
te vliegtuigen, bombardemen-
ten en beschietingen die zich in 
de jaren 1940-1945 in de Zaan-
streek afspeelden. De lezing zal 
worden ondersteund met his-
torische beelden en begint om 
14.00 uur. Verder is er in het mu-

seum de fototentoonstelling ‘Het 
Geheim van Amsterdam, uit de 
lucht gegrepen’ van de fotogra-
fen René Ros en Otto Bodeme-
ijer. De tentoonstelling bestaat 
uit tien grote foto¹s aan de wand, 
alle andere opnames worden als 
een diashow afgespeeld. 

Het Fort bij Veldhuis is onder-
deel van de Stelling van Amster-
dam. Het adres is Genieweg 1, 
Heemskerk.

Castricum - Kinderen in de 
leeftijd van vier tot en met zes 
jaar die het leuk vinden om te 
gaan Jazzdansen kunnen op 
donderdag 16 juli hun hart op-
halen. Van 10.30 tot 12.00 uur 
wordt Jazzdance gegeven in de 
gymzaal van de Juliana van Stol-
bergschool door een docent van 
DOS. Aanmelden kan bij Wel-
zijn Castricum, Geesterduinweg 
5, tel.: 0251 656562 of info@wel-
zijncastricum.nl. Voor meer va-
kantieactiviteiten: : www.welzijn-
castricum.nl. 

Jazzdance
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Regio - De maand juli is feest-
maand bij Bakker Putter want 
deze maand bestaat de bakkerij 
160 jaar. Wie jarig is trakteert en 
dat is precies wat Willem Putter 
doet maar deze traktatie is geen 
kleinigheid. 
Het jaar begon met een kas-
sabonnenactie waarmee klan-
ten de weekaanbieding kunnen 
winnen, maar nieuw is de actie 
van 1 juli tot en met 1 septem-
ber. Bij besteding van vijf euro 
wordt een stempel op de speci-
ale jubileumspaarkaart gezet en 
bij inlevering met tien stempels 
maakt de klant elke week kans 
op een goed gevuld fi etskratje 
met heerlijke producten. Willem 
Putter: ,,Ik heb de kistjes speci-
aal laten maken, dat leek me ge-
woon leuk en mooi is dat men 
iedere week kans maakt op een 
kistje.” De kaart blijft belangrijk, 
want uit alle ingeleverde volle 

kaarten wordt in september de 
hoofdprijs getrokken; een splin-
ternieuwe transportfi ets. Zo’n 
fi ets wordt in alle drie de winkels 
weggegeven, zowel in Uitgeest, 
Krommenie als in Limmen. Uit 
alle ingeleverde jubileumwaar-
debonnen van juni, werd afge-
lopen vrijdag als extraatje zo’n 
stoere fi ets weggegeven. 
Marja van Duin uit Limmen is 
de gelukkige en vertelde dat 
ze waarschijnlijk raar reageer-
de toen ze telefonisch te horen 
kreeg dat de fi ets voor haar was. 
Marja: ,,Ik was overgehaald door 
het personeel om mijn naam op 
te schrijven, want ik doe dat ei-
genlijk nooit. De fi ets is voor mijn 
zoon van zestien, ik denk dat hij 
er heel blij mee is.” Mevrouw Van 
Haagen uit Uitgeest en de heer 
De Goede uit Krommenie namen 
een kistje in ontvangst. Monique 
Teeling

Drie auto’s op elkaar
Uitgeest - Vrijdag even voor 
17.00 uur kwamen drie voertui-
gen met elkaar in botsing op de 
N203 in de richting van Uitgeest. 
Een ambulance kwam ter plaat-
se om de betrokkenen te contro-
leren op eventuele verwondin-
gen. Dit bleek niet het geval. De 

politie heeft blaastesten afgeno-
men om te kijken of er alcohol 
in het spel was. De afrit naar de 
A9 was tijdens het ongeval min-
der te gebruiken. Dit zorgde voor 
wat oponthoud op de N203. De 
oorzaak van het ongeval is niet 
bekend. Foto: Ruben Noom.

Historische pomp op het Regthuysplein
Uitgeest - De in Uitgeest gebo-
ren Wim Bakkum hield zich zijn 
arbeidzame leven bezig met de 
drinkwaterkwaliteit in verschil-
lende provincies. Toen de 74-ja-
rige chemicus in 2006 na veer-
tig jaar terugkwam in het dorp, 
voelde dat direct weer goed. 
Wim: ,,Dan trekt de dorpsmenta-
liteit en zie je de waarde in his-
torische objecten die hier over-
eind gehouden worden. Ik wilde 
iets doen voor de dorpsgemeen-
schap en uiteindelijk kreeg ik het 
idee om een pomp op het Reg-
thuysplein te plaatsen. Er heeft 
namelijk ooit een pomp gestaan. 
In de resolutieboeken werd op 
11 oktober 1708 melding ge-
maakt van de schout die namens 
hemzelf en enige geburen van 
de Kerkbuurt voorstelt om op 
hun kosten een pomp in de wa-
terput te maken. Maar ook eer-
der in 1691 wordt de dorpsput 
genoemd als die opnieuw opge-
metseld moet worden.” Dan la-
chend: ,,De schout die in dit ver-
haal voorkomt, vond ik nu in on-
ze eigen schout, namelijk wet-
houder Jan Schouten die ook 
hart heeft voor historie. Op het 
Regthuysplein was vroeger de 
veemarkt en voordat de pomp 
kwam, sleepte men met emmer-
tjes water om de beesten van 
drinkwater te voorzien, destijds 
was de pomp dus een hele ver-
betering.”
Zijn idee vond meteen bijval bij 
de gemeente en ook het vin-
den van circa vijftig sponsoren 
ging zonder al te veel moeilijk-
heden. Verder wist Wim een aan-
tal mensen te vinden die pro deo 
willen meewerken aan de reali-
sering.
Er is vijftien meter diep geboord 
en vanaf die diepte zou er wa-
ter worden opgepompt. Wim 
heeft als connaisseur het wa-
ter geproefd en het smaakt wat 
hem betreft prima. ,,Ik ben niet 
ziek geworden en ik leef nog, 
maar toch wordt het geen drink-
water. Op de dag van de boring 
constateerden we dat er eni-
ge weerstand was en binnen no 

time werd duidelijk dat we op 
een oude waterput gestuit wa-
ren. De oudheidkundige dienst 
heeft foto¹s genomen, metin-
gen gedaan, positie bepaald en 
alle bevindingen in een rapport 
beschreven. Nu mogen we doen 
wat we willen, maar als we gaan 
breken moeten wij de breekres-
ten in de put gooien zodat men 
eventueel over tweehonderd jaar 
alles bij elkaar heeft, mocht men 
er iets mee willen.”
Wim liet zich inspireren door een 
pomp uit het Brabantse Volkel 
waarvan hij de tekening kreeg. 
En hoewel de pomp daar niet 
werkt, in Uitgeest zal hij dus echt 
water geven. Toch is het nu de 
vraag of er met de tevoorschijn 
gekomen put als basis precies 
op deze plek gebouwd kan wor-

