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aardbeienslof
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Castricum
Heerhugowaard

Hollandse aardbeien, Zwitserse room,
weide slagroom op een oververse slofbodem!
6/7 personen Van 10,95 voor

Zomerspecials in De Zien
Uitgeest - In zwembad De Zien 
liep het storm tijdens de warm-
te; het was druk en gezellig. Voor 
het team van vrijwilligers van De 
Zien waren de afgelopen tro-
pische dagen de vuurdoop. Na 
maanden van voorbereidingen 
door de werkgroepen, bleken alle 
puzzelstukjes in elkaar te vallen. 
,,Kijk, daar doen we het nu voor”, 
was vaak te horen. En er is meer. 
Naast het wekelijks aanbod van 
Aquafit, Aquarobics en Bootcamp 
for kids, zijn er nieuwe zomer-
specials. Tijdens de zes weken 
van de zomervakantie is er dan-
sen voor kinderen tussen zeven 
en twaalf jaar en yoga voor alle 
leeftijden. En in augustus en sep-
tember staat Qigong, een Chine-

Kwallenbeten en onwel-
wordingen schering en inslag 

Bakkum - Het kwik in de ther-
mometers schoot omhoog vorige 
week en dat hebben de vrijwilli-
gers op het strand gemerkt. Het 
was topdrukte bij de Reddings-
brigade en de EHBO. Vanwege 
de warmte werden zowel jonge, 
als oudere strandbezoekers on-
wel. Op één dag zijn er zo’n 160 
personen behandeld vanwege 
kwallensteken. Tijdens het spor-
ten raakte een knie uit de kom 

en was er sprake van wervellet-
sel. En er raakten kinderen ver-
mist, die allemaal zijn terugge-
vonden. 

Een woordvoerder vertelt: ,,Pols-
bandjes, waarop het telefoon-
nummer en de naam van de 
kleintjes gezet kunnen worden, 
zijn gratis af te halen bij de post 
van de Reddingsbrigade. Spreek 
een vast herkenningspunt met 

kinderen af en leg ze uit, dat 
mochten ze de weg kwijt zijn op 
het drukke strand, ze altijd naar 
de Reddingsbrigade of EHBO 
moeten lopen. Ouders kunnen 
zien of er een kind gevonden is, 
aan de witte vlag met vraagte-
ken.” Foto: archief. 

se bewegingsleer, op het pro-
gramma. Kijk op www.zwem-
bad-dezien.nl/activiteiten.
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

op de achter-
pagina van deze 

krant het 
gemeentenieuws

Burgemeester Mooijstr 29, Castricum
0251 - 652 430

HOOGLANDER
WORSTJES

50% kORTiNG
heerlijk op de bbq

Vleeswarentrio
Boterhamworst 
Pastrami         samen

Gebr kip  € 4,99

Lasagne
100gr €1,49
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Verschijnt woensdag
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Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
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Mobiel 06-20278532
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Ingezonden brieven:
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Let op:
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Diefstallen, ongeval 
en verdachte situaties

Castricum - Maandag 6 juli om-
streeks 3.40 uur werd een be-
woner van de Hogeweg in Lim-
men wakker van een schuiven-
de stoel op haar balkon. Toen 
ze naar buiten keek zag ze een 
man op haar balkon staan. Er is 
geen signalement bekend. Daar-
op belde ze 112. De man was in-
middels gevlogen. 
Op dinsdag 7 juli tussen 0.00 
uur en 7.45 uur is er ingebroken 
in een woning aan de Rijksweg. 
Meerdere goederen zijn wegge-
nomen.
Op vrijdag 10 juli omstreeks 
16.00 uur zag een persoon dat 
de inzittenden van een perso-
nenauto erg geïnteresseerd wa-
ren in de woningen gelegen aan 
de Oudeweg. De melder gaf aan 
dat ze het voertuig eerder deze 
dag ook al had gezien rond 11.15 
uur. Het betreffende voertuig is 
niet meer aangetroffen. Getui-
gen van dergelijke verdachte si-
tuaties worden gevraagd het 

kenteken te noteren en 0900-
8844 te bellen. 
Maandag 6 juli omstreeks 12.15 
uur is er een insluiping geweest 
in een woning aan de Sluisweg 
in Akersloot. Hierbij is geld weg-
genomen uit een portemonnee.

