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Uitspraak Raad van State

Bestemmingsplan Strandgebied 
definitief
Castricum - Het bestemmings-
plan Strandgebied Castricum is 
definitief na een uitspraak van 
de Raad van State. De geplan-
de ontwikkelingen kunnen door-
gaan.

Het bestemmingsplan Strandge-
bied is gemaakt om meer kwa-
liteit en recreatiemogelijkheden 
te realiseren aan het strand van 
Castricum, zo stelt de gemeente. 
Tegen het bestemmingsplan was 
beroep aangetekend door de Vo-
gelwerkgroep Midden Kenne-
merland en Platform Ons Strand 
die aangaven dat de nieuwe mo-
gelijkheden schade voor de na-
tuur zouden kunnen opleveren. 
De Raad van State heeft dat ar-
gument niet overgenomen.
Het bestemmingsplan voorziet in 
de overnachtingsmogelijkheden 
in strandhuisjes, vier jaarrond-
paviljoens en de voorzieningen 
voor watersport.
Ook komen er meer strandhuis-
jes bij Bad Noord. De Raad van 
State heeft wel geoordeeld dat 
het bestemmingsplan, voor het 
deel Recreatie-Strand, strijdig is 
met het provinciale verordening 
zoals die gold toen het besluit 
genomen werd door de gemeen-
teraad. Volgens een bijbehoren-

de kaart zou dit deel van het 
strand, waar de paviljoens en de 
strandhuisjes staan, onder extra 
natuurbescherming moeten val-
len; een aanduiding die niet zo 
bedoeld was en die de provincie 
naderhand heeft gecorrigeerd.
Daarom heeft de Raad van Sta-
te een deel van het officiële be-
sluit van de gemeenteraad on-
geldig verklaard, maar het be-
stemmingsplan blijft wel gewoon 
in zijn geheel van kracht.

Uitgeest – De brandweer van 
Limmen werd zondagavond op-
geroepen voor een ongeval op 
de N203. 
Onderweg bleek het in Uitgeest 
te zijn  waar de brandweer Uit-
geest al ter plaatse was. Er waren 
vier gewonden gevallen doordat 
twee auto’s op elkaar waren ge-
botst op de kruising van de N203 
en de afrit van de A9. De slacht-
offers zijn met meerdere ambu-

lances overgebracht naar het 
ziekenhuis. Bij een van de voer-
tuigen moest het dak worden 
verwijderd om een inzittende te 
bevrijden.
Een traumahelikopter is nabij 
het ongeval geland in een wei-
land. Door het ongeval ontstond 
verkeershinder. De afrit vanaf de 
A9 naar de N203 werd afgeslo-
ten voor het verkeer. Foto: Eve-
lien Olivier.

Weer meters op 
camping Bakkum
Bakkum - Goed nieuws voor 
kampeerders op Camping Bak-
kum. De individuele elektrici-
teitsmeters voor seizoengasten 
worden weer in gebruik geno-
men. Dit is het resultaat van ac-
tie van de SP Noord-Holland, 
meldt SP Castricum. Kampeer-
ders klaagden erover dat zij se-
dert 2013 een vast bedrag moes-
ten betalen, in plaats van de kos-
ten van het werkelijke ge bruik. 
Op schriftelijke vragen van de 
SP hebben Gedeputeerde Sta-
ten toegezegd dat de indivi du-
ele meters weer in gebruik wor-
den genomen. Want na vervan-

ging van het metertarief door 
een vastrechttarief was het in-
dividueel elektrici teitsverbruik 
aanzienlijk toegenomen. SP-sta-
tenlid Marnix Bruggeman stel-
de daarom schriftelijke vragen 
aan Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland. De camping 
gaat onderzoek verrichten en 
investeren in de omschakeling. 
SP-statenlid Marnix Bruggeman: 
,,Camping Bakkum heeft een 
officieel certificaat als milieu -
vriendelijke camping. De SP fe-
liciteert het management dat ze 
daar nu ook echt werk van ma-
ken.”

Ongeval met vier 
gewonden

Toeristenmarkt
Castricum

(Centrum)

Oude ambachten en
standwerkers, etc., etc.

20 juLi
ZONDAG

11.00-17.00

Oudere dame bestolen 
via babbeltruc

Castricum - Vrijdagmiddag is 
een 83-jarige vrouw uit Castri-
cum bestolen op de parkeer-
plaats van winkelcentrum Gees-
terduin. Nadat zij in de super-
markt boodschappen had ge-
daan liep zij rond 15.00 uur 
naar haar auto op de parkeer-
plaats. Daar werd zij aangespro-
ken door een zwangere vrouw 
die vroeg waar de apotheek was. 
Terwijl de bejaarde vrouw haar 
dat uitlegde, pakte een andere 

vrouw de portemonnee van het 
slachtoffer uit het boodschap-
penmandje dat in de auto stond. 
Vervolgens gingen de twee vrou-
wen er vandoor. 
Na een uur bleek dat er in Uit-
geest van de rekening van het 
slachtoffer was gepind. 
De politie is op zoek naar de 
twee vrouwen en vraagt getui-
gen contact op te nemen via 
0900-8844. Anoniem melden 
kan ook via 0800-7000. Burgemeester Mooijstr 29   Castricum

0251 -65 24 30

Lamsburgers 
50% korting 
Heerlijk op de bbq

Vleeswarentrio

Katenspek
Schouderham

Boterhamworst
Samen € 4,99
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Ingezonden brieven:
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gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
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Christel Portegies directeur 
Cultuurcompagnie

Castricum – Christel Porte-
gies is vanaf 13 augustus de 
nieuwe directeur van Cul-
tuurcompagnie Noord-Hol-
land. Zij was van 2006 tot mei 
2014 wethouder en loco-bur-
gemeester in Castricum. Daar-
voor was zij raadslid voor de 

VVD en werkte ze onder an-
dere als bestuursadviseur 
Kunst en Cultuur bij de Be-
stuursdienst van de gemeente 
Amsterdam. Zij zal zich als di-
recteur inzetten voor cultuur-
historie, een kerntaak van de 
provincie.

Burgerlijke Stand Castricum
 Geboorte

3 juli 2014: Jesse Molenaar zoon van Erwin C.S. Molenaar en 
Kitty C.J. de Vries. 4 juli 2014: Tess Metzelaar, dochter van Rem-
co Metzelaar en Suzanne J.  Nuijens. 7 juli 2014: Sanna Jurrj-
ens, dochter van Bart J. Jurrjens en Angela Boorsma. 7 juli 
2014: Helène Angelica van Westering, dochter van Stinus van 
Westering en Jennuy Selier. 8 juli 2014: Ryan Rodenburg, zoon 
van Adrianus J.M. Rodenburg en Germaine Sukel. 10 juli 2014: 
Fenna Twisk, dochter van Jeroen J.F.J. Twisk en Sabine E.M. 
Hollenberg.

 Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap
4 juli 2014: A.T. Stuijt en M. van Dijk, beiden woonachtig in Uit-
geest. 4 juli 2014: S. Ooteman en J.M. van Dijk beiden woon-
achtig in Uitgeest. 5 juli 2014: J.A. Broersen  woonachtig in 
Waarland en H.G. Boon woonachtig Limmen. 10 juli 2014: J. 
Staring en W. Plender beiden woonachtig in Kampen.

 Overleden
In Castricum: 2 juli 2014: Karsemeijer, Nikolaas T.W. 2 juli 2014: 
Geerink  Femia H. gehuwd geweest met  F.E.W. Herling. 4 ju-
li 2014 van Wonderen, Wilhelmina J.M. 4 juli 2014: Hansma, 
Hedwig gehuwd geweest met J.G.F. van Campen. 4 juli 2014: 
Grootjen, Jan gehuwd geweest met A.G. Peters. 8 juli 2014: Hei-
lig, Cornelia gehuwd geweest met A. Rol. 29 juni 2014: overle-
den te Beverwijk, Theodora M. Huijsmans  gehuwd geweest 
met G.R. de Vries. 30 juni 2014: overleden te Beverwijk, Gerar-
dus Zonneveld.

Regio - Op 1 augustus start de 
Boskalis Beach Cleanup Tour 
van Stichting De Noordzee; een 
31-daagse opruimactie langs 
de Noordzeekust. Jeroen Dage-
vos, projectleider Zwerfafval bij 
Stichting De Noordzee: ,,Met een 
filmpje op YouTube willen we op 
luchtige wijze aandacht vragen 
voor een serieus probleem. Jaar-
lijks komen enorme hoeveelhe-
den afval in zee terecht. Dit af-
val bestaat voor het grootste ge-
deelte uit plastics en heeft ne-
gatieve gevolgen voor het zeele-
ven. Op vijf plekken in de oce-
aan is al een plastic soep aan-
getroffen: een gebied in de oce-
aan waar plastic afval uit de hele 
wereld zich verzamelt. Ook onze 
eigen Noordzee is eigenlijk een 
plastic soep. Tijdens onze meest 
recente strandmonitoringen lag 
het hele strand bezaaid met heel 

kleine stukjes plastic. Dieren 
zien het plastic aan voor voedsel, 
waardoor het in de voedselketen 
terechtkomt.”