den. De pomp weegt aardig wat 
en moet stabiel staan. Dit zal niet 
lukken als het fundament ener-
zijds op de put ligt en anderzijds 
in het zand wegzakt. Wellicht 
wordt alles iets opgeschoven.
,,Als we hier de beslissing over 
hebben genomen, wordt de puls 
geboord en kunnen we begin-
nen. Iedereen staat te trappe-
len.” Ook de buurbewoners vin-
den het fantastisch en heb-
ben de pomp geadopteerd. ¹s 
Avonds wordt de pomp met een 
slot vastgezet en ‘s ochtends zul-
len zij het weer ontsluiten, zodat 
de kans op vernielen geminima-
liseerd wordt.
Het Regthuysplein zal nog mooi-
er worden dan het nu al is. Voor 
informatie: e-mail bakkum10@
ziggo.nl. Monique Teeling

Castricum - Woensdag waren 
er zogenaamde Ierse travellers 
actief op de Willem de Rijkelaan, 
Chopinstraat, Willem de Zwijger-
laan en Boccherinistraat in Cas-
tricum. Zo worden mensen ge-
noemd die aan de deur diensten 
aanbieden tegen hele hoge prij-
zen. Ze werden aangetroffen en 
zijn gecontroleerd. Een van de 
personen was aan het fl yeren 
rondom winkelcentrum Gees-
terduin voor Skyline Roofi ng en 
Guttering. Aangezien er twijfels 
bestonden omtrent de identiteit 
van de personen, zijn deze aan-
gehouden op de wet ID en ter 
onderzoek overgebracht naar 
het hoofdbureau van politie in 
Alkmaar. 

Travellers 
aangehouden

Lezing hooggevoeligheid 

Castricum - Aanstaande zon-
dag om 14.00 uur geeft Ju-
dith Bosman een  lezing over 
hooggevoeligheid bij Boekhan-

del Laan. Hierin besteedt Ju-
dith aandacht aan wat hoogge-
voeligheid is en wat dat met ie-
mand kan doen in het dage-
lijks leven. ,,Hooggevoeligheid 
is geen afwijking of ziekte maar 
een prachtige eigenschap. Je 
hebt iets extra’s waarmee je een 
waardevolle bijdrage kunt leve-
ren aan de maatschappij”, zegt 
Judith. De entree is gratis.

Judith Bosman-Draai is een 
vrouw van 54 jaar met hoogsen-
sitieve of heldervoelende eigen-
schappen. Waar zij haar gevoel 
eerder onderdrukte staat in haar 
huidige leven gevoel centraal. 

,,Het ontbreken van een goede 
balans heeft vaak te maken met 
geen of slechte bewaking van 
je grenzen, met een gevoel niet 
stevig op de grond te staan, het 
negeren van je gevoel/intuïtie en 
teveel in je hoofd leven, het wel-
bekende piekeren. Door op alle 
niveaus goed voor jezelf te zor-
gen, leg je een basis voor een 
krachtig leven met hooggevoe-
ligheid.” 
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Winnaars ringsteken
Bakkum - Het was weer een 
mooi evenement, het ringste-
ken voor de 27e keer gehouden 
werd in het hartje van het dorp. 
Het was mooi weer, een grote 
opkomst aan deelnemers en pu-
bliek en mensen hebben geno-
ten van de ouderwetse gezellig-
heid. De stoet oldtimer trekkers, 
die deel uitmaakte van het ring-
steken, trok ook door het dorp 
en kon rekenen op positieve re-
acties. Bij de losse paarden, ging 
de eerste prijs naar Zoë Schuit, 
gevolgd door Tessa Brands en 
Rosanne Wentink. Het fraaiste 
outfit was van Mandy van der 

Spoel en de troostprijs ging naar 
Nadine Baltus. Bij de aanspan-
ningen won Ellen Spigt, tweede 
werd Bert Hooft en derde Ma-
rianne in ‘t Veld. Het schoonste 
geheel was van Ben Meijland, 
het origineelste geheel van Jen-
nifer Vendel en de troostprijs 
ging naar Ben Meijland. Bij de 
oldtimer trekkers ging het goud 
naar Lisa Gijzen, Bob Burgme-
ijer was nummer twee en de der-
de prijs was voor Merije Baltus. 
De originaliteitsprijs ging naar 
Jan Hes, de troostprijs naar Kees 
Denneman en de oppoetsprijs 
naar Joep Kornman.

Competitie-indeling 
voor FC Uitgeest 1 

Uitgeest - De KNVB heeft de 
competitie-indeling voor het 
seizoen 2015–2016 bekendge-
maakt. Een competitie zonder 
streekgenoot Vitesse’22, VSV en 
Fortuna Wormerveer, maar hier-
voor in de plaats zijn gekomen 
Stormvogels, de Kennemers en 
Alkmaarse Boys, het team van 
trainer Jurg Bosman en de kam-

pioen van de 3e klasse. De eer-
ste wedstrijd staat gepland op 
zondag 6 september. De indeling 
van de 2e Klasse A ziet als volgt 
uit: Alkmaarse Boys, Assendelft, 
FC Den Helder, FC Uitgeest, De 
Kennemers, Kolping Boys, LSVV, 
Spirit’30, Stormvogels, SVW’27
Velsen, West Frisia, Zaanlandia, 
ZAP. 

Castricum - Op maandag 20 ju-
li, van 10.00 tot 12.00 uur, kun-
nen kinderen deelnemen aan 
een speurtocht door de ten-
toonstelling van het Huis van 
Hilde. Ook kunnen deelnemers 
in het nieuwe archeologiecen-
trum aan de slag in het Arche-

Speurtocht, quiz en game
oLab en meedoen aan een quiz. 
Tot slot gaan de deelnemers aan 
de ‘multitouch table’ een span-
nende interactieve game spe-
len. Kinderen van acht tot en met 
twaalf jaar kunnen zich aanmel-
den bij Welzijn Castricum, Gees-
terduinweg 5, tel.: 0251-656562. 

Mooi Frans tafereeltje
Castricum - Zaterdag kwam Linda Louwe-Brakenhoff aan het begin 
van de duinen een kunstschilder tegen die op eigen wijze het land-
schap vormgaf en Linda kon het niet nalaten er een foto van te ma-
ken. ,,Leuk zo’n Frans tafereeltje in Castricum”, zegt ze. Het ging om 
kunstschilder Wim de Goede die in het kader van Uit de Kunst een 
dagje schilderde in het duingebied. 