In Castricum is een motor gesto-
len tussen 8 juli 19.00 uur en  9 
juli 12.00 uur vanaf de Professor 
van der Scheerlaan. Op 10 juli 
zag de politie de motor staan in 
Heemskerk. De verdachte is niet 
achterhaald. De motor is wegge-
sleept en de eigenaar in kennis 
gesteld.  
Op zondag 12 juli omstreeks 
13.50 uur heeft er een onge-
val plaatsgevonden op de Hee-
reweg. Het ging om een kop/
staartbotsing. De politie consta-
teerde dat de veroorzaker, een 
51-jarige man uit Egmond aan 
den Hoef had gedronken. Hij is  
meegenomen door de ambulan-
ce. 

Lands Open Dog van 8 
tot en met 16 augustus
Uitgeest - Over een paar weken 
gaat de 29e editie van het Lands 
Open Dog Dubbeltoernooi weer 
van start. De inschrijving kan 
nog tot vrijdag 17 juli in de cate-
gorieën: hd/dd 5 17+, hd/dd/gd 
6 17+, hd/dd/gd 7 17+, hd/dd/
gd 7 35+ en hd/dd 8 17+.  Het 
toernooi staat onder leiding van 
toernooileider Arjen Neele. 

Naast de gebruikelijke potjes 
tennis heeft de evenementen-
commissie er weer voor gezorgd 
dat er elke avond een thema is.
Op maandag staat alles in het 
teken van Zweden met hapjes 
en  muziek van Mans Zelmerlow, 
winnaar van het Eurovisie song-
festival. Dinsdag een Italiaan-
se avond met pizza en tapas en 

muziek van Eros Ramazotti, Zuc-
chero, Andrea Boccelli en Pa-
olo Conte. Woensdag is Grieken-
land aan de beurt met de sirtaki,  
spanakopite, dolmades, tsaziki 
en muziek van Demis Roussoss. 
Donderdag een traditionele Hol-
landse avond waarbij het park 
versierd wordt met honderden 
lichtjes en fakkels, Nederlands-
talige muziek, vis, kaas en worst. 
Vrijdag rock & roll met muzika-
le omlijsting van JJ and the Fat 
Cats. Zaterdag is er een Mexico/
Corona Night. 

Op zondag worden de finales 
gespeeld en wordt er afgesloten 
met een prijsuitreiking. Van 8 tot 
16 augustus bij tennisvereniging 
De Dog. 

Regio - Minister Schultz van 
Haegen (Infrastructuur en 
Milieu) heeft het verkeers-
besluit genomen voor de ver-
hoging van de maximumsnel-
heid naar 130 km per uur op 
delen van de A9 tussen Be-
verwijk en Akersloot. De ver-
hoging gaat op de A9 over 
twee weken in. 

Op de A9 wordt de bebording 
eind deze maand aangepast 
waardoor er vanaf Beverwijk bij 
gesloten spitsstrook de hele dag 
130 km/u gereden kan worden 

tot aan Alkmaar. In Nederland 
is de maximumsnelheid 130 ki-
lometer per uur. Op een aantal 
snelwegen geldt echter een la-
gere limiet. Dit heeft bijvoorbeeld 
te maken met de verkeersveilig-
heid, denk aan snelwegen met 
scherpe bochten of korte afritten 
en met de normen voor milieu 
en natuur. Ook voor de toekomst 
geldt: 130 km per uur is de norm. 
Dit zorgt ervoor dat de trajecten 
waar 130 km per uur kan worden 
gereden steeds langer worden 
en het beeld op de snelwegen 
steeds eenduidiger wordt.

Snelheid omhoog op A9

Castricum - Op zondag 19 ju-
li is er van 11.00 tot 17.00 uur 
in het dorp een grote toeristen-
markt.  In de Dorpsstraat en Bur-
gemeester Mooystraat bieden 
veel standhouders allerlei brade-
rieartikelen aan. 
Ook winkels zijn op deze koop-
zondag geopend en veel winke-
liers doen mee met speciale ac-
ties. Naast de vele braderiearti-
kelen zijn er ook een paar markt-

kramen met oude ambachten, 
curiosa en verzamelobjecten uit 
grootmoeders tijd. 
Vlak bij het station is een stand, 
waar allerlei oude plaatjesal-
bums, waaronder de bekende 
nostalgische Verkadealbums van 
Jac. P. Thijsse kunnen worden 
bewonderd. Oude landkaarten 
en schoolplaten van Koekkoek, 
Jetses en meer. Er zijn ook aller-
lei kinderattracties.