Van 1 tot en met 31 augus-
tus maakt Stichting De Noord-
zee het hele Noordzeestrand af-
valvrij. De stichting ruimt het af-
val niet alleen op, maar brengt 
met behulp van de Strandscan-
ner ook in kaart hoeveel en wat 
voor afval er op de stranden ligt. 
Stichting De Noordzee wil hier-
mee aandacht vragen voor de 
plastic soep en met behulp van 
onderzoeksresultaten het pro-
bleem bij de bron aanpakken. 
Inmiddels hebben al zo’n 600 
vrijwilligers zich aangemeld om 
mee te helpen met de Boskalis 
Beach Cleanup Tour. Inschrijven 
kan via de website van Stichting 
De Noordzee.

Aantal WW-uitkeringen 
regio gedaald
Regio - Het aantal WW-uitke-
ringen in de regio Noord-Hol-
land Noord is ten opzichte van 
de mand mei met 1,5% gedaald. 
Dat blijkt uit gegevens van UWV. 
Eind mei waren er 13.295 WW-
uitkeringen in de arbeidsmarkt-
regio Noord-Holland Noord. 
Een jaar eerder waren dat er 
11.615. Dit betekent een stijging 
met 1.680 WW-uitkeringen, of-
wel 14,5%. In vergelijking met 
april is het aantal WW-uitkerin-
gen met 203 gedaald (1,5%). In 
Nederland waren er eind mei 
435.546 WW-uitkeringen. Ver-
geleken met een jaar geleden is 
dit een stijging met 57.776 uitke-
ringen, ofwel 15,3%. In vergelij-
king met april is het aantal WW-
uitkeringen landelijk met 7.751 
(1,7%) gedaald. De hoogste stij-
ging in de afgelopen 12 maan-
den heeft zich voorgedaan bij 
de WW-uitkeringen op HBO/Ba-
chelor-niveau (20,5%). In de ar-
beidsmarktregio Noord-Holland 
Noord is 6,6% van de WW-uit-
keringen voor personen jonger 

dan 27 jaar, is 49,6% voor per-
sonen tussen de 27 en 50 jaar 
oud en 43,8% voor personen 
die 50 jaar of ouder zijn. Lande-
lijk is 6,6% van de WW-uitkerin-
gen voor personen jonger dan 27 
jaar, 50,1% voor personen tussen 
de 27 en 50 jaar en 43,3% voor 
personen die 50 jaar of ouder 
zijn. Het aantal WW-uitkeringen 
in de arbeidsmarktregio Noord-
Holland Noord is het hoogst voor 
de economisch-administratie-
ve beroepen, technische en in-
dustrieberoepen en verzorgende 
en dienstverlenende beroepen. 
Deze top drie van beroepsgroe-
pen vertegenwoordigt 73,2% van 
alle WW-uitkeringen in de re-
gio. Eind mei stonden bij UWV 
in de arbeidsmarktregio Noord-
Holland Noord 1.531 openstaan-
de vacatures geregistreerd. Er 
staan vooral vacatures open voor 
technische en industrieberoe-
pen, economisch-administratie-
ve beroepen en verzorgende en 
dienstverlenende beroepen in de 
regio Noord-Holland Noord.

Binnenbrand aan de
J.H. van Kinsbergenstraat
Castricum – Zondag even voor 
14.00 uur werd de brandweer 
opgepiept voor een binnenbrand 
aan de J. H. van Kinsbergen-
straat.
Bij aankomst stond de hele 
straat al blauw van de rook. Het 
was niet bekend of er nog perso-
nen in het huis aanwezig waren 
en gevreesd werd dat het vuur 
over zou slaan naar de naastge-
legen woning.
Daarom werd de hoogwerker 
uit Alkmaar naar Castricum ge-
haald. Vier man betraden de wo-
ning op zoek naar slachtoffers 
en de brandhaard. Er was nie-

mand aanwezig en de brand 
was op de zolderverdieping ont-
staan. De ramen van het dakka-
pel en de voorzolder werden in-
geslagen om de rook en de hit-
te af te voeren en meer inzicht 
te krijgen op de situatie. Hier-
na kon de brandweer al snel het 
sein brandmeester geven.
Bij de buren was alleen sprake 
van rookschade. Salvage kwam 
ter plaatse om de schade op te 
nemen en voor de bewoners ver-
vangende woonruimte te rege-
len. De schade op de zolder is 
enorm, de oorzaak is nog onbe-
kend. Foto: Hans Peter Olivier.

Actie tegen plastic soep





Bakkum – Op een van de groot-
ste en de oudste camping van 
Nederland, Camping Bakkum, 
die dit jaar 100 jaar bestaat, viert 
ook De IJswinkel dit jaar een 
mooi jubileum. Eigenaar Jan Nij-

man werkt al 50 jaar in De IJs-
winkel.  Daarom trakteren ze in 
juli en augustus op de donder-
dagen op een heerlijke oublie-
hoorn met softijs voor maar 1 eu-
ro. En vanaf 10 juli 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.
Jan Nijman (63) vertelt: ,,Ik be-
gon als vakantiekracht, als jon-
getje van 14. Mijn vader was 
toen mede-eigenaar van De IJs-
winkel.’’ Na 50 jaar verveelt het 
ijs verkopen hem nog steeds 
niet. ,,Het is een mooi vak. Het 
softijs wordt door ons dagelijks 
vers gemaakt met melk, van de 
gebroeders Res, die we zelf pas-
teuriseren. Elke dag maken we 
softijs met negen smaken, onder 
andere appel, chocolade, black 
sherry.
Daarnaast verkopen we Ola ijs. 
We verkopen aan het loket en 
in de grote vakantie rijden we 
op mooie dagen met de ijsco-
kar over de camping.  We zien 
altijd blije gezichten, want ieder-
een is in vakantiesfeer. Behal-
ve vakantievierders zien wij ook 
veel mensen uit Bakkum en om-
geving die hier op de camping 
komen om op het winkelplein te 
genieten van ons ijs.’’ 
De IJswinkel is zeven dagen per 
week geopend gedurende het 
campingseizoen, van april tot 
oktober.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

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

Dawn of the Planet of the Apes 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag,zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur   
Fading Gigolo

donderdag, zaterdag, maandag 
& woensdag 21.15 uur   
Transcendence
donderdag 18.45 uur   

vrijdag 18.45 & 21.15 uur   
zaterdag 18.45 uur 

zondag 18.45 & 21.15 uur   
maandag 18.45 uur   

dinsdag 18.45 & 21.15 uur   
woensdag 18.45 uur   

The Fault in our Stars
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur   
Planes 2 (NL) 3D

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

Oorlogsgeheimen
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur 
Hoe tem je een Draak 2 (NL) 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur 

Heksen bestaan niet

Programma 17 juli t/m 23 juli 2014

Dawn of The Planet 
of The Apes 3D

In 3D, dus extra spannend, is de-
ze actie/avonturenfilm over een 
groep genetisch geëvolueerde 
mensapen, die worden aange-
voerd door Caesar (een rol van 
Andy Serkis). De groep wordt 
echter bedreigd door de over-
levenden van een dodelijk virus 
dat tien jaar eerder bijna de ge-
hele wereldbevolking uitroeide.  
Na een wankel vredesbestand 
moet worden uitgevochten wie 

nu echt de dominante soort op 
aarde is. Veel special effects van 
studio WETA Digital die verant-
woordelijk is voor de zeer realis-
tische, digitale apen. Deze stu-
dio gebruikte deze baanbreken-
de techniek ook voor Rise of the 
Apes en Avatar. 

Er zijn nu ook 3D kinderbrillen te 
koop voor 2 euro. De toegang is 
voor kinderen vanaf 12 jaar.

Fading Gigolo
Fading Gigolo is een komedie 
met sterren als onder meer John 
Turturro, Woody Allen en Sharon 
Stone. Boekhandelaar Murray 
(Woody Allen) verdient een ex-
tra zakcentje door het idee zijn 
vriend Fioravante (John Turtur-
ro) aan het werk te zetten als gi-

golo. Fioravante geniet van zijn 
werk, tot hij verliefd wordt op 
weduwe Avigal (Vanessa Para-
dis) die geen idee heeft waar hij 
zich dagelijks mee bezig houdt. 
Hoe de gigolo zich hieruit redt is 
de moeite van het bekijken zeker 
waard. Vanaf 12 jaar.

Castricum -  Jaap van der Dus-
sen komt maandag 4, dinsdag 5 
en woensdag 6 augustus naar 
Perspectief om van 13.30 tot 
16.30 uur een workshop abstract 
schilderen te geven. Het wordt 
experimenteren en zoeken naar 
eigen onverwachte talenten.
Voor dat werk zijn acrylverf, een 
brede kwast en een schilders-
mes de ideale materialen. Gast-
docent Van der Dussen schildert 
ruim dertig jaar en exposeerde 
niet alleen in eigen land, maar 
ook in Frankrijk en Italië. Zijn 
werk was aanvankelijk  figuratief 
en impressionistisch, maar gelei-
delijk werd dat steeds abstracter. 
De materialen voor deze work-

shop dienen zelf meegenomen 
te worden.  
Informatie en aanmelden bij Jo-
anne Vetter, 0251-655183 of via 
de website Perspectiefcastricum.
nl. Foto: Jaap van der Dussen.