Weekend genieten van kunst
Castricum - De organisatie zat 
nog wel even met de handen in 
het haar toen bleek dat er geen 
podium mocht worden opge-
bouwd bij de Papenberg zoals 
oorspronkelijk de bedoeling was. 
Een parkeerplaats in de buurt 
bood uitkomst. Zaterdag en zon-
dag hebben heel wat mensen  
Castricumse cultuur opgesno-
ven bij het Podium Papenberg 
op de Puikman en omgeving. 
Mooi was dat het bierglas gehe-
ven werd door de band Morgan  
en het publiek als eerbetoon aan 
de onlangs overleden Thé Lau, 
leadzanger van de Scene.  

Van vrijdag 3 tot en met zondag 
5 juli was Castricum opnieuw 

het culturele decor voor tal van 
kunstuitingen. Op diverse buiten 
locaties konden jong en oud ge-
nieten van kleinkunst, beelden-
de kunst, poëzie, zang, fotogra-
fie, verhalen vertelkunst, muziek 
en nog veel meer. 
,,Ik heb gewenst dat ik nog tien 
wensen mag wensen, zoals in 
het mopje van vroeger”, aldus 
Kees, een van de bezoekers van 
het evenement Uit de Kunst bij 
de wensboom. De boom liet op-
vallend vaak de wens zien om 
geen Landalpark te realiseren 
op de Zanderij. Anderen wens-
ten vrede, liefde, respect, har-
monie in het gezin, een goede 
nachtrust en zelfs een dakkapel 
op het huis. 

Nico Lute, Wim de Goede en Mi-
reille Schermer lieten hun kunst 
zien en er waren diverse mu-
ziekoptredens van onder ande-
re zangeres Fabiana Dammers, 
Emergo en bands als Morgan, 
Kleedkamer Twee, Die Vers en 
Double Dutch. Daarnaast wer-
den workshops georganiseerd 
voor kinderen zoals tegeltjes be-
schilderen bij het Huis van Hil-
de. Bij de Boshutten konden zij 
insectenhotels en windorgels 
bouwen, cupcakes versieren en 
graffiti spuiten. Ook waren er ge-
durende het festival doorlopen-
de exposities te bezoeken bij het 
Huis van Hilde, de Boshutten, De 
Oude Keuken en camping Orms-
by Field. Foto: Peter Savenije. 

Bakkum - Tijdens de zomer-
vakantie organiseert Quiksilver 
Surfschool surfkampen op het 
strand van Castricum onder be-
geleiding van hoofdinstructrice 
Nienke Duinmeijer, Nederlands 
kampioene.  
Naast Nienke Duinmeijer wor-
den de lessen gegeven door ge-
certificeerde, ervaren instruc-
teurs die tevens lifeguard zijn. 
Naast de surflessen zijn er ac-
tiviteiten zoals brandingraften, 
boogschieten, powerkiten, een 
levensgrote katapult maken en 
nog veel meer. Het surfcamp is 
voor kinderen van zeven tot en 
met elf jaar of twaalf tot en met 
vijftien jaar. Van maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 16.00 
uur. 
De surfcampen vinden plaats 
van 6 tot en met 10 juli, 13 tot 
en met 17 juli, 20 tot en met 24 
juli, 27 juli tot en met 31 juli, 3 
tot en met 7 augustus en 10 tot 
en met 14 augustus. Een aantal 
van deze weken zal Nienke op 
Camping Bakkum te vinden zijn. 
Naast de surfkampen, zijn er ook 
strandkampen voor kinderen. 

Surfkamp met 
kampioene





ZOMERFESTIVAL 2014
Uitgeest - Bij tropische temperaturen begon afgelo-
pen zaterdag de kermis in Uitgeest. Vocht was het-
geen men nodig had en dat was precies, in de vorm 
van bier, ruim voldoende aanwezig.

De kinderen begonnen ’s middags met gokken, zwie-
ren en zwaaien of gewoon simpel touwtje trekken. 
De ouderen vermaakten zich met hooivorkgooien 
of ’s avonds in verschillende kroegen met muziek. 
De bui tussendoor op zondag zorgde voor aange-
name verkoeling. Maandagochtend stond het op 
de Middelweg weer vol met diehards die na een 
kort nachtje om 8.00 uur het eerste deuntje wil-
den meemaken. Foto’s en tekst: Monique Teeling.

Genoeg te doen en te 
drinken op kermis
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Castricum - Zondag rond 1.00 
uur kreeg de politie een melding 
dat er iemand in een horeca-
zaak aan de Dorpsstraat was ge-
slagen en dat deze op de grond 
bleef liggen. 
Toen de politie ter plaatse was, 
bleek er een jongen in de zaak te 
zitten met een bebloed gezicht, 
er lag veel bloed op de vloer, er 
lag een tafel omver en de muur 
zat onder de knofl ooksaus. Vier 
jongens hadden opmerkin-
gen gemaakt over de dochter 
van een gezin in de zaak. Hier-
op volgde een woordenwisse-
ling die zo uit de hand liep dat 
één van de jongens het meis-

Mishandeling na opmerkingen
je uitschold. Als reactie op deze 
scheldpartij pakte het meisje een 
fl es knofl ooksaus om deze in het 
gezicht van de jongen te spui-
ten. Maar de meeste saus kwam 
op de muur terecht. Vervolgens 
kreeg de jongen een vuistslag in 
zijn gezicht van de vader. Hierop 
viel de jongen hard op de grond. 
Het gezin verliet hierna de zaak. 

De ambulance is ter plaatse ge-
weest en de jongens is afge-
voerd naar het ziekenhuis met 
mogelijk een hersenschudding. 
Het is op dit moment nog niet 
duidelijk of er aangifte gedaan 
wordt van mishandeling.

Castricum - Vrijdagmiddag 
hebben vijf mannen geprobeerd 
mensen op te lichten via een 
wisseltruc. 
Zij zouden in winkelcentrum 
Geesterduin geprobeerd heb-
ben geld te wisselen bij het win-

Wisseltruc in Geesterduin
kelende publiek en de winke-
liers. Twee van hen hebben ge-
probeerd een caissière te mislei-
den bij de Vomar. Een klant wees 
haar hier op, waarna de mannen 
weg zijn gelopen en de klant de 
politie heeft gebeld. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren: Castricum - 27-06-
2015: Maxim Thomas de Haan, 
zoon van Guido F. de Haan en 
Maria C.G. Steeman. 29-06-
2015: Jade K.D. de Koning Gans, 
dochter van Pieter H. de Ko-
ning Gans en Annelies Hilver-
da. Limmen - 29-06-2015: Bodi-
ne Annemaria Sloog dochter van 
Wouter L. Sloog en Stefanie M. 
Tromp.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap: Castricum - 27-06-
2015: Joost P. Christiani en Pa-
tricia M.F. Smulders. 28-06-2015: 
Paul S. Krom en Angelique M.C. 
Liefting. 01-07-2015: Tim Laar-

man en Rozemarijn Dusseljee. 
Elders woonachtig - 26-06-2015: 
Conrad J. van Esch en Bianca 
M.E. Majoor. 26-06-2015: Amy 
van der Gragt en Marjorie B. Tor.