Gaslek, buitenmeubilair 
brandt en vieze afzuigkap
Castricum - Donderdagavond 
om 18.20 is de brandweer met 
spoed uitgerukt naar de Piet 
Heinlaan waar een gaslucht werd 
waargenomen in een woning. De 
brandweer heeft een meting ver-
richt in de woning maar konden 
niks meten. De bewoners dach-
ten ook dat de lucht bij de buren 
vandaan kwam, maar deze wa-
ren niet thuis. Via de brievenbus 
roken de spuitgasten gas en het 
gasbedrijf, dat inmiddels ook ter 
plaatse was, heeft gas gemeten 
via de brievenbus.
Na wat bellen van de politie naar 
familie die niet bereikbaar was, 
werd toch besloten om de wo-
ning open te breken vanwege 
het gevaar dat er op dat moment 
aanwezig was. Toen de spuitgas-
ten net bezig waren dit te onder-
nemen kwam de zoon, die ook 
in het dorp woont, met de sleu-
tel. Toen hij ter plaatse was is de 
brandweer met ademlucht de 
woning binnen gegaan en heeft 
de woning gemeten of deze vei-
lig was om naar binnen te gaan 
voor het gasbedrijf. Dit was het 
geval en de monteur heeft de 

lekkage gevonden en opgelost. 
De aansluiting bij de hoofdmeter 
was niet goed aangesloten en is 
gerepareerd. Voor de zekerheid 
heeft hij dit ook gecontroleerd 
bij de buren om ook hen gerust 
te stellen.  
Vorige week dinsdag om 1.00 
uur werd de brandweer van 
Akersloot opgeroepen voor een 
binnenbrand aan de Hoocamp. 
Bij aankomst bleek het geen bin-
nenbrand te zijn maar een bui-
tenbrand; de tuinmeubels en de 
schutting stonden in brand. De 
bewoner was zelf al begonnen 
met het blussen van de brand 
met de tuinslang en de spuitgas-
ten hebben de rest afgeblust met 
een straal hogedruk. De oorzaak 
van de brand is niet bekend. Vo-
rige week dinsdagavond rond 
21.30 is de brandweer uitge-
rukt naar Koekoeksduin op Dijk 
en Duin waar een brandmelding 
vandaan kwam. Toen de brand-
weer ter plaatse waren zagen ze 
dat de afzuigkap zo dicht zat met 
vet dat de niet goed afgezogen 
kon worden, waardoor de rook-
melder is geactiveerd.

www. .nl

www. .nl
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Bijzondere klassieke concerten
Castricum - Klassiek toptalent 
in de regio. Boeiend en mooi om 
jong muzikaal toptalent aan het 
werk te zien op hun weg naar 
de grote internationale podia. 
De Dorpskerk is op de vrijdag-
avonden 24 en 31 juli en 7 au-
gustus vanaf 20.00 uur het decor 
van bijzondere klassieke concer-
ten.De internationale topconcer-
ten van The International Hol-
land Music Sessions (TIHMS) 
gaan zich ontwikkelen tot een 
nieuwe, waardevolle traditie. In-
middels hebben vele talenten, 
die aan TIHMS hebben meege-
daan, de bovenste ladder van de 
klassieke muziekwereld bereikt. 
De concerten bestaan uit een pi-

anotrio-uitvoering en een com-
binatie van viool of cello en pia-
no met piano solo. De musici van 
de toekomst, die in Castricum 
optreden, komen uit achtereen-
volgens Noorwegen, Japan, Ver-
enigd Koninkrijk, Rusland, Tur-
kije, Duitsland en Hongarije. De 
grote klassieke componisten zul-
len voorbijkomen, maar er is ook 
werk van Mansurian en Saygun 
te beluisteren. Kaarten kunnen 
worden gereserveerd via yvon-
nebuurs@tihms.com of via de si-
te www.tihms.com.  De basisprijs 
is zestien euro en voor jongeren 
tot dertig jaar de helft. Voor de 
kortingsregelingen zie de web-
site.

Peter Dekker speelt 
Nederlandse luisterliedjes 
Bakkum - In de Oude Keuken 
is zondag een optreden van zan-
ger-gitarist Peter Dekker uit Lim-
men. Peter zingt een repertoire 
van originele Nederlandse luis-
terliedjes, veelal met cabaretes-
ke inslag. Diverse tekstbijdragen 
komen van Henk Brandsma. Pe-
ter begeleidt zichzelf op de gi-
taar en mondharmonica. 
De Oude Keuken ligt op het ter-
rein van Dijk en Duin, borden op 
het terrein geven de route van-
af de Zeeweg duidelijk aan. Aan-
vang 14.00 uur.