De Alkmaarse Vrouw
Regio - Vrijdag 11 juli overhan-
digde wethouder Anjo van de 
Ven het eerste exemplaar van 
het archeologisch onderzoeks-
rapport van de opgraving aan de 
Paardenmarkt aan gedeputeerde 
Elvira Sweet. In het uitgebreide 
onderzoeksrapport ‘Graven en 
begraven bij de Minderbroeders’ 
zijn de resultaten van het arche-
ologisch onderzoek uit 2010 ge-
bundeld. Vanaf het najaar is het 
onderzoeksrapport ook voor het 
publiek te koop. De overhandi-

ging vond plaats in Stedelijk Mu-
seum Alkmaar, waar tot 20 juli 
een reconstructie te zien is van 
een schedel van ‘de Alkmaarse 
vrouw’. Daarna is de `Alkmaar-
se Vrouw’ vanaf januari 2015 te 
zien in het huis van Hilde, het ar-
cheologiecentrum Noord-Hol-
land dat in opdracht van de pro-
vincie Noord-Holland wordt ge-
bouwd in Castricum. Op de foto 
Anjo van der Ven en Elvira Sweet 
met op de achtergrond de Alk-
maarse Vrouw.

Toeristenmarkt 
Castricum

Castricum - Zondag 20 juli is 
er van 11.00 tot 17.00 uur in het 
centrum van Castricum een gro-
te Toeristenmarkt. In de Dorps-
straat en Burg. Mooystraat bie-
den veel standhouders en stand-
werkers de leukste, lekkerste en 
nieuwste braderie-aanbiedin-
gen aan. Ook winkels zijn op de-
ze koopzondag geopend en veel 
winkeliers doen mee met spe-
ciale acties. Naast de vele bra-
derieartikelen zijn er ook markt-
kramen met brocante, curiosa 

en verzamelobjecten uit (groot)
moeders tijd. Vlak bij het station 
is een stand, waar allerlei oude 
plaatjesalbums, waaronder de 
bekende nostalgische Verkade-
albums van Jac. P. Thijsse kun-
nen worden bewonderd. Ook zijn 
er oude landkaarten en school-
platen van Koekkoek, Jetses, en-
zovoorts. Er zijn diverse kinderat-
tracties, zoals pony rijden, bun-
gee jump, springkussen, enz. De 
toegang tot deze markt is gratis.

‘Durf Abstract’

50 jaar De ijswinkel
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Gratis Wi-Fi in Castricum?
Castricum - Steeds vaker wordt 
in het openbaar gratis Wi-Fi aan-
geboden. Ook in de gemeen-
te Castricum gaan er stemmen 
op om als gemeente gratis Wi-
Fi aan te bieden. Daarover is ook 
inmiddels een motie van de VVD 
met de SP en Vrije Lijst als me-
de-indieners aangenomen. D66 
vindt echter dat dit geen taak 
van de gemeente is, ook omdat 
er al steeds vaker gratis Wi-Fi 
beschikbaar is.
Gratis Wi-Fi vanuit de gemeente 
is een sympathiek, maar tegen-
woordig ook achterhaald idee. 
Inwoners van Castricum heb-
ben door hotspots van providers 
en gratis Wi-Fi bij verschillende 
ondernemingen en instellingen 
al ruim toegang tot gratis Wi-Fi 
in. Dit zal in de toekomst alleen 
maar toenemen als meer onder-
nemers gratis Wi-Fi gaan aan-
bieden als extra service. De ge-
meente Castricum doet er goed 
aan dit, samen met zo goed mo-

gelijke mobiele dekking, te sti-
muleren in plaats van zelf een 
netwerk aan te leggen en be-
heren. D66 Castricum ziet het 
aanbieden van gratis Wi-Fi dan 
ook niet als een  taak van de ge-
meente. Er komen al belangrij-
ke extra (zorg) taken op de ge-
meente af die de volle aandacht 
verdienen. 
Ook de ontwikkelingen op het 
gebied van mobiel internet moe-
ten niet vergeten worden. Ra-
zendsnel mobiel internet op het 
4G(+) netwerk begint steeds 
meer een gemeengoed te wor-
den en ook op Europees niveau 
wordt er op korte termijn ge-
zorgd voor betere regelgeving 
omtrent soepeler en goedkoper 
mobiel internet gebruik in de Eu-
ropese Unie. Dit zijn genoeg re-
denen voor D66 Castricum om 
de gemeente niet met de aan-
leg van gratis Wi-Fi te belasten. 
D66 heeft zich daarom niet ach-
ter deze motie geschaard.

Castricum - In de cursus Dich-
ten met de dichter leren de deel-
nemers oplossingen te zoeken, 
een route te plannen, creatie-
ve technieken toe te passen en 
bovenal poëtische middelen in te 
zetten. De cursus bestaat uit zes 
lessen een maal in de drie of vier 
weken. Aan de hand van een va-
riëteit van opdrachten wordt er 
geschreven en geworsteld met 
taal. De cursus wordt gegeven in 
de bibliotheek door stadsdichter 
Margreet Schouwenaar op vrij-
dag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
De eerste bijeenkomst is op 12 
september. Er is huiswerk aan de 
cursus verbonden. Deelnemers 
ontvangen een gratis dichtbun-
del. Voor inlichtingen en/of op-
gave: info@margreetschouwe-
naar.nl of bel: 072 5332418.

Dichten met 
de dichter

Extra duinkaartcontroles
In het Noordhollands 
Duinreservaat
Castricum - Op zaterdag 19 ju-
li en zondag 20 juli controleert 
duinbeheerder PWN extra op 
het bezit van duinkaarten. PWN 
wil bezoekers van het Noordhol-
lands Duinreservaat blijvend la-
ten genieten van het prachtige 
duinlandschap. Daarvoor is het 
nodig dat iedereen een duin-
kaart koopt. PWN is voor het 
beheer van de duinen afhanke-
lijk van deze inkomsten omdat 

de overheid hiervoor geen sub-
sidie verstrekt. Een duinjaarkaart 
koopt men al voor 11 euro (via 
www.pwn.nl/duinkaart). Men 
kan ook een dagkaart kopen 
via MyOrder (mobiel bestellen 
en betalen). Ter informatie: een 
boete voor het niet in bezit heb-
ben van een geldige duinkaart 
kost een veelvoud daarvan (ta-
rief conform besluit van Ministe-
rie van Veiligheid en Justitie).

Heiloo - Het Heilooër Bos ligt op 
een oude strandwal tussen twee 
lager gelegen strandvlaktes in. 
Tijdens de maandelijkse IVN-na-
tuurwandelingen op zondag 20 
juli gaan de wandelaars naar de 
oostelijke strandvlakte, de Oos-
terzijpolder. Daar is een paar jaar 
geleden een ‘laarzenpad’ inge-
richt. Deze pittige wandeling be-
gint om 10.00 uur bij de Katten-
berg aan de Kennemerstraat-
weg en duurt minstens twee uur. 
Honden mogen niet mee, van-
wege het vee in de polder. Een 
donatie wordt op prijs gesteld. 
Opgave vooraf is niet nodig. Foto 
Paul ten Have.

De Oosterzij-
polder in

Deelnemers voor 
ringsteken gezocht
Akersloot - Dinsdag 5 augustus 
wordt het traditionele ringsteken 
voor aangespannen paarden in 
Akersloot tijdens de kermis ge-
organiseerd. Verschillende aan-
spanningen komen aan de start, 
maar de organisatie is nog op 
naar combinaties voor dit jaar-
lijkse festijn.
Een groot contigent Friese paar-
den, maar natuurlijk ook andere 
rassen zijn te bewonderen op het 
parcours rondom de Kerklaan en 
Julianaweg. Zij proberen om zo-
veel mogelijk ringen te steken 

om in het bezit te komen van 
de wisselbokaal. Er worden prij-
zen beschikbaar gesteld voor het 
ringsteken, maar ook voor het 
‘schoonste geheel’, ‘bestgaan-
de’ paard en ‘bestgaande’ Frie-
se paard.
Het begint om 13.00 uur en de 
toegang is gratis. Na afloop is de 
prijsuitreiking in café de Vriend-
schap onder muzikale klanken 
van The New Wico´s.
Deelnemers kunnen zich op-
geven via leveringhenk@gmail.
com.

Dolfinn Rocks pakt weer uit!
Heiloo - Voor de negende keer 
gaat Dolfinn Rocks los op het 
Looplein in Heiloo. Op zaterdag 
23 augustus  vanaf 12.00 uur 
kan iedereen weer terecht bij het 
enige echte benefietfestival van 
Noord Holland. Ook dit jaar is er 
weer een swingende line-up met 
artiesten en bands. Van de Bin-
tangs en Babette van Vugt tot 
Jeronimo en Country Wilma. De 
knallende afsluiter komt dit jaar 
rechtstreeks uit California, USA, 
’s werelds beste U2 tribute band: 
L.A. Vation. De entree is gratis.