Overleden: Castricum - 25-06-
2015: Abraham B. de Vries, we-
duwnaar van Ineke Alers. 26-06-
2015: Bernardus Glim, gehuwd 
met Christina M. Hooiveld. 27-
06-2015: Pietertje C. Kloek, we-
duwe van Jacobus N. Pronk. 27-
06-2015: Elbert de Leur, weduw-
naar van Catharina Keijser. Lim-
men - 27-06-2015: Elisabeth van 
Blitterswijk, weduwe van Har-
mannus van der Meer.

Praten over de hofjes
Castricum - Bewoners van de 
vier hofjes van de M.L. Kinglaan 
en de Rooseveltlaan hoefden 
dinsdag 30 juni niet ver te gaan 
voor een buurtbijeenkomst. De 
gemeente hield de bijeenkom-
sten voor de deur.
Onderwerp: de toekomstige in-
richting van hun hofje. Meepra-
ten op locatie dus. De hofjes in 
deze buurt zijn toe aan een op-
knapbeurt. Voordat de gemeen-
te daarvoor plannen gaat maken, 
wil zij eerst de ideeën van de be-
woners weten. 
Voor de bewoners was het een 
ontspannen aanpak: in de ei-
gen buurt, elkaar even spreken, 
op de locatie met in de hoofdrol 
het hofje. Zo’n 75 bewoners van 
verschillende leeftijden kwamen 
dan ook hun deur uit. Ze dach-
ten na over hoe zij deze openba-
re ruimte op dit moment ervaren 
en op welke manier ze hier ge-
bruik van maken. De buurtver-

halen en wensen voor de toe-
komstige invullingen werden 
met elkaar besproken, opge-
schreven en ingetekend en ver-
volgens aan een waslijn in het 
hofje opgehangen. Alle hofjes-
ideeën, overeenkomsten en te-
genstrijdigheden zijn zichtbaar 
gemaakt. Dit leverde per hofje 
een eigen verhaal op.
Van de binnengekomen ideeën 
van de buurtbewoners wordt nu 
een sfeercollage gemaakt. De-
ze dient als uitgangspunt voor 
het ontwerp en invulling van de 
openbare ruimte van de hofjes. 
In augustus brengt de gemeen-
te Castricum opnieuw een be-
zoek aan de hofjes. De bewo-
ners mogen dan per hofje zelf 
een gezamenlijk schetsontwerp 
maken in samenwerking met de 
medewerkers op het gebied van 
wegen, groen, spelen en beheer. 
Bewoners die verhinderd waren 
kunnen alsnog reageren.

Deining beste paviljoen 
Castricum - Het beste strandpa-
viljoen van Noord-Holland is Dei-
ning van Richard Groot volgens 
Strand Nederland. Het gemid-
deld rapportcijfer voor Deining 
is een 8,5. Het publieksoordeel: 
‘Deining is gewoon de gezelligste 
strandtent van Castricum. Lekker 
licht veel terras en inspirerende 
teksten. Leuk ook dat er steeds 
wat verandert. Deining verstrekt 
hele leuke strandasbakken en 

doet mee aan My Beach in sa-
menwerking met stichting de 
Noordzee. Zij zijn dus erg be-
gaan met de omgeving! Bijna het 
lekkerste eten van het strand van 
Castricum.’ De beoordeling van 
de mystery guest: ,,Creatief, mi-
lieubewust, duurzaam en onder-
scheidend. Net wat hipper maar 
niet te!” De Zeemeeuw in Noord-
wijk is het beste strandpaviljoen 
van Nederland. 

Hoera, het is zomer!

Akersloot - Woensdag 1 ju-
li was er een groot waterfeest 
op basisschool De Brug. Vanwe-
ge de verwachte tropische dag 
hadden de leerkrachten contact 
opgenomen met de brandweer 
van Akersloot. De brandweer-
wagen reed voor met vier brand-
weermannen en een brandweer-
vouw. De slangen werden uitge-
rold en al snel stonden er twee 
enorme waaiers te sproeien op 
het schoolplein. Daarna werden 

er nog drie slangen uitgerold om 
mee te spuiten. De watertafels 
werden door de brandweer bij-
gevuld zodat de kinderen hun 
waterpistolen konden vullen. 
Maar ook renden ze achter el-
kaar aan met grote emmers wa-
ter. Aan de andere kant van het 
plein was er bij de pannaveldjes 
een strandje gecreëerd waar de 
kinderen hun handdoeken uit-
rolden. Een ‘coole’ dag dankzij 
de brandweer Akersloot.

Cursisten in 
beeld

Limmen - In juli exposeren cur-
sisten van Trudy Keyzer in de 
winkel van JohWin   Goed Wo-
nen & Slapen aan de  Rijksweg 
127. Er zijn schilderijen in diverse 
technieken te zien en beelden 
van speksteen en mergel, die zij 
in het afgelopen cursusjaar heb-
ben vervaardigd. De expositie is 
te bezichtigen tijdens de ope-
ningstijden dinsdag tot en met 
vrijdag 9.30-17.30 uur en zater-
dag van 9.30-16.30 uur.

Castricum - Een maaltijd, een 
fi lm en na afl oop een gesprek. 
Wie dat wel ziet zitten, kan de-
ze zomer terecht in de kerk. On-
der de noemer ‘zinnige zomer-
avonden’ biedt de Raad van Ker-
ken deze zomeractiviteit aan. 
Ook mensen die nog nooit een 
kerk van binnen hebben gezien 
zijn welkom. Net als zomergas-
ten die op zoek zijn naar andere 
ervaringen en verrassende ont-
moetingen. De avonden zijn op 
donderdag, beginnen om 18.00 
uur en duren tot circa 21.00 uur. 
Op 16, 23, 30 juli, 13 en 20 au-
gustus zijn belangstellenden 
welkom in de Maranathakerk, 
Beatrixstraat, hoek Kleibroek; op 
6 augustus in De Schakel, Kerk-
pad 3. De kosten zijn 4,50 euro 
per avond. Aanmelden uiterlijk 
één dag tevoren via tel: 654428 
of 654447 of email: riaritzema@
kpnplanet.nl.

Zinnige 
zomeravonden

Bakkum - Donderdag zijn goe-
deren weggenomen uit een au-
to die naast Van Haerlemlaan 12 
geparkeerd stond. De bestuur-
der was goederen aan het laden 
en lossen en liep de woning in 
en uit. 
Bij terugkomst miste hij zijn i-
Phone mistte en gereedschap. 
Het misdrijf heeft plaatsgevon-
den tussen 17.30 en 18.00 uur. 
Eventuele getuigen worden ge-
vraagd zich te melden via 0900-
8844.