Hollandse- en Caribische taferelen

Castricum - Tot 7 septem-
ber zijn er twee nieuwe, kleuri-
ge exposities te bezichtigen in 
het Strandvondstenmuseum. Si-
ny Miedema is een geboren Gro-
ningse en woont inmiddels al 49 
jaar in Castricum. Siny schildert 
inmiddels zestien jaar bij Per-
spectief en is verknocht aan het 

schilderen van dieren, zoals Hol-
landse dieren in de wei. Het ple-
zier wat zijn hieraan beleefd en 
het veelal kleurrijke resultaat, wil 
zij graag met deze expositie to-
nen aan groot en klein. 

Anita de Haan-Ruiter woont in 
Heiloo en exposeert met drijf-

hout, keramiek en mozaïek. Op 
Aruba en Bonaire raakte ze ge-
fascineerd door de kleuren van 
de Carïbische zee en bovenal 
door de prachtige onderwater-
wereld. 

Door veelvuldig snorkelen en 
duiken leerde ze veel over de 
tropische vissen en het koraal. 
Het jutten van drijfhout aan de 
ruige kust van Bonaire werd een 
liefhebberij. Thuis legde ze al-
les in de brandende zon te dro-
gen voor een mooi eindresultaat. 
Ze maakt schilderijen geheel be-
staand uit drijfhout, maar ook 
schilderijen waarin keramiek en 
mozaïek verwerkt is. 

Zij stelt dat het de kunst is om 
het drijfhout niet te bewerken, 
dit vanwege de mooie tinten die 
de natuur er aan gegeven heeft. 
Doordat ze destijds drijfhout ver-
scheept heb, kan Anita in Ne-
derland naar hartenlust werken. 
En als het drijfhout op is wordt 
het de tijd om terug te vliegen. 

Het Strandvondstenmuseum ligt 
aan de Geversweg 2a te Castri-
cum, achter het NS station. Ope-
ningstijden: dagelijks van 11.00 
tot 17.00 uur, op dinsdag en don-
derdag gesloten. 

Lezing over de Duitse 
Vliegende Bom, de V-1
Regio - Op zondag 19 juli is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, een lezing over de 
Duitse vliegende bom, de V-1 . 
De lezing wordt gegeven door 
Aad Möntemann die deskundig 
is betreffende dit wapen. Tijdens 
de lezing worden originele fi lm-
beelden en foto¹s getoond en ge-
luidsfragmenten ten gehore ge-
bracht van deze vliegende bom. 
Aanvang 14.00 uur.
Voorts is er in het museum de 
fototentoonstelling ‘Het Geheim 
van Amsterdam, uit de lucht ge-
grepen’ te zien. De fotografen 

René Ros en Otto Bodemeijer 
hebben alle forten van de Stel-
ling van Amsterdam vanuit de 
lucht gefotografeerd. De Stich-
ting Aircraft Recovery Group 
doet al meer dan 25 jaar onder-
zoek naar de luchtoorlog boven 
Nederland. De resultaten van 
deze onderzoeken zijn samenge-
bracht in het luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis. Het Fort bij Veld-
huis is onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam. Het Fort is gele-
gen aan de Genieweg 1, Heems-
kerk. Openingstijden van tot en 
met oktober 11.00 uur   17.00 uur.

Mr. Holmes
In 1947 woont een 93-jarige 
Sherlock Holmes met zijn huis-
houdster en haar zoontje in een 
afgelegen Sussex boerderijtje 
waar hij honingbijen houdt, in 
een dagboek schrijft en worstelt 
met zijn verminderde geheugen. 
Maar in de nadagen van zijn le-

ven blijft de oude speurneus nog 
steeds gefascineerd door een 
onopgeloste zaak rondom een 
prachtige jonge vrouw en stelt 
zichzelf vragen over het leven, 
de liefde en de grenzen van de 
geest om iets wel of niet zeker 
te weten