Naast de muziek op het hoofd-
podium zijn er dit jaar voor het 
eerste ook dj’s uit Heiloo en 
omgeving die hun sets komen 
draaien. Ook zijn er speciale 
gastoptredens van Du Baron op 
saxofoon en zangeres Stephanie 
Kramer. 
’s Middags kunnen de kinde-
ren genieten van alle attracties 
op het plein. Treintje Santa Fè, 
de Zingende Poffertjeskraam en 
ook de populaire Aqua Bubble 
zijn aanwezig. Voor de iets grote-
re kids is er de Super Space Bike.

Castricum - Een workshop waar-
in de deelnemers helende klank-
frequenties het lichaam en ziel 
laten binnenstromen; dat tijdens 
een workshop in de Boshut op 
zondag 17 augustus. Aanvang 
10.00 uur en de bijeenkomst 
duur tot 16.15 uur. Informatie en 
reserveren: Joke Welboren: 06-
36155637 of via sakagaweea@
hotmail.com.

Klankmeditatie

Omarm de wereld, 
word gastgezin
Regio - Vrijwilligers van AFS 
Noord Holland zoeken gastvrije 
gezinnen die huis en hart willen 
openstellen voor tien nieuwe uit-
wisselingsscholieren die in au-
gustus naar Noord-Holland ko-
men voor een schooljaar of een 
trimester in Nederland. De scho-
lieren zijn tussen de vijftien en 
achttien jaar oud, komen uit lan-
den zoals de VS, Argentinië, Ita-
lië, Hong Kong, Japan en Thai-
land. Wat ze gemeen hebben 

is dat ze heel veel zin hebben 
om tijdens hun uitwisselings-
jaar  deel te worden van een Ne-
derlands gezin, mee te draai-
en in een klas op de middelbare 
school in de omgeving en zo de 
cultuur van dichtbij te leren ken-
nen. De meesten zijn al druk be-
zig Nederlands te leren en wach-
ten in spanning op nieuws over 
hun Nederlandse gezin. Meer 
informatie via info@afs.nl of bel 
0297–214076.



Zorgen bij huurders
Castricum - Een enquête onder 
huurders van woningen heeft 
aan het licht gebracht dat een 
groot deel vanwege de huur-
verhoging moet bezuinigen op 
de eerste levensbehoeftes zoals 
voedsel en kleding. 
De gestegen huren zijn daar-
door niet alleen slecht nieuws 
voor de huurders, maar ook voor 
het MKB. Dat stelt de SP Castri-
cum die de enquête organiseer-
de. De SP heeft een aantal men-
sen kunnen helpen die onterecht 
een ‘scheefwonersboete’ moes-
ten betalen. Op de website van 
de SP-Castricum staat te lezen 
wanneer en hoe men bezwaar 

kan maken tegen de huurverho-
ging.
,,De SP trof in de huurenquê-
tes regelmatig verhalen aan van 
mensen die geen oog meer dicht 
doen door de financiële zorgen, 
die vaak zijn veroorzaakt door 
een opstapeling van ongunstige 
regelingen voor mensen die vol-
gens de overheid net even teveel 
verdienen”, aldus woordvoer-
der Petra Gazendam. ,,We trof-
fen zelfs mensen die geen ge-
bruik meer durven maken van de 
zorg, in verband met het eigen ri-
sico, omdat ze bang zijn anders 
de huur niet meer te kunnen be-
talen.”

Rechtswinkel in Heiloo
Heiloo - Per 1 september is de 
Rechtswinkel ook te vinden in 
Heiloo. De Rechtswinkel is een 
non profit organisatie, die on-
dersteund wordt door juristen, 
advocaten en universitaire stu-
denten. 
Bij de Rechtswinkel kan ieder-
een langskomen voor gratis ju-
ridisch advies op vrijwel alle 
rechtsgebieden. Enkele veel-
voorkomende rechtsgebieden 
zijn het arbeidsrecht, bestuurs-
recht, personen en familierecht 
en consumentenrecht. De voor-

bereidingen voor de opening 
van de vestiging in Heiloo zijn in 
volle gang. Er is nog voldoende 
vraag naar studenten die rech-
ten studeren en graag aan de 
slag zouden willen als vrijwilliger 
om praktijkervaring op te doen. 
Daarnaast is er nog plaats voor 
advocaten die bereidt zijn on-
dersteuning te bieden bij het ge-
ven van juridisch advies. De ves-
tiging Heiloo zal vanaf 1 septem-
ber elke donderdag van 18.00 tot 
19.00 uur spreekuur houden bij 
de bibliotheek van Heiloo.

Jeu de boules voor 
kinderen

Castricum - Donderdag 17 
juli wordt van 14.00 tot 16.00 
uur op de echte wedstrijdba-
nen van de Stetters op Sport-
park Wouterland een span-
nende wedstrijd jeu de boules 
met prijzen gehouden. Op de 
13 meter lange banen wordt 
het butje (kleine balletje) uit-
gegooid en dan is het zaak zo 
goed mogelijk te mikken met 
de boules (grote ballen) om zo 
dicht mogelijk in de buurt van 
het butje te komen. De spelre-
gels van het jeu de boules zijn 
niet moeilijk, ervaren begelei-
ders helpen ieder om tot top-

prestaties te komen. De kos-
ten bedragen 3 euro.
Kinderen van 6 tot en met 
12 jaar kunnen zich aanmel-
den bij Stichting Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5 in 
Castricum aan de balie of te-
lefonisch via 0251-656562. 
De stichting is geopend van 
maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 12.30 uur en op 
maandag- en woensdagmid-
dag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Voor meer leuke vakantieac-
tiviteiten kan de site van de 
stichting bekeken worden: 
www.welzijncastricum.nl.

Castricum - De TDR-atleten 
hebben zich deze week over Bel-
gië en Nederland verspreid voor 
het lopen van snelle chrono’s. 
Hierbij werden verschillenden 
PR’s verbroken en verscheidene 
beste seizoentijden gelopen.

Vrijdagavond werd er in Utrecht 
door TDR-atleten geracet op de 
800m, 1500m en 3000m. Har-
men Korfage stond even na ach-
ten aan de start van de twee-
de reeks 800 meter. In een so-
lide race met prima tegenstand 
kwam hij tot een derde plaats en 
een tijd van 1.56,62. 

Dit betekende een aanscherping 
van zijn PR met ruim 1.5 secon-
den. Een uur later was Jim Krui-
ver aan de beurt. Hij liep mee 
in een snelle eerste serie maar 
kwam te kort voor een PR. Hij 
finishte in 4.04,85 als achtste. 
Jill Holterman kwam ook in ac-
tie op de 1500 meter. De Castri-
cumse liep haar eerste wedstrijd 
na een periode van blessureleed 
en toonde zich fit, maar nog niet 
geheel op niveau. Met het klin-
ken van de bel was de tank leeg, 
waardoor ze na een trage slot-

ronde in 4.35,34 over de meet 
kwam. Als laatste op de vrijdag-
avond mocht junior Sten Stol-
tenborg aan de bak. Uitgerust 
van een teleurstellend NK juni-
oren liep hij een sterke 3000 me-
ter in een nieuw persoonlijk re-
cord van 8.55,96.

Op de zaterdagavond wist Bob 
van der Ham in een bijzonder 
sterke en internationale 800 me-
ter race te excelleren met een 
derde plaats en krappe bena-
dering van zijn persoonlijk re-
cord. Met zijn tijd van 1.47,76 
komt hij opnieuw dicht in de 
buurt van de EK-limiet voor Zu-
rich (1.46,70). Een sterke race 
werd er ook door Castricummers 
Mark Nouws en Roy van Eeke-
len gelopen. De 1500 meter spe-
cialisten kwamen op hun onder-
deel in de B-race in actie. In het 
internationale veld vond Nouws 
met het klinken van de bel zijn 
versnelling, en trok de overwin-
ning naar zich toe in een tijd 
van 3.42,01. De THOR-atleet laat 
hiermee zijn goede niveau blij-
ken en gelooft dat de EK-limiet 
van 3.39,90 binnen bereik ligt. 
Omringd door een grote groep 

Japanners vocht Van Eekelen 
zich op naar een zesde plaats 
in 3.43,69, wat een verbetering 
van zijn PR betekent. De junior 
is dinsdag met de Nationale Ju-
niorenploeg naar Eugene (USA) 
afgereisd om daar Nederland te 
vertegenwoordigen op het WK 
voor Junioren. Simon Granettia 
liep in het naprogramma naar 
een degelijk 4.01,59.