Diefstal uit auto 
die openstond 

Groot onderhoud aan 
atletiekbaan zit erop

Castricum - De afgelopen we-
ken is groot onderhoud gepleegd 
aan de kunststofbaan van Atle-
tiek Vereniging Castricum aan de 
Zeeweg. Na een grondige reini-
ging van de ondergrond, is vol-
ledig nieuwe belijning aange-

bracht volgens de richtlijnen van 
de Atletiekunie. De werkzaam-
heden zijn uitgevoerd door een 
gespecialiseerd bedrijf uit Duits-
land. Zo is AV Castricum weer 
helemaal klaar voor het organi-
seren van offi ciële wedstrijden. 
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Groene specht broedt in 
plantsoen Boterbloem

Castricum - Dit jaar broe-
den er in het plantsoen aan 
de Boterbloem twee soorten 
spechten. Naast de grote bon-
te specht, die hier al jaren tot 
broeden komt, was ook dit jaar 
de schaars voorkomende groe-
ne specht als broedvogel aan-

wezig. Zeker zo midden in het 
dorp is deze vogel een niet alle-
daagse verschijning. 
De foto van ouder met jong is 
genomen door Peter Zwitser op 
het wandelpad langs het plant-
soen is één van de rijkste vogel-
gebieden binnen het dorp.

Schoonheid van Huis 
van Hilde valt weg

Vorige week sprak een man mij aan vroeg wat ik er van vind, 
de omgeving van het Huis van Hilde. Er is veel aandacht be-
steed om een cultuurhistorisch museum vorm te geven en nu is 
het ingebouwd zonder dat de omgeving zich er om bekommert. 
Het enige dat ik kon doen was toegeven dat de man gelijk heeft. Daarom 
een ode aan de architect die het Huis van Hilde heeft ontworpen en een 
minpunt voor de stedenbouwkundige. Terugdraaien gaat niet, dus archi-
tectonisch gezien weggegooid geld. De stijl had, net als de gebouwen 
die het nu gaan omringen, gewoon een blokkendoos kunnen worden.
Wim Behrens, Castricum.

Afzwemmers in De Witte Brug
Castricum - Elke woensdag-
middag, buiten de schoolvakan-
ties om, wordt er voor een diplo-
ma afgezwommen in zwembad 
De Witte Brug. Woensdag 3 juni 
hebben Luc Deekman, Jort van 
Hooff, Timothy Kuijper, Bas Nij-
zink, Sanne Out, Lotte Rijs en 
Quinten Rommel voor het C-di-
ploma afgezwommen en zij heb-
ben alle eisen met goed resul-
taat afgelegd. Zij hebben nu 
hun zwem-ABC compleet. Daar-
na werd er door beginnende 
snorkelaars afgezwommen voor 
Snorkelen 1. Willemijn Gorter 
van Wagtendonk, Julian Laan, 
Robin Laan en Eliza de Vink be-
heersen nu de beginselen van 
het snorkelen. Op 8 juni hebben 
Jean Pierre Booij, Dylan Bras, 
Dio Jansen, Fiona Otjes en Rival-
do Punt van de Antoniusschool 
voor hun A-diploma afgezwom-
men.
Na het zwem-ABC kun je door-
gaan voor de drie verschillen-
de Zwemvaardigheidsdiploma¹s, 
waarvoor de eisen en vaardig-
heden na het C-diploma nog 
verder uitgebreid worden. Op 
woensdag 10 juni hebben drie 
kandidaten hun zwemvaardig-
heid bekroond met een diploma. 
Bob Driessen, Jamie Driessen en 
Jamie Hinchcliffe hebben hun 
Zwemvaardigheid 1 gehaald.
Op 17 juni werd er door een gro-
te groep van 41 kandidaten af-
gezwommen voor het A-diplo-
ma. Taras Antipin, Chris Apel-
doorn, Twan Aslander, Boet 

Beentjes, Jelle Boon, Emma 
Brown, Sannah ten Bruggencate, 
Yfke Dekker, Madelief van Eijk, 
Björn Hazelzet, Steijn Hes, Kiki 
Hunink, Hussein Husseinmahu-
din, Kevin Jordan, Jari Knaapen, 
Quint Kramer, Marieke Krimp, 
Milan Lames, Tijn Liefting, Seym 
Mehciz, Toby Mier, Annika Mo-
lenaar, Tom van Nijnatten, Sem 
Nooij, Olivia Ooms, Sveva Ouds-
hoff, Jilles Pater, Luuk Reurts, Ti-
mo Schermer, Lola van Schie, 
Tim Schouten, Taecke de Smet, 
Luuk Spek, Dilano Sprenke-
ling, Mette Steenbergen, Mike 
Stengs, Damian Tromp, Suus 
Visser, Milan Westerneng, Jari 
Wit en Lasse Zentveld. Op 23  ju-
ni hebben Fien Hof, Julius Huis-
man, Saar Termes en Romy Zoon 
voor het eerste Jip-diploma af-
gezwommen, voor Jip-diploma 3 
deed Boet Stoutenbeek zijn best 
en Rick Modder liet alles zien 
voor Jip-diploma 4. En op 24 ju-
ni hebben Bodine en Saar Cas-
tricum tijdens hun eigen les hun 
Jip-4-diploma gehaald. Op  24 
juni hebben 27 kandidaten het 
B-diploma gehaald: Sofie Ag-
terberg, Stan Bakker, Teun Ba-
nis, Duuk Beijer, Beau de Boer, 
Koen Boon, Julia van Borre, Sa-
ra van Borre, Amie Carton, Thor-
gal de Graaf, Bo Heijliger, Sarie 
Hiemstra, Douwe Honhoff, Dylan 
Klene, Storm Kops, Jente Lange-
veld, Jair Maas, Kevin Monteban, 
Fay Okker, Melle Reiling, Misha 
Rood, Lieke Spil, Sophie Stroet, 
Janneke Swanink, Moos Twisk, 

Carlijn van der Velde en Isa Ver-
zijde. Op 1 juli hebben acht kan-
didaten voor het C-diploma af-
gezwommen. Livia Bijlhout, Ra-
chel Hinchcliffe, Liz Meijne, Le-
ana Simonian, Arthur Snel, Lo-
is Vrijenhoek, Lieke de Winter en 
Yvonne de Wit al hun zwemsla-
gen en kunsten laten zien.