Binnenstebuiten
Binnenstebuiten neemt het pu-
bliek mee naar de meest bij-
zondere plek van allemaal: het 
hoofd. Opgroeien gaat niet zon-
der vallen en opstaan, en dat 
geldt ook voor Riley. Wanneer 
haar vader een nieuwe baan 
krijgt in San Francisco, moet ze 
haar leventje in het Middenwes-
ten van Amerika achter zich la-
ten. 
Riley laat zich, net als iedereen, 
leiden door haar emoties: plezier, 
angst, woede, afkeer en verdriet. 
De emoties wonen in het hoofd-

kwartier, de commandoruimte in 
Riley’s hoofd, waar ze haar van 
advies voorzien bij de dagelijk-
se dingen. Riley en haar emoties 
hebben moeite om zich aan te 
passen aan het nieuwe leven in 
San Francisco, wat leidt tot op-
schudding in het hoofdkwartier. 
Hoewel plezier, Riley’s belang-
rijkste emotie, haar best doet om 
alles positief te houden, ruziën 
de emoties over hoe ze het beste 
kunnen omgaan met een nieu-
we stad, een nieuw huis en een 
nieuwe school.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zo 21:15 uur di & wo 18.45 uur
Meet me in Venice

di 21.15 uur
Ruth And Alex

vr 18.45 uur za 21.15 uur
Magic Mike XXL

do 18.45 uur wo 21.15 uur
Age of Adeline

vr, za, ma & di  21.15 uur
Jurassic World 3D

do 18.45 uur zo 16.00 uur
Jurassic World 2D

zo 21.15 uur
Ventoux

do & vr 21.15 uur 
za, zo, ma, di & wo 18:45 uur

Mr. Holmes
do & ma 21.15 uur

Blade Runner: Final Cut
donderdag, vr, za, zo, ma, 

di & wo 16.00 uur
Binnenste Buiten - 3D (NL)

do, vr, za zo, 
ma, di & wo13.00 uur

Binnenste Buiten - 2D (NL)
zo 18.45 uur

Nature - 3D (NL)
do, za & wo16.00 uur

Minions - 2D (NL)
do, vr, za, zo, 

ma, di & wo 13.00 uur
Minions - 3D (NL)

vr, za & ma18.45 uur 
wo 21.15 uur

Spy
vr, ma & di 16.00 uur

Spangas in actie

Programma 16 juli t/m 22 juli 2015
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Joey’s ijssalon Onder Nul 
draait op volle toeren

Limmen - Het zijn lange dagen 
voor Joey Severijnse (22) die een 
maand geleden ijssalon Onder 
Nul heeft overgenomen. Want de 
deur gaat elke dag om 10.00 uur 
open bij mooi weer en anders 
twee uur later. Joey draait die 
deur rond 22.00 uur weer op slot. 
Zeven dagen in de week. Geluk-
kig is er hulp, van zijn vriendin 
Melissa bijvoorbeeld. Want de-
ze jonge ondernemer draait ook 
nog eens op ambachtelijke wij-
ze zijn eigen ijs. ,,En ik ben be-
zig om gecertifi ceerd barista te 
worden voor het bereiden van 
espresso, cappuccino en andere 
koffi especialiteiten. Want niet al-
leen het ijs moet van topkwaliteit 
zijn; dat geldt ook voor de koffi e 
die ik hier schenk.”

Elke keer als Joey er langsreed 
op weg naar of terug van zijn 
werk in Alkmaar moest hij er 
even naar kijken, ijssalon Onder 
Nul op de Rijksweg hoek Hoge-
weg. ,,Ik heb vroeger in een ijs-
salon gewerkt en dat vond ik erg 
leuk. Daarna heb ik mijn horeca-
papieren gehaald en de papie-
ren om mij te vestigen als zelf-
standig ondernemer. Op internet 
zag ik opeens dat de ijssalon te 
koop stond en de zaak was daar-
na binnen drie weken beklon-

ken.” De vorige eigenaars, Mela-
nie en Paul, hebben Joey daar-
na een klein stukje op weg ge-
holpen.

Ondertussen behoort een grap-
pig, nostalgisch ijskarretje tot het 
interieur, die het nog prima doet 
en dat ingehuurd kan worden 
voor feestjes. Desgewenst met 
ijscoman in stijl gekleed en met 
ijs naar keuze. Bovendien is het 
terras gezellig ingericht. De ijsvi-
trine is gevuld met vele smaken 
en kleuren ijs en deze variëren 
per dag. Denk aan smaken als 
pistache, kokos, rode sinaasap-
pel, limoentaart, yoghurt-ama-
renen, red bull, drop en cheese-
cake. Natuurlijk is er ook ge-
woon aardbeien- of chocoladeijs 
en het aanbod wordt regelmatig 
afgewisseld.
Joey heeft in de maand dat hij 
open is mooie aanbiedingen 
voorbij laten gaan, zoals gra-
tis bol ijs bij de koffi e en thee 
of koffi e met koek en slagroom 
tegen een lage prijs. Het is een 
aanrader om daarom de Face-
bookpagina van Joey in de ga-
ten te houden. En wie de ijskar 
wil huren kan bellen naar 06-
27435854. Het adres is Rijksweg 
31a in Limmen. Parkeren kan 
eenvoudig aan de overkant. 