Zondagmiddag stond de vierde 
meeting van het Lotto baancir-
cuit op het programma, de Kla-
verblad Arena Games in Hil-
versum. Manon Kruiver kwam 
tot de prestatie van de dag. 
Zij werd derde in net geen 
PR, 2.06,88. Jurjen Polderman 
maakte na vier maanden bles-
sureleed zijn rentree op het tar-
tan met een matige tijd op de 
800 meter. In de race met onder 
andere teamgenoten Tjerk Co-
nijn (1.52,97) en Neal Bouter-
se (1.56,07) kwam de atleten-
huisbewoner tot de vijfde plek 
in 1.54,04. Op de 400 meter 
liep Sanne Verstegen een zoge-
naamde ‘underdistance’. Verste-
gen kwam uit op 54,81 wat een 
beste seizoentijd betekent.

Maerelaan 5  
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We beginnen maandag 21 juli om 13.30 uur 

en stoppen op zaterdag 16 augustus om 

17.00 uur 

Nouws, Van der Ham en van 
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Gezocht: oud-leden voor 
KVU Jubileumbarbecue

Uitgeest - Dit jaar bestaat Ka-
novereniging Uitgeest 25 jaar. 
Op 9 maart, de exacte jubile-
umdatum, heeft men dit gevierd 
met een mooie kajak- en wan-
deltocht en een koffi ereceptie op 
het eiland de Woude. Op 25 mei 
heeft de KVU in het kader van 
het jubileum na lange tijd en met 
veel succes en een groot deelne-
mersveld de Schermerrally weer 
georganiseerd. 
Nu is het tijd voor nog een feest-
je. Op 9 maart zelf was het na-
melijk nog iets te koud om wat 
uitgebreider stil te staan bij deze 
feestelijke mijlpaal van het 25 ja-
rig bestaan. Daarom doen zij dat 
nog een keer tijdens de KVU Ju-
bileumbarbecue op zondag 31 
augustus aanstaande.

Een mooie gelegenheid om el-
kaar weer eens te treffen, even-
tueel een stukje te varen en lek-
ker te eten, mooie herinneringen 
op te halen en prachtige plannen 
voor de toekomst te smeden. De 
barbecue is vlak na de zomer-
vakantie en dus ook een mooie 
gelegenheid om nog in zomer-
se vakantiesferen van elkaar te 
weten te komen wat wij deze zo-
mer allemaal voor moois hebben 
meegemaakt.
De vereniging telt nog enkele le-
den van het eerste uur, maar zou 
het mooi vinden om ook samen 
met oud leden stil te staan bij het 
25 jarig bestaan van de vereni-
ging. Daarom nodigt men graag 
ook oud leden uit voor deze Ju-
bileumbarbecue. Ben je oud 

KVU lid en heb je interesse om 
aanwezig te zijn op de KVU Ju-
bileumbarbecue, dan kun je je 
voor meer informatie wenden 
tot het mailadres activiteiten.
kvu@kanovereniging-uitgeest.nl 
of bellen naar telefoonnummer 
072-5127734.
Overigens wordt er voorafgaand 
aan de Jubileumbarbecue na-
tuurlijk ook nog een mooie tocht 
gevaren. Heb je als oud lid nog 
de beschikking over een kano 
en wil je meevaren, dan kun je 
je hiervoor ook tot bovenstaand 
mailadres of telefoonnummer 
wenden. 
Meer informatie over de vereni-
ging op www.kanovereniging-
uitgeest.nl of surf naar hun Fa-
cebookpagina.

Uitgeesters in actie 
voor de Nierstichting
Uitgeest - Sandra van Breu-
gel en haar vriend Erik Nijkamp 
gaan proberen veel geld op te 
halen voor de Nierstichting. Zij 
doen 20 september mee aan de 
‘4 mijl Dam tot Dam by night’ en 
zoeken sponsoren om geld in te 
zamelen voor de Nierstichting.
Sandra is nierpatiënt en diali-
seert drie keer per week vier uur  
in het Medisch Centrum Alk-
maar. Daarnaast is ze een och-
tend per week werkzaam als 
zorgvrijwilliger bij Stichting Wel-
zijn Beverwijk.
Sandra: ,, Ik wil dooronze deel-
name natuurlijk de Nierstich-
ting onder de aandacht bren-
gen. Maar ook wil ik  laten zien 
dat nierpatiënten meer kunnen 
dan ze vaak zelf denken. Na-

tuurlijk  hebben we restricties en 
veel minder energie dan “gezon-
de” mensen maar met plezier en 
inzet (en overleg met de arts  na-
tuurlijk) kunnen we nog een he-
le hoop. En daarbij wil ik natuur-
lijk  bakken met geld ophalen 
voor de Nierstichting, want dat 
heeft de Nierstichting nodig voor 
onderzoek. Dus alstublieft steun 
mij en de Nierstichting  en do-
neer!!! Alle kleine beetjes helpen, 
grote beetjes ook hoor.’’
U vindt de actiepagina van San-
dra en Erik onder de volgen-
de links: http://actie.nierstich-
ting.nl/sandravanbreugel of ht-
tp://actie.nierstichting.nl/eriknij-
kamp. Sandra: ,,Klik op steun en 
doneer. Alle beetjes helpen en 
wij gaan er harder door trainen!’’

Oud-plaatsgenote 
gepromoveerd aan 
universiteit Kopenhagen
Uitgeest/Kopenhagen - On-
langs is onze oud plaatsgenoot, 
Mariëlle Zoetmulder, aan de Uni-
versiteit van Kopenhagen, Dene-
marken, gepromoveerd tot Doc-
tor in de Neuro Psychologie. 
(PHD). 
De titel van haar proefschrift 
is: ‘Inhibition in Parkinson’s di-
sease: A focus on prepulse inhi-
bition and Rapid eye movement  
sleep Behavior Disorder (RBD)’.
De doelstelling van het  Proef-
schrift betreft in het kort het vol-
gende: patiënten met de ziekte 
van Parkinson hebben onder an-
dere problemen met de verwer-
king van informatie (sensorisch-
motorisch). Daarbuiten heeft een 
groot aantal patiënten ’Rapid eye 

movement sleep behavior disor-
der’, een slaapstoornis waarbij 
patiënten niet stil liggen terwijl 
ze dromen maar zogezegd hun 
dromen uitleven. Dat wil zeggen 
dat ze in hun slaap een grotere 
neiging hebben te praten, te roe-
pen, te schelden en met de ar-
men te slaan of trappen met de 
benen, net alsof ze een droom 
uitleven.
Het project had als doel te on-
derzoeken in welke mate de ver-
werking van informatie en ’ra-
pid eye movement sleep behavi-
or disorder’ gerelateerd was met 
dopamine, een  signaalstof in de 
hersenen dat eerder sterk in ver-
band is gebracht met de ziekte 
van Parkinson.



Regio - Vanaf nu kan iede-
re Noord-Hollander zijn eigen 
favoriete zoogdier sponsoren. 
Met meer dan vijftig soorten is 
er keuze genoeg. Dit is een ac-
tie van Landschap Noord-Hol-
land en de Noordhollandse 
Zoogdierstudiegroep (NOZOS)
en bedoeld voor het maken van 
een prachtige nieuwe atlas: de 
Noord-Hollandse Zoogdierenat-
las. Sponsors ontvangen als te-
genprestatie vermelding van 
hun naam bij hun favoriete soort 
in atlas en een gratis exemplaar 
van de uitgave. Alle gegevens, 
bijzonderheden en foto’s van de 
Noord-Hollandse zoogdieren zijn 
verzameld door duizenden vrij-
willigers. Landschap Noord-Hol-
land en NOZOS financieren, sa-
men met een groot aantal ande-
re natuurorganisaties, deze uit-
gave. Maar dat is niet genoeg. 
Voor de rest van de financiering 
doen de organisaties een be-
roep op particulieren, bedrijven 
en organisaties om dit initiatief 
te steunen. Sponsors verbinden 

zo hun naam aan hun favoriete 
zoogdier en ontvangen een gra-
tis exemplaar van het boek. De 
naam van de sponsor verschijnt 
in de atlas bij de gekozen soort. 
De atlas verschijnt eind novem-
ber. Geïnteresseerden kunnen 
alvast voorinschrijven via de we-
bwinkel van Landschap Noord-
Holland www.landschapnoord-
holland.nl/webwinkel.

Heeft Castricum 
schoonste strand?
Castricum - Welk strand is nou 
het schoonst? Om dat te bepa-
len, is er de verkiezing van het 
Schoonste Strand van Neder-
land. In Noord-Holland dingen 
zeventien stranden mee, waar-
onder Castricum. Of ze de Top 
10 halen wordt mede bepaald 
door stemmen van kustbezoe-
kers, zonaanbidders en strand-
liefhebbers. Stemmen op een fa-
voriet kan nog tot en met maan-
dag 11 augustus.
De ANWB-inspecteurs hebben 
ook dit jaar weer vijftig schone 
stranden langs de Nederland-
se kust genomineerd om mee 
te dingen naar een plekje in de 
Schoonste Stranden Top 10. Ze-
ventien van deze stranden liggen 

in Noord-Holland. Wie de win-
naars worden, bepaalt het pu-
bliek. Vorig jaar bestond de Top 
10 uit negen stranden in Zeeland 
en één in Noord-Holland: het 
strand van Julianadorp sierde 
de vijfde plaats. Wie dit jaar zijn 
of haar favoriete schone strand 
naar de top wil stemmen kan 
dat doen op www.supportervan-
schoon.nl. Zelf aan de slag om 
een strand te promoten en stem-
men te werven kan natuurlijk 
ook. Op donderdag 21 augus-
tus maken ANWB Directeur Gui-
do van Woerkom en Helene van 
Zutphen van NederlandSchoon 
bekend welke stranden zich een 
jaar lang de tien schoonste van 
Nederland mogen noemen.