Leerlingen van groep 5 en even-
tueel groep 6 van de basisscho-
len uit Castricum en Akersloot 
krijgen onder schooltijd school-
zwemmen. Dit jaar hebben drie 
leerlingen op 2 juli afgezwom-
men voor het A-diploma en 
twintig leerlingen voor B. Het 
A-diploma is behaald door Pa-
blo Eijk van de Rembrandtschool 
uit Akersloot en Celina Feenstra 
en Paulo Monasso van de Vis-
ser ¹t Hooft. Voor het B-diplo-
ma zwommen Monika Haroe-
toenian, Hubert Karuzel, Jevan-
na Prevo en Levi van Wonde-
ren van de Augustinus, Kader-
dan Kahraman en Maria Karape-
tian van de Cunera, Anne-Floor 
de Haas, Lotte Wassenaar en Ro-
my van Well van de Juliana van 
Stolbergschool, Lalé Ablat en Fa-
rimah Hajatpoor Birgani van de 
Klimop, Xavi Lang, Senna Mol 
en Jedida Zevenbergen van de 
Montessori-school, Richie Admi-
raal en Dean Eijpe van de Rem-
brandtschool, Demi Bos-van Hal 
en Siep Groot van de Sokker-
wei en Kjay Aberos en Jari van 
der Werf van de Visser ¹t Hooft-
school af. 

Limmen - Woensdag rond 14.00 
uur vond een ongeval plaats op 
de Rijksweg tussen een fietser 
en een auto. De bestuurder van 
de auto kwam uit de Zuiderker-
klaan richting Rijksweg. Bij het 
kruispunt aangekomen moest 
het voertuig voorrang verlenen 
aan een fietser. Deze werd over 
het hoofd gezien. 

Aanrijding

Castricum - Zaterdag tijdens 
een alcoholcontrole zag de poli-
tie twee mannen met een scoo-
ter lopen over de Heereweg in 
Bakkum. Hierop werd gecontro-
leerd of het voertuig van één van 
de twee personen was. Dit bleek 
het geval. Aangezien de uitlaat 
nog heet was, werd besloten om 
de eigenaar te laten blazen. Hij 
had teveel gedronken om te rij-
den en kreeg een waarschuwing.
Even later zag de politie de twee 
rijden op de Puikman. De be-
stuurder is aangehouden, hij 
blies 595 ugl als beginnend be-
stuurder. Zijn rijbewijs is inge-
vorderd en er werd een rijver-
bod uitgeschreven. Omdat beide 
mannen geen helm droegen is 
ook hier nog een bekeuring voor 
uitgeschreven.

Met drank op 
de scooter

Andere kant van medaille
Vorige week  stond er in De Uitgeester Courant een artikel  over ‘De 
bibliotheek Uitgeest in andere vorm?’. Omdat dit artikel een eenzijdige 
inhoud weergeeft wil ik graag de andere kant van de medaille belichten.
Ik denk dat het inwoners van Uitgeest, en misschien zelfs voor samen-
werkingspartners van de bibliotheek (scholen, bijvoorbeeld), niet duide-
lijk is dat er bij de voorgenomen plannen van de gemeente géén sprake 
meer is van medewerking door de huidige bibliotheekorganisatie Biblio-
theek IJmond Noord. Het artikel in de Uitgeester doet vermoeden dat de 
Bibliotheek IJmond Noord niet heeft willen meedenken over een andere 
vorm van bibliotheek. Niets is minder waar, ook de bibliotheek heeft 
een gedegen en onderbouwd rapport aan de gemeente doen toekomen, 
maar uiteraard met het uitgangspunt dat de bibliotheek een professi-
onele organisatie is waar geschoold en betaald personeel werkt. Aan 
een volwaardige, gecertificeerde bibliotheek worden eisen gesteld (bijv. 
geschoold en betaald personeel), bij wet vastgelegd door de overheid. 
Ook is er sprake van een collectie die aan bepaalde (minimum) eisen 
moet voldoen, samengesteld door een daarvoor opgeleide bibliotheca-
ris. Dat de Bibliotheek IJmond Noord niet meer vertegenwoordigd is in 
het bibliotheekwerk in Uitgeest heeft ingrijpende gevolgen, zoals het 
niet meer kunnen reserveren van boeken door Uitgeesters in Heems-
kerk, en geen gebruik meer kunnen maken van de Boek aan Huisdienst 
of leeskringkoffers kunnen lenen. De collectie zal versoberen en onsa-
menhangend zijn. En ook al lijkt het alsof alles digitaal beschikbaar is, dit 
is nog lang niet aan de orde. Een goede, op de bevolking afgestemde 
collectie ‘echte’ boeken blijft nog lange tijd gewenst. Alle Uitgeester 
schoolkinderen die nu minimaal één keer per jaar naar de bibliotheek 
komen voor een groepsbezoek en/of schrijversbezoek zullen dit moeten 
gaan missen. Deze leuke en informatieve bezoeken worden gegeven 
door speciaal daarvoor opgeleide jeugdbibliothecarissen. Die in dienst 
zijn van, inderdaad, Bibliotheek IJmond Noord. Leerkrachten hebben het 
al druk genoeg, die zitten er echt niet op te wachten om dit werk van 
de bibliotheek over te nemen.  Ook meedoen aan de landelijke cam-
pagnes ten behoeve van leesbevordering zoals de Kinderboekenweek, 
Voorleeswedstrijd  en de Kinderjury zijn activiteiten die zullen verdwijnen.  
Met de voorgenomen veranderingen door de gemeente zullen vrij wel 
alle diensten die de bibliotheek aanbiedt voor laaggeletterden, inburge-
raars, ouderen, mensen met visuele handicaps, kinderen met dyslexie 
etc. niet meer uitgevoerd worden. Daarmee wordt een grote groep, vaak 
toch al kwetsbare mensen, veel ontnomen. De bibliotheek is niet alleen 
de ruimte om boeken te lenen, er wordt zoveel meer gedaan. Het wordt 
tijd dat ook dit geluid eens tot de inwoners van Uitgeest doordringt. 
Aafke Vlaanderen Oldenzeel, een verontruste inwoner van Uitgeest, me-
dewerker van de bibliotheek.



Onderzoek naar tijdelijke sociale 
huurwoningen voor jongeren

Castricum - Er wordt een on-
derzoek gestart naar een moge-
lijkheid huurwoningen voor jon-
geren te realiseren. Dat is don-
derdag besloten door de ge-
meenteraad naar aanleiding van 
een motie van CKenG, CDA en 
De VrijeLijst. Gedacht wordt aan 
woningen die op een braaklig-
gend terrein worden geplaatst, 
zonder aanpassing van het be-
stemmingsplan, voor de duur 
van maximaal vijf jaar. De jonge-

ren blijven ingeschreven staan 
voor een huurwoning zodat  zij 
kunnen doorschuiven naar een 
reguliere sociale huurwoning. 
Het gaat om verplaatsbare tij-
delijke woningen, met twee ver-
diepingen. De huur van de wo-
ning ligt per maand in ieder ge-
val onder de 710 euro. Kenne-
mer Wonen zou de verhuur en 
het beheer van de woningen op 
zich kunnen nemen. De wonin-
gen worden dan aangeboden 

via het reguliere aanbodsysteem, 
met voorrang voor jongeren tus-
sen de 21 en de 26 jaar, die ge-
bonden zijn aan één van de ker-
nen van Castricum. 