Maak een selfi e met de Fiat
Grote prijzen te winnen bij jubilerende 
Autoschadespecialist Peter Zonneveld

Limmen – Peter Zonneveld van 
het gelijknamige autoschadebe-
drijf heeft wel een hele feestelij-
ke actie verzonnen om het veer-
tigjarige jubileum te vieren! Ie-
dereen wordt gevraagd een sel-
fi e te maken met zijn gerestau-
reerde Fiat 50 en deze op Face-
book te plaatsen. Hiermee kun-
nen prachtig prijzen worden ge-
wonnen tot november. De hoofd-
prijs? Een reischeque ter waarde 
van vijfhonderd euro. 
Of win een iPad van 250 euro, 
vijf dinerbonnen van elk hon-
derd euro en er zijn acht gro-
te vlaaien te winnen. En daar-
naast is er elke maand kans op 
een dinerbon van honderd eu-
ro, iTunescards van 25 euro en 
cadeaukaarten van bol.com. Op 
de website is te zien waar de Fiat 
staat. Op 19 juli is de auto in ie-
der geval te vinden op de brade-
rie in het centrum van Castricum. 
Maar ook tijdens de maanden 
erna staat de Fiat op verschillen-
de plekken in de omgeving. Kijk 
op www.zonneveld40.nl voor al-

le informatie. De foto’s kunnen 
geplaatst worden op www.face-
book.com/pages/40-jaar-auto-
schade-zonneveld. 

Het was Piet Zonneveld die het 
bedrijf veertig jaar geleden heeft 
opgericht, waarna zoon Peter 
en schoonzoon Jan-Jaap Lam-
berts het van hem overnamen. 

Autoschadespecialist Zonne-
veld staat bekend op zijn gede-
gen vakmanschap en een uit-
stekende service. Het moder-
ne, goed geoutilleerd bedrijf is te 
vinden op de Rijksweg 49c, Lim-
men, tel.: 072-5053300, info@
zonneveld-autoschade.nl. Voor 
meer informatie biedt www.zon-
neveld-autoschade.nl uitkomst. 

Edwin Ott motoren vijftiende in Assen
Uitgeest - Racingteam Edwin 
Ott motoren is in de OWcup 
Endurance, 501 van Assen, vijf-
tiende geworden, van de 56 
deelnemende teams. Met in het 
team de coureurs Alex Ott op de 
Yamaha YZF- R6, Eric Ott op de 
Yamaha YZF-R6 en Rob Juwett 
op de nieuwe 2015 Yamaha YZF-
R1. Tijdens de trainingen en in de 
501 wedstrijd die 111 ronden zou 
tellen en ruim 3,5 uur zou duren 
gingen de coureurs de baan op 
met koelvesten aan en een rug-
zakje met water vanwege de hit-
te. Het volgende optreden is voor 
Eric op het circuit van Spa om de 
nieuwe Yamaha YZF-R1M te tes-
ten. Daarna gaat Eric door naar 
Assen om op 15 juli bij de circuit-
dag van Racing Against Cancer 
met zieke kinderen achterop de 
motor rondjes te rijden. De vol-
gende wedstrijden voor Alex en 
Eric zijn op het circuit van Assen 
op zondag 16 augustus, de toe-
gang is gratis.

Huisband van Kajuit 
The Monkeys 50 jaar

Uitgeest - In de zestiger jaren 
speelde de Egmondse band The 
Monkeys heel vaak in clubhuis 
De Kajuit in Uitgeest. Ze wer-
den min of meer gezien als huis-
band. Het was in De Kajuit altijd 
overvol als The Monkeys optra-
den, reden dat de organisatie al-
leen leden kon toelaten en vele 
teleurgesteld moesten worden. 
De toen jeugdige Hein Berkhout 

en Trudy Krom waren toen de 
grote animators van de muziek-
avonden. Nu, vijftig jaar later, be-
staat de band nog steeds. Om bij 
dit jubileum stil te staan organi-
seren de muzikanten een feest-
avond op zaterdag 12 september 
in ‘t Wapen van Egmond Binnen. 
Kaarten voor deze avond zijn te 
bestellen via monkeys50jaar@
gmail.com.