Eerste Hockeystars kamp groot succes!
Castricum - Op 7, 8 en 9 ju-
li vond het eerste Hockeystars-
kamp plaats op de velden van 
Mixed Hockey Club Castricum 
(MHCC). Hockeystars is een ini-
tiatief van hoofdtrainers en Da-
mes 1 speelsters Maaike Taylor 
en Lisanne Peters. 62 fanatieke 

jongens en meisjes in de leef-
tijd van zes tot en met twaalf jaar 
hebben drie dagen lang een on-
vergetelijke tijd gehad. ’s Mor-
gens werden er diverse hockey-
oefeningen uitgevoerd onder de 
bezielende leiding van een aan-
tal enthousiaste jeugdtrainers 

waarbij de nadruk lag op pas-
seren, verdedigen, afronden 
en passing. ’s Middags werden 
toernooitjes gespeeld, estafettes 
werden afgelegd en er gretig ge-
bruik werd gemaakt van de buik-
schuifbaan en een knotshockey-
veld.

Castricum - Kinderen in de 
leeftijd van vier tot en met zes 
jaar die het leuk vinden aan 
jazzdance mee te doen kun-
nen op woensdag 23 juli hun 
hart ophalen.
Van 10.30 tot 12.00 uur wordt 
de activiteit aangeboden in de 
gymzaal van de Juliana van 
Stolbergschool door DOS. Op 

het programma staan dansen 
en schminken. De kosten be-
dragen drie euro.
Aanmelden kan bij de Stich-
ting Welzijn Castricum, tel.: 
0251 656562.
Voor meer vakantieactivitei-
ten kan de site van de stich-
ting bekeken worden: www.
welzijncastricum.nl

Jazzdance in de vakantie

Gestolen 
boot belandt 
in weiland
Regio – Zondag rond 5.00 
uur kreeg de politie een 
melding dat er een boot 
was gestolen in Egmond 
aan Zee. De eigenaar zag 
dat  de boot op een trailer 
achter een auto werd ge-
koppeld en dat de dief er-
mee wegreed.
De eigenaar volgde hem in 
zijn auto. Tussen Egmond-
Binnen en Bakkum schoof 
de boot van de trailer af en 
gleed een weiland in. De 
dief wilde daarna de trailer 
loskoppelen.
Toen de eigenaar van de 
boot uit zijn auto stapte en 
naar de dief toeliep, stapte 
deze weer snel in en ging er 
vandoor.
De man is nog niet aange-
houden. De politie stelt een 
onderzoek in.

Gratis 
mindfull 
wandelen en 
workshop
Castricum – Op dinsdag 
5 augustus vanaf 10.00 uur 
wordt een gratis mindfull-
wandeling aangeboden die 
begint bij De Hoep.
Bovendien wordt een gra-
tis mindfulness workshop 
aangeboden op 18 augus-
tus van 10.00 tot 12.00 uur 
in Geesterhage. Voor meer 
informatie of aanmelding: 
www.context.nl of tel: 088-
3571980.

Koe houdt de moed erin
Akersloot - Aan de Startinger-
weg is een koe te zien die nog 
steeds gelooft in een overwin-
ning voor oranje.
De kunstkoe heeft haar oran-

je jas nog niet uitgetrokken en 
wanneer dat zal gebeuren en op 
welke wijze; dat is nog even de 
vraag.
Foto: Han de Swart.

Sponsor favoriete 
zoogdier
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Een van de activi-
teiten die we zeker in de zomer 
kunnen beoefenen in Uitgeest  s 
met een kano het water op gaan.
Er zijn verschillende routes uit 
gestippeld. De onderstaande 
routes zijn beschreven door ka-
noverhuur de Aker (Lagendijk):

De blauwe route (Uitgees-
termeerroute): Voor hen die 
van open water houden en geen 
probleem hebben met kruisen-
de zeil- en motorboten. Wind en 
golven kunnen zich wel op het 
open water meer ontwikkelen, 
zodat deze route onder die  om-

standigheden een grotere fysie-
ke uitdaging kunnen betekenen.
De blauwe route heeft een leng-
te van plm. 5,5 kilometer en de 
vaar duur is ongeveer 2,5 uur.

De groene route (Woudpol-
derroute): voor degenen, die de 
rust van de polder willen combi-
neren met het open karakter van 
het Uitgeestermeer. 
De groene route is 7,5 kilometer 
lang en de vaarduur is ongeveer 
3 uur.

De gele route (Stieroproute):  
De langste route, dwars door de 

polder, via kanalen en natuur-
lijk over het Uitgeestermeer. Een 
echte  uitdaging. De gele route 
is maximaal 10,5 kilometer lang 
en goed voor 5,5 uur vaargenot.

De rode route (Crommenije-
route): volgens kenners beho-
rend tot de mooiste kanoroutes 
van Nederland.
De rode route is voor hen die van  
een vleugje cultuurgeschiedenis 
en oude veenmeertjes houden.
De rode route leidt u al pedde-
lend door  de, met dikke rietkra-
gen, beschutte vaarten, langs 
pittoreske dorpjes, bruggetjes en 
een echt Hollandse  windmolen.
Vanwege de dikke rietkragen 
ondervindt u bijna geen hin-
der van de net zo (oer-)Holland-
se wind. Dat  maakt dat u met 
windkracht 5 deze tocht nog kan 
maken.
Vanwege de diepte of liever ge-
zegd de ondiepte  van het over-
grote deel van het vaarwater in 
deze route (gemiddeld plm 1 
meter diep) is de overlast van  
golven minimaal. Dit is feitelijk 
de ideale route voor gezinnen 
met kinderen en scholen. De ro-
de route is gelegen in een be-
schermd natuurgebied.
Een uitgelezen kans om grutto’s, 
wulpen, tureluurs, kievieten, riet-
zangers en als u heel rustig  bent 
de zeldzame en zeer schuwe 
roerdomp te kunnen gadeslaan.
Het komt niet zelden voor dat 
een grote  snoek vlak voor uw 
boeg even met een zichtbare 
kolk in het water wegsprint of 
dat vluchtende visjes hoog  op-
springen uit het water en soms 
daarbij zelfs in uw kano belan-
den. Wel terugzetten in het wa-
ter natuurlijk. De rode route rou-
te is 8,5 kilometer lang en duurt 
ongeveer 3,5 uur. 
Het mooie van al deze routes 
is, dat zij met elkaar te combi-
neren of in te korten zijn. Meer 
informatie is te vinden op www.
kanoverhuurdeaker.nl. Foto en 
tekst: Ger Bus

Uitgeest - Door het wisselvalli-
ge en slechte (duiven) weer zit 
het de duivensportliefhebber de 
laatste weken niet erg mee. Uit-
stel of afgelasting en inkorten 
van de vlucht zijn bijna regel-
maat geworden, zo ook het afge-
lopen weekend. Door het slechte 
weer op de vlieglijn voor de za-
terdag, besliste de lossingver-
antwoordelijke al op donderdag, 
dat de vluchten ingekort wer-
den. Maar wederom zou blijken 
dat met alle technologie “we” to-
taal geen grip kunnen krijgen 
op een juiste voorspelling van 
het weer. Op zaterdagmorgen 
kwam er voor de laatste midfond 
vlucht vanuit Menen dan ook al 
vroeg een melding dat de dui-
ven werden terug gebracht naar 
een korter lossingstation i.v.m. 
de weersomstandigheden.  De 
lossingplaats werd het Belgi-
sche Meer met een afstand van 
114 km. Met een naar laat op de 
dag uitgestelde lostijd van 17.00 
uur kwamen de duiven naar 
huis met een westen wind. Om 
18.29.06 meldde de eerste duif 
zich bij Frank Rodenburg in Uit-
geest. De duif vloog ruim 77 km 
per uur. De uitslag van de eer-
ste vijf liefhebbers: 1-2-11-13e 
Frank Rodenburg, 3-6-7-12e Eric 
Keijspers uit Assendelft, 4e Wim 
Rodenburg uit Uitgeest, 5-8e 
Hein Berkhout uit Uitgeest. De 
attractieprijs geschonken door 
Piet Groentjes gaat naar Eric Ke-
ijsper uit Assendelft met zijn duif 
op de derde plaats. De taart van 
de week gaat naar Frank Roden-
burg.  
Eindstand Midfond onaangewe-
zen: 1e  Frank Rodenburg 806.5 
pnt, 2e Hein Berkhout 796.5 pnt 
en  3e Wim Rodenburg 773.7 pnt.  
Eindstand Midfond aangewezen: 
1e  Frank Rodenburg 622.3 pnt, 
2e Hein Berkhout 357.9 pnt en  
3e Wim Rodenburg 317.1 pnt.