Zo’n tien jaar geleden stelde Ron 
de Haan van De VrijeLijst al voor 
containerwoningen voor jonge-
ren te plaatsen in de gemeen-
te, zoals de studentencontainers 
in verschillende steden. Dat plan 
heeft het nooit gehaald.

Drukte voor brandweer
Castricum - Donderdag rond 
23.50 uur werd de brandweer 
van Castricum en Limmen opge-
roepen voor een binnenbrandje 
bij de opnamenkliniek van Dijk 
en Duin. Daar stond een laptop 
in brand en zorgde voor fl ink wat 
rookoverlast. Dit  heeft de brand-
weer verholpen met behulp van 
een rookventilator. 
Zaterdagochtend om 2.40 zijn 
de spuitgasten uitgerukt voor 
een nacontrole op de Belle van 
Zuylenlaan na een defect aan de 
wasdroger. 
Zaterdag om 12.55 uur zou er 

een autobrand zijn op de  Soo-
merwegh, maar de auto bleek op 
de Oranjelaan te staan. De auto 
stond niet in de brand, maar had 
twee lekkende gasfl essen in de 
auto die de brandweer heeft vei-
liggesteld. 
De afgelopen week kreeg de 
brandweer veel meldingen bin-
nen die loos alarm waren: van-
uit Koekoeksduin en twee keer 
vanaf De Kaap op Dijk en Duin, 
zorgcentrum De Boogaert en ze 
werden opgeroepen voor een 
binnenbrand op de Hoocamp in 
Akersloot. Foto: Evelien Olivier.

Het Kleurenorkest is 
klaar voor verhuizing

Limmen - Na vele mooie jaren 
midden in de natuur aan de Oos-
terzijweg, maakt het Kleuren-
orkest zich op voor een verhui-
zing. Vanaf het nieuwe school-
jaar wordt les gegeven in het 
schoolgebouw aan de Hogeweg. 
In 2007 werd de bijzondere ba-
sisschool opgericht door Dorien 
Groot en Bouke de Boer, van het 
naastgelegen NTINLP. Vanuit 
een sterke overtuiging om een 
unieke school te creëren, waar-
in kinderen hun natuurlijke le-
venspad zouden kunnen volgen. 
Met een aantal ouders en leer-
krachten en intensieve steun van 
het NTINLP kwam de school van 

de grond met veertien leerlin-
gen. Nu staat er een stevig fun-
dament en groeit de school ge-
staag. Dat laatste is bijzonder, 
want er zijn weinig scholen in 
de regio die qua leerlingenaan-
tal een groei laten zien.
De laatste schooldag op het 
terrein aan de Oosterzijweg is 
groots gevierd. ‘s Middag wa-
ren de ouders welkom om hun 
kind symbolisch over het touw 
te zien springen en het afscheid 
mee te vieren.  Dit jaar niet al-
leen een sprong naar een hoge-
re klas, maar ook naar een an-
dere plek. De offi ciële opening is 
op woensdag 19 augustus.

Zwemwater
betrouwbaar? 
Regio   Bij langdurige warme pe-
riodes kan de waterkwaliteit ver-
anderen. Waterschappen, pro-
vincies en Rijkswaterstaat waar-
schuwen ervoor om spontaan 
een duik te nemen. Waterschap-
pen meten regelmatig de kwa-
liteit van het water van offi cië-
le zwemplekken. De metingen 
worden direct opgenomen op 
www.zwemwater.nl. Verhitte in-
woners kunnen hier per locatie 
zien waar het veilig zwemmen 
is en welke faciliteiten de loca-
tie biedt. Warm weer bevordert 
allerlei natuurlijke processen in 
het water. Zo neemt de zuurstof-
graad af, met zichtbare en on-
zichtbare gevolgen voor de wa-
terkwaliteit. Bijvoorbeeld vis-
sterfte. Daarnaast groeit in war-
mer weer de bacterie blauwalg 
sneller. En in stilstaand water dat 
boven de 20 graden komt, voelt 
de botulisme-bacterie zich pret-
tig. Al deze gevolgen kunnen ge-
zondheidsklachten opleveren 
voor mens en dier. Wie wil we-
ten waar het veilig zwemmen is, 
kan terecht op www.zwemwater.
nl. En voor de spontane zwem-
mers, die bijvoorbeeld tijdens 
een fi etstochtje een verkwikken-
de duik willen nemen, is er een 
zwemwater-app. Met deze app 
kunnen zwemmers precies zien 
waar ze in hun buurt met een 
gerust hart een duik kunt ne-
men. Daarnaast vertelt de app 
ook andere handige weetjes, 
zoals informatie over het aantal 
parkeerplaatsen, de bereikbaar-
heid en de aanwezigheid van ho-
recagelegenheden. Via de kaart 
op de zwemwater-app vindt ie-
dereen snel een veilige buiten-
zwemplek in de buurt.

Zwemwater

Jaimie in top tien in Assen
Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus is op een negende plaats ge-
eindigd in de 501 kilometer van 
Assen. Hij ging in deze wedstrijd 
samen met zijn oude teammaten 
uit de supermoto, Maik en Kris 
Voorwinden, van start.  

Het was maar liefst 35 graden 
toen 54 teams aan de wedstrijd 
begonnen. Volgend jaar zal het 
team weer aan de start verschij-
nen en dan hopen ze een gooi 
naar het podium te kunnen doen.
Foto: Kees Siroo.

Uitgeest - De politie heeft in de 
nacht van zondag op maandag 
kort na middernacht op de Melis 
Stokelaan een 17-jarige Bever-
wijker aangehouden. Hij wordt 
verdacht van het mishandelen 
van een 16-jarig meisje uit Uit-

Mishandeling geest. Het slachtoffer is gewond 
geraakt aan haar gezicht en voor 
behandeling overgebracht naar 
het ziekenhuis. 
Vermoedelijk heeft het slacht-
offer willen bemiddelen tussen 
twee groepjes jongeren die van 
de kermis kwamen. De verdach-
te is voor nader onderzoek inge-
sloten.