Bouwvakkerbal in de Bonte Vivant
Uitgeest - Aanstaande vrijdag-
middag  is er weer een bouwvak-
kerbal in café de Bonte Vivant. 
Elke Uitgeester bouwvakker van 
schilder tot stukadoor, van knut-
selaar tot loodgieter en van met-
selaar tot timmerman,  luiden elk 
jaar het begin van de bouwvak 
in. De Bonte bouwvakbarbeque 
staat weer gereed. 

Dit maal is chefkok John ‘My na-
me is Nobody’ ingevlogen om al-
le gasten te bedienen met een 

sappig stukje gegrild vlees. Een 
bouwvakkerbal zonder bouw-
vakkerwedstrijd kan natuurlijk 
niet. Vandaar dat er een spijker-
slaanwedstrijd wordt gehouden. 

Overigens zijn hoveniers ook 
meer dan welkom evenals ver-
pleegsters, tandartsen, post-
bodes, bordenwassers, piloten, 
Chemdry-isten, podologen maar 
vooral psychiaters. Vrijdag 17 juli
Aanvang 15.30 uur op de Mid-
delweg 180 in Uitgeest.
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Dubbelslag voor Hein
Uitgeest - De jonge duiven 
van De Vliegende Vleugels vlo-
gen voor de eerste maal dit 
seizoen vanuit het Belgische 
Meer met een afstand van 114 
km een officiële wedstrijd. Het 
aantal deelnemers was elf met 
301 ingekorfde duiven voor de-
ze vlucht. De duiven werden 
gelost om 8.00 uur met een 
zwakke zuidoosten wind. Niet 
direct de meest geliefde  wind-

richting voor de jonge duiven. 
De wind zou echter niet zo voor 
de problemen gaan zorgen, 
maar wel het ogenschijnlijke 
mooie weer waardoor er wat 
elektrische storing in de lucht 
was, wat de jonge duiven niet 
de juiste oriëntatie zou geven. 
De eerste melding kwam van 
Hein Berkhout uit Uitgeest met 
zijn eerste en snelste duif om 
9.21.55 uur. De duif had een 

Slechthorenden buitengesloten
Castricum - Op heldere en in-
dringende wijze heeft de pas op-
gerichte ‘Werkgroep Voorzienin-
gen voor Slechthorenden’ wet-
houder Ans Pelzer op de hoog-
te gebracht van een schokkend 
feit: mensen die slechthorend 
zijn kunnen in Castricum geen 
openbare raadsvergaderingen 
volgen. Dit komt door het gebrek 
aan een adequate voorziening 
in het gemeentehuis, zoals bij-
voorbeeld ringleiding of FM. Het 
gemeentehuis is niet het eni-
ge openbaar toegankelijke ge-
bouw waar de werkgroep graag 
een dergelijke voorziening ziet. 
Ook Nieuw Geesterhage, Dorps-
huis de Kern en de bibliotheek 
staan op het verlanglijstje. Mo-
menteel zijn in Castricum alleen 
de Maranatha- en de Dorpskerk 

toegerust voor slechthorenden. 
Wethouder Pelzer geeft aan ge-
schrokken te zijn dat een grote 
groep inwoners op deze manier 
onbedoeld wordt buitengeslo-
ten. Ze zal samen met hen en de 

Werkgroep Gehandicapten en 
het Sociaal Team op zoek gaan 
naar mogelijkheden. 
Op de foto de werkgroep in ge-
sprek met wethouder Pelzer in 
het midden.

snelheid van ruim 84 km per 
uur. De eerste duif van Hein 
Berkhout was tevens goed 
voor een 23e plaats in het Ray-
on B met 113 deelnemers met 
3092 duiven. Volgende week 
de tweede jonge duivenvlucht 
vanuit Duffel met een afstand 
van 160 km. 
Dezelfde dag werd ook de laat-
ste Mid-fond vlucht vervlogen 
vanuit het Franse Morlincourt 
met een afstand van 350 km. 