Ron van Rijn pakt zijn 1e Jon-
ge duiven overwinning
Vrijdagavond in de mand en za-

terdag gelost zo gingen de Jon-
ge Duiven vanaf Zevenberg-
schen Hoek  hun vlucht aan. Met 
10 deelnemers tegen 285 duiven 
werden ze ook laat in de middag 
om 15.30 uur gelost op een af-
stand van 94 km. Om 16.38.21 
uur meldde de eerste en snelste 
duif zich bij Ron van Rijn in Uit-
geest. De duif vloog ruim 82 km 
per uur. De uitslag van de eer-
ste vijf liefhebbers: 1-8-9-1-11e 
Ron van Rijn uit Uitgeest, 2-25-
33-35e Wim Rodenburg uit Uit-
geest, 3-4-6-12-27e Hein Berk-
hout uit Uitgeest, 5-7-39-58-
59e Henk Brondijk en 14-15-17-
18-26e Gert Twaalfhoven uit Uit-
geest. Deze week geen attractie 
en taartprijzen maar echte oer 
Hollandse gerookte palingprij-
zen. De eerste duif van Ron van 
Rijn was tevens goed voor een 
6e plaats in het Rayon B tegen 
116 deelnemers met 3404 dui-
ven. 
Vanaf dezelfde losplaats werd 
ook een oude duiven vlucht 
vervlogen. De uitslag van de-
ze vlucht: 1-2-3-4-12e Dutch 
Day Flyers (Tim de Goede), 5-6-
7-9-13e Comb. Kerssens-Krom, 
8-15-16e Hein Berkhout en 10-
11-17e Gert Twaalfhoven.
Ook voor de lange afstand vlie-
gers (Overnachtvlucht) ston-
den er twee vluchten op het pro-
gramma. Vanuit het Zuid Fran-
se Tarbes met een afstand van 
1096 km. In de uitslag van ge-
heel Noord-Holland bezetten le-
den van PV de Snelvlieger de 
volgende plaatsen. 12-48-93-
107-141e IJsband Kaptein uit 
Akersloot en 53-88-106-137-
149e Comb. J. Hommes & Zonen 
uit Akersloot. Eveneens die dag 
vanuit St. Vincent (ZLU) met een 
afstand van 1087 km. In de uit-
slag van geheel Noord-Holland 
bezetten ze de volgende plaat-
sen. 3-21-35-69e IJsband Kap-
tein uit Akersloot, 17-55e Wim 
van Hoolwerff uit Heemskerk en 
32e Comb. J. Hommes & Zonen 
uit Akersloot. (Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Kruidvat compleet 
vernieuwd en vergroot
Uitgeest - De Kruidvat-winkel 
aan de Prinses Beatrixlaan 6 in 
Uitgeest is volledig vernieuwd 
en vergroot! De vernieuwde 
winkel opende vandaag, woens-
dag 16 juli, opnieuw haar deu-
ren. Het filiaal biedt het ver-
trouwde voordeel in een eigen-
tijds en toegankelijk jasje. Zo 
kunnen klanten makkelijk hun 
weg vinden dankzij de overzich-
telijke presentatie van de pro-
ducten, staan er iedere week 
verrassende aanbiedingen op 
het programma en biedt de win-
kel een uitgebreid assortiment 
Kruidvat eigen merk producten.
Winkelmanager Tessa Geuke is 
trots op haar vernieuwde win-
kel. “Ik ben ontzettend blij met 
het resultaat! De winkel heeft 
een frisse moderne uitstraling 
en een overzichtelijke indeling 
dankzij de lage schappen. Zo 
vinden klanten snel wat zij zoe-
ken. Samen met mijn team no-
dig ik iedereen uit Uitgeest en 
omgeving van harte uit om dit 
zelf te komen ontdekken en een 
kijkje te nemen aan de Prinses 
Beatrixlaan!”, aldus Geuke.
 

Verrassend, voordelig én toe-
gankelijk
In de vernieuwde winkel worden 
producten en aanbiedingen zo 
gepresenteerd dat klanten in-
tuïtief vinden wat zij zoeken. De 
logica van de klant is bij de pre-
sentatie van de ruime hoeveel-
heid producten het uitgangs-
punt. Naast de haarstylingpro-
ducten en shampoo staan nu 
bijvoorbeeld ook de föhns ge-
presenteerd. De babyproducten 
staan achter in de winkel, zo-
dat (aanstaande) moeders in al-
le rust het assortiment kunnen 
bekijken. In het hart van de win-
kel worden de wekelijkse ac-
ties en aanbiedingen gepre-
senteerd. Ook de doorstroming 
in de winkel is verbeterd. Een 
nieuwe opstelling met meerde-
re kassa’s naast elkaar zorgt er-
voor dat wachttijden tot een mi-
nimum beperkt blijven. Ten slot-
te kunnen klanten van Kruidvat 
Uitgeest met hun Jouw extra-
voordeelkaart profiteren van ca-
deaus, korting, speciale koop-
avonden en persoonlijke extra 
aanbiedingen.

FC Uitgeest speelt komend 
seizoen in de 2e Klasse A

Uitgeest - De indeling van 
het voetbalseizoen 2014-2015 
is door de KNVB bekend ge-
maakt. Gedegradeerd uit de 
eerste klasse gaat de selectie 
van FC Uitgeest het komen-
de seizoen spelen in de twee-
de klasse. Daarin treft FC Uit-
geest Vitesse’22 uit Castricum, 
maar ook diverse Zaanse clubs 
zoals Assendelft en Fortuna 
Wormerveer. Kortom, het be-
looft weer een interessante en 
spannende competitie te wor-
den. De eerste competitiewed-
strijd staat gepland voor zon-
dag 7 september.

Indeling KNVB voetbalsei-
zoen 2014-2015  2e klasse 
A: Assendelft, FC Uitgeest, For-
tuna Wormerveer, Hellas Sport, 
LSVV, SVW’27, Spirit’30, Uni-
ted Davo, VSV, Velsen, Vites-
se’22, West Frisia, ZAP en Zil-
vermeeuwen.

De loting van de KNVB Be-
kercompetitie heeft plaatsge-
vonden en FC Uitgeest speelt 
in een poule tegen ADO’20 2, 
HSV en Koedijk op 24, 27 en 
31 augustus. De winnaar van 
de poule gaat door in de KNVB 
Bekercompetitie.
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Afsluiting Selectie Unitas
Uitgeest - Na een mooi turn-
seizoen, met vele prijzen die er 
gewonnen zijn, heeft de selec-
tie van Unitas op 5 juli het sei-
zoen afgesloten. Dit jaar geen 
picknick, barbecue of 2-daag-
se, maar een training met ou-
ders/vriend. De ouders/vriend 
waren uitgenodigd om een trai-

ning mee doen en na een war-
ming up volgde een  conditiecir-
cuit en konden de ouders/vriend 
ook op de 10 cm smalle balk en 
brug ongelijk een aantal oefe-
ningen doen. Het was erg leuk 
om te zien hoe serieus de ou-
ders/vriend mee deden met hun 
dochter/vriendin. Het viel soms 

niet mee, maar er zijn toch wel 
wat fanatieke zweetdruppeltjes 
gevallen. Tussen de twee groe-
pen door werd er samen gezel-
lig koffie gedronken en wat lek-
kers gegeten.

Iedereen is nu aan het genieten 
van een welverdiende vakantie.

Doelman Chiel Kramer voor 
drie jaar naar FC Eindhoven
Uitgeest - In de zoektocht naar 
een doelman is FC Eindhoven bij 
Chiel Kramer uitgekomen. De 
22-jarige Uitgeester komt over 
van sc Heerenveen en zal, indien 
hij de keuring heeft doorstaan, 
een driejarig contract tekenen.
Chiel Kramer ging op voetbal-
len bij Odin’59 in Heemskerk. Als 
10-jarige kwam hij binnen bij de 
jeugdopleiding van HFC Haar-
lem, waar hij vijf jaar verbleef. 
Hij vervolgde in 2007 zijn oplei-
ding bij Ajax, waar hij uiteindelijk 
in 2012-2013 de selectie haal-
de. Na een schorsing van eerste 
doelman Kenneth Vermeer zat 
hij enkele malen op de reserve-
bank. Afgelopen seizoen speel-
de de 1.95 meter lange doelman 
bij sc Heerenveen, waar hij de rol 
van derde keeper vervulde.

Zonnepanelen voor 
handbalvereniging
Akersloot - Geef Meervo-
gels Energie. Onder deze titel is 
Handbalvereniging Meervogels 
‘60 uit Akersloot een actie ge-
start om de club klimaatneutraal 
te maken en de kosten omlaag 
te brengen. Leden, sponsoren en 
ook instellingen worden verzocht 
een eenmalige donatie te doen 
voor de aankoop van een paneel 
(of een deel daarvan) waarna de 
kosten voor de vereniging struc-
tureel gaan dalen. Een leuk ini-
tiatief dat aanslaat bij mensen, 
mede omdat het zo’n tastbare 
donatie is. Jouw paneel zal tot in 
lengte van jaren zichtbaar op het 
dak liggen en levert een blijven-
de bijdrage aan de club. 