Positief over plannen 
Park Oudgeest

Uitgeest - Het college gaat op 
hoofdlijnen akkoord met het plan 
voor de ontwikkeling van ‘Park 
Oudgeest’, het voormalige Erf-
goedpark De Hoop. De initiatief-
nemers willen aan de zuidoever 
van het Uitgeestermeer een dorp-
se plek inrichten om te recreëren, 
werken, leren en ondernemen. 
Een combinatie van verblijfsre-
creatie, cultuurhistorie, horeca 
en (maatschappelijk) onderne-
merschap moet zorgen voor een 
aantrekkelijke en voor iedereen 
toegankelijke plek die bijdraagt 
aan een het sociaal-culturele kli-
maat van Uitgeest. Wethouder Wil 
Spaanderman: ,,Het college stelt 
zich beslist sympathiek op tegen-
over dit plan, dat alles in zich heeft 
om een duurzame ontwikkeling 
van het gebied mogelijk te maken. 
Het past uitstekend in ons beleid 
om Uitgeest meer als recreatie-
ve gemeente op de kaart te zet-
ten. We stellen daarbij wel enke-
le voorwaarden.” Zo moet het plan 
voldoen aan een goede ruimtelij-
ke ordening. De ruimtelijke invul-

ling van het plan wordt in samen-
spraak met de omgeving en ande-
re belanghebbenden de komen-
de maanden verder uitgewerkt. 
Dit gebeurt in drie werkgroepen. 
Een onafhankelijk voorzitter gaat 
de werkgroepen begeleiden. Ter 
voorbereiding hierop organiseert 
het recreatieschap samen met de 
initiatiefnemers na de zomer een 
informatiebijeenkomst. Direct be-
trokkenen ontvangen hiervoor 
een uitnodiging, overige betrok-
kenen en geïnteresseerden wor-
den via de media uitgenodigd. 
De ontwikkelopgave van het voor-
malige erfgoedpark staat niet op 
zichzelf. De duurzame instand-
houding en ontwikkeling van het 
recreatiegebied Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer staat onder druk. 
Om fi nanciële dekking te vinden 
voor de noodzakelijke investerin-
gen in groot onderhoud en ver-
vanging zijn extra erfpachtinkom-
sten uit ontwikkelingen als Park 
Oudgeest voor het recreatieschap 
van groot belang. Foto: Monique 
Teeling. 
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Ophaaldata gft-afval
In week 29 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 13 juli. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 15 juli.
De Koog: donderdag 16 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 17 juli. 

Burgemeester bij gouden 
echtpaar Tervoort-de Bie

De Heemskerkse kunstschilder Kees 
Heesterbeek exposeert in juli en au-
gustus in het gemeentehuis van Uit-
geest. De expositie omvat een selec-
tie van de olieverfschilderijen die hij 
de afgelopen jaren maakte.
In de meeste van zijn werken staat 
een mensfiguur centraal die deel uit-
maakt van een abstracte, organische 
omgeving of daar gedeeltelijk in ver-
dwijnt. Kenmerkend voor het werk 
van Heesterbeek is zijn aparte kleur-
gebruik. Door het aanbrengen van 
vele lagen ontstaat een bijzondere 
dieptewerking.
Vertrekpunt voor de schilderijen 
vormden series modeltekeningen, 
die in diverse tekentechnieken zijn 
bewerkt. Meer informatie: kheester-
beek@ziggo.nl

Artikelenserie: Van A8 naar A9! 
Wat moeten we dan afwegen?
Het project Verbinding A8-A9 is erop gericht om de bereikbaarheids- en leef-
baarheidsproblemen op te lossen, die ontstaan door het gebrek aan een goe-
de verbinding tussen deze twee snelwegen. In de planstudie worden zeven al-
ternatieven onderzocht voor het verbeteren van de verbinding. Maar wat de 
één een prima oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wenselijk. In de-
ze artikelenserie vertellen voor- en tegenstanders per alternatief waarom dit 
wel/niet een goed idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt welke verschillende, en 
soms tegengestelde, belangen er spelen.
Alternatief 7: N203 Oost 
Dit alternatief tast, van alle nieuwe wegverbindingen, het landschap het minst 
aan. Het sluit aan op de N203 naast de nog te bouwen wijk Kreekrijk. De pro-
jectontwikkelaar voorziet een verminderde woonkwaliteit en is tegen. LTO is 
juist voorstander van dit alternatief omdat het weinig hinder geeft aan de 
agrarische bedrijven. Op de website www.verbindinga8-a9.nl kunt u hun ar-
gumenten lezen en bekijken via een korte animatie.

Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? Ruim 2.400 volgers gingen jou 
voor om het laatste nieuws op te pikken over Uitgeest en omgeving op 
@gem_Uitgeest.nl

Expositie schilderijen Kees 
Heesterbeek in gemeentehuis

H. Tervoort (75) en 
M.M. Tervoort-de Bie 
(70) kregen op hun 
vijftigste trouwdag 
(25 juni 2015) be-
zoek van burgemees-
ter Wendy Verkleij. 
Zij verraste het gou-
den echtpaar thuis 
aan de Vrijburglaan 
met een feestboeket 
en een kopie van de 
originele trouwakte.
De in Amsterdam ge-
boren heer Tervoort 
kwam op zijn negen-
tiende met zijn ou-
ders naar Heems-
kerk. In parfumerie 
Schoos op de Beverwijkse Breestraat ontmoette hij zijn aanstaande Heems-
kerkse bruid. Na vier jaar verkering kwam het tot een huwelijk. Terwijl hij 
zich verder bekwaamde in het bouwbedrijf van zijn vader, werkte zij als 
schoonheidsspecialiste in een Haarlemse speciaalzaak totdat zij haar eigen 
salon begon. Na een periode van inwonen in Heemskerk bracht een woning 
aan de Uitgeester Populierenlaan uitkomst voor het jonge gezin. Toen de 
komst van een derde kind zich aankondigde werd een doorstart gemaakt 
naar de Vrijburglaan.
Via hun activiteiten voor hotelboot Casa Arosa stapte het echtpaar samen de 
horeca in;  de laatste vijftien jaar tot hun pensionering in biercafé De Boom 
onder het biermuseum in Alkmaar. Sindsdien was zij elf jaar bestuurslid van 
stichting De Kuil, verdiepte zich in aquarelleren en later porselein schilde-
ren. In die laatste techniek won zij onlangs de eerste prijs in een landelijke 
wedstrijd.
Het echtpaar Tervoort heeft twee dochters en een zoon, drie kleinzoons en 
een kleindochter. Met alle nazaten én de moeder van de bruid (94) werd het 
gouden bruiloftsfeest onlangs gevierd in een uitspanning in Akersloot.

Burgemeester Verkleij met het gouden echtpaar in 
de achtertuin aan de Vrijburglaan (foto: gemeente 
Uitgeest)

Omfloerste vrouwenfiguur van Kees 
Heesterbeek.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
Mw. T.M.J. Drostenborg, 69 jaar
W.G. Rasch, 88 jaar

GETROUWD
N.P. Meijne en M. van den Berg

GEREGISTREERD PART-
NERSCHAP
K. Schelvis en S.C.M. 
Winter

ONDERTROUW
A. Glijnis en E. Krom
R.P. Keijsper en L. Meijer

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun document in de re-
gel één week na aanvraag afhalen op het gemeentehuis. De gemeente ver-
zoekt de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan die week te wachten 
met afhalen.
Zo wordt voorkomen dat de gemeente aanvragers twee keer een herinnerings-
brief moet sturen. Als een rijbewijs, paspoort of id-kaart na drie maanden nog 
niet is afgehaald moet het document worden vernietigd. Het moet daarna op-
nieuw worden aangevraagd en er zijn opnieuw kosten verschuldigd.
Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt komen halen? 
Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, tel. 14 0251.
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