Op 7 juli werd de eerste fase 
van de zonnecentrale geplaatst 

door vrijwilligers van de ver-
eniging. Een van de ouders van 
een jeugdlid is werkzaam bij een 
zonnepanelenleverancier uit Uit-
geest en bracht zijn kennis in om 
de zonnecentrale te kunnen rea-
liseren. Het uiteindelijke doel is 
om 36 panelen te plaatsen waar-
van nu het eerste deel is aange-
legd. Om de verkopen op gang 
te houden is er een partij gevon-
den die een aantal panelen heeft 
voorgefinancierd. Er zijn dus nog 
panelen beschikbaar. Heeft u, of 
uw bedrijf interesse om op de-
ze manier Meervogels te onder-
steunen dan kunt u dit aangeven 
via geefmeervogelsenergie@
meervogels60.nl.
Op de foto’s is te zien dat de zon-
necentrale wordt aangelegd en 
in gebruik wordt genomen.

Team Ott Motoren 
achtste in 501 van Assen
Uitgeest - Zaterdag 5 ju-
li werd de 501 van Assen ver-
reden. Edwin Ott motoren had 
drie teams rijden. Team 1 met 
de coureurs Alex Ott, Eric Ott en 
Rob Juwett is achtste geworden 
van de 50 teams die meededen. 
Het tweede  team bestond uit de 
coureurs Ronald Dekker, Mark 
Slingenberg en als inval (Andy 
Dekker was ziek) Kevin Reuvers. 
In team drie zaten Richard Smit, 
John Kramer en Marko Corbee. 
Team twee is op een 36ste plaats 
geëindigd en team drie is niet 
gefinisht doordat Marko een val-
partij meemaakte. Hij heeft er al-
léén een paar gekneusde ribben 

en enkel aan overgehouden, zijn 
motor wat kuipschade, de uit-
laat demper gedeukt verder een 
heveltje, viel dus gelukkig reu-
ze mee.

Team 1 mocht starten vanaf P3 
door een mooie training tijd ge-
reden door Eric. Het team liet 
Rob starten omdat hij daar een 
kei in is, mede ook omdat het re-
gende, Rob rijdt geweldig in de 
regen. Hij was dan ook zeer snel 
weg na de Le Mans start, als 
tweede ging hij de eerste bocht 
in. Op youtube ‘Start 501 km van 
Assen 2014 met Drone’ is te zien 
hoe het in zijn werk gaat met een 

Rob Juwett is als tweede weg met de Le Mans start (foto: Kees Siroo)

Le Mans start, prachtig om te 
zien, het is gefilmd met een Dro-
ne door Bach’s DV Productions.
Na een stuk of 20 ronden kwam 
Rob binnen en stonden er twee 
motoren klaar, de R6 van Alex 
op droogweer banden en de R6 
van Eric op regenbanden. Alleen 
was Alex nog niet klaar om op 
de motor te stappen (hij was wat 
werk aan het doen voor ande-
re coureurs, banden wisselen). 
Daar het droog genoeg was ging 
Eric dus op de motor van Alex 
zijn ronden rijden. De volgende 
wissel was Alex op de motor van 
Eric nu met droogweer banden, 
hebben beide broers even op el-
kaars motor gereden, Rob weer 
in de baan op droog, volgen-
de wissel kon Eric met snelle tij-
den de positie weer iets omhoog 
halen. Maar na een ronde of 10 
begon het opnieuw te regenen, 
nu kwam het met bakken uit de 
lucht vallen, Eric kwam binnen 
en snel moest er weer een mo-
tor op regenbanden gezet wor-
den. Het team koos wederom 
om Rob te laten rijden. Dit ging 
goed, er moesten nog een ron-
de of 30 gereden worden, door-
dat er 2 keer de paarse vlag in 
de baan kwam de coureurs mo-
gen dan niet harder dan 60 km 
per uur rijden en niet inhalen, 
kon Rob wat ontspannen rij-
den tussendoor en kon zijn mo-
tor ook iets zuiniger lopen. Rob 
heeft tot de finish vlag gereden, 
zijn tank was dan ook wel hele-
maal leeg.  Als achtste over de fi-
nish, het was weer een geweldig 
mooi evenement.
Volgende wedstrijd is voor Eric 
Ott op zaterdag 19 juli in Assen, 
met gratis toegang dus komt ge-
rust even kijken. (Karin Ott)
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 4 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Wat is jeugdzorg?
Onder de noemer ‘jeugdzorg’ vallen verschillende vormen van 
hulpverlening aan jongeren en hun ouders. Dat varieert van hulp 
bij de opvoeding en geestelijke gezondheidszorg tot en met dag-
behandeling, jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten 
jeugdzorg (ofwel: jeugdzorg in detentie).

Sinds enkele jaren beschikken alle gemeenten - ook Uitgeest - over één 
of meer centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s). Iedereen met vragen over 
kinderen en jongeren kan er binnenlopen om zijn vraag te stellen. Ou-
ders, verzorgers, opa’s en oma’s, professionals maar ook de kinderen en 
de jongeren zelf. Veel vragen worden direct beantwoord en als het nodig 
is wordt een afspraak gemaakt met een deskundige.

Het CJG is een samenwerkingsverband tussen deskundigen op het ge-
bied van jeugd en gezin. Denk daarbij aan verloskundigen, de jeugdge-
zondheidszorg (consultatiebureau en schoolartsen), het maatschappelijk 
werk, de welzijnsorganisaties en het onderwijs.

Vragen die bij het CJG binnenkomen gaan over de volgende onderwerpen:

•	 De opvoeding
•	 Het opgroeien
•	 Gezondheid
•	 De ontwikkeling van uw kind
•	 Sport
•	 Vrijetijdsbesteding in de buurt
•	 Geld of schulden
•	 Drank en drugs
•	 Verslaving
•	 Echtscheiding
•	 Sociale contacten
•	 Enzovoort…

Bureau Jeugdzorg
Een deel van de jeugdzorg wordt verzorgd door Bureau Jeugdzorg. Hier 
gaat het vooral om hulp bij ernstige opvoed- en opgroeiproblemen.
Bureau Jeugdzorg voert bijvoorbeeld taken uit rondom indicatiestelling, 
jeugdbescherming, gezinsvoogdij, crisisopname en jeugdreclassering. 
Dit gebeurt nu nog in opdracht van de provincie. Maar ook deze ta-
ken vallen straks onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dat 
biedt ook kansen voor een betere samenwerking tussen de verschillen-
de vormen van hulpverlening.

Gemeenten gaan dit ieder op hun eigen manier invullen. Daarvoor is een 
basis gelegd door de samenwerking binnen het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. Voor meer informatie: www.cjgijmond.nl

Verlorenofgevonden.nl
Melding maken van het verliezen of vinden van voorwerpen gaat 
vanaf nu nog sneller en gemakkelijker. Inwoners van Uitgeest 
hoeven hiervoor niet meer naar de balie van het gemeentehuis 
te komen. Zij kunnen thuis eenvoudig aangifte doen op de ge-
bruiksvriendelijke website www.verlorenofgevonden.nl

Babs Bannenberg geeft burgemeester Theo van Eijk uitleg over een van 
haar kunstwerken (foto: gemeente Uitgeest).

Kunstexpositie gemeentehuis 
geopend door burgemeester
Burgemeester Theo van Eijk opende donderdagavond 10 juli  
in het gemeentehuis samen met de Uitgeester kunstenares  
Babs Bannenberg een expositie van haar bijzondere ruimtelijke 
objecten. Geëmailleerd op koper of zilver krijgt haar werk een 
bijna Afrikaanse uitstraling, met speelse contrasten tussen  
donker en licht.

De kunstenares volgde een opleiding aan de Rietveld Academie en  
exposeerde onder meer in het Singer Museum in Laren en in diverse  
musea in het buitenland. De expositie is tot en met 29 augustus te bekij-
ken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Meldpuntwater.nl
Als burgers constateren dat er op het gebied van waterbeheer in 
Nederland iets misgaat, kunnen zij dat vanaf nu melden op www.
meldpuntwater.nl. De website is zo ingericht dat de melding, 
vraag of klacht van de burger bij de juiste instantie terechtkomt.

De site is een initiatief van Water Ontmoet Water. Dat is een samenwerkings-
verband van waterschappen, provincies, gemeenten, havenbedrijven 
en Rijkswaterstaat.
Onderzoek heeft uitgewezen dat burgers vaak niet weten bij welk loket 
zij met hun vraag, klacht of melding over water terecht kunnen.

Ophaaldata restafval

In week 30 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 21 juli. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 23 juli.
De Koog:  donderdag 24 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 25 juli. 

Burgerlijke stand
GEBOREN
Jill, dochter van M. Hoolenberg en M.J.R. Vermeij
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