Voor deze vlucht waren door 
negen liefhebbers 93 duiven 
ingekorfd die om 7.30 uur wer-
den gelost. 
De eerste melding kwam van 
Hein Berkhout met zijn eerste 
duif om 10.57.18 uur. De duif 
had een snelheid van ruim 101 
km p/uur. Een duif van Gert 
Twaalfhoven kwam als twee-
de binnen en nummer drie was 
weer van Hein Berkhout. De 
eerste duif van Hein was tevens 

goed voor een vijfde plaats in 
het Rayon B. tegen 88 deelne-
mers met 1361 duiven. In de af-
deling zes Noord-Holland werd 
zijn duif als zevende geklas-
seerd tegen 496 liefhebbers 
met 7911 duiven.  Deze plaats 
geeft tevens recht op een Tele-
tekstvermelding op SBS6. Vol-
gende week de uitgestelde vijf-
de Dagfond vanuit Chateau-
roux met een afstand van 682 
km.

Bakkerij Putter 
bestaat 160 jaar!

Regio - Bakkerij Putter, met win-
kels in Uitgeest, Krommenie en 
Limmen bestaat deze maand 160 
jaar en dit jubileum wordt groots 
gevierd met een fiets- en fiets-
kratactie in de drie winkels. 

Bij elke besteding van vijf eu-
ro krijgt de klant één stempel, 
en als de kaart met daarop tien 
stempels vol is, gaat die in de 
grote hoed. Daaruit wordt elke 

week een winnaar getrokken die 
een goed gevuld fietskratje met 
brood- en banketspecialiteiten 
ter waarde van dertig euro) mee 
naar huis mag nemen. En het 
sparen gaat nu heel snel, want 
deze weken krijgt men bij alle 
aanbiedingen nog ’n extra stem-
pel. Uit alle inzendingen wordt 
in september in de drie winkels 
de hoofdprijs getrokken…een 
splinternieuwe transportfiets.

Op weg naar gasloze bewoning 
Castricum - Bewoners van de 
Clematisflat kunnen binnen-
kort genieten van duurzame en 
goedkope warmte uit de bodem. 
Dinsdag 14 juli tekent de Vereni-
ging van  eigenaren (Vve) Cle-
matis het contract voor de aan-
leg van een warmte-opwek-
kingsinstallatie: een systeem 
van bodemwarmtewisselaars en 
warmtepompen. Eco2Service in-
vesteert hierin, waardoor de VvE 
niet de eigen kasmiddelen hoeft 
aan te spreken. Daarnaast wordt 
nog onderzocht of het moge-
lijk is zonnepanelen op het dak 
te installeren om zo ‘nul-op-de-
meter appartementen’, ofwel wo-
ningen zonder energierekening, 
te realiseren. 
CALorie, de plaatselijke coö-
peratie voor duurzame energie, 

heeft de VvE Clematis aan de 
Castricumse Admiraal de Ruy-
terlaan in contact gebracht met 
Kodi Energie Besparende Tech-
nieken, medeaandeelhouder van 
Eco2Service. 
Kodi is gespecialiseerd in totaal-
oplossingen in duurzame ener-
gie en gaat voor Clematis de fi-
nanciering, engineering, reali-
satie, beheer en onderhoud ver-
zorgen. Clematis hoeft niet in 
de warmte-opwekkingsinstalla-
tie te investeren en bereikt met 
deze overeenkomst een hoge-
re verkoopwaarde van de ap-
partementen door een verbeterd 
energielabel. Tijdens de con-
tractperiode van 30 jaar is Cle-
matis tevens gevrijwaard van on-
derhouds- en herinvesterings-
kosten en wordt er ook nog eens 

25.000 kg CO2 per jaar minder 
uitgestoten. De duurzame instal-
latie onttrekt warmte uit de bo-
dem met bodemwarmtewisse-
laars die in gemeentegrond wor-
den ingebracht. Zo is het mo-
gelijk dat in de toekomst ande-
re flats, winkels of woningen in 
de buurt kunnen aanhaken op 
dit systeem, zodat warmte uit de 
bodem nog efficiënter gebruikt 
kan worden. De gemeente Cas-
tricum werkt hieraan mee door 
de boringen op gemeentegrond 
toe te staan. De samenwerking 
is maakt het mogelijk dat de be-
woners van Clematis zonder ei-
gen investeringen een duurza-
me warmte opwekkingsinstalla-
tie realiseren, terwijl de gemeen-
te bijdraagt aan het verduurza-
men van Castricum. 

Dolfijntherapie voor Pleun
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
overhandigde Wendy Poelman 
uit naam van  Stichting Samen 
Spelen uit Akersloot een bedrag 
van vijfhonderd euro aan de fa-
milie van Pleun, die het Rett syn-
droom heeft. De Nederlandse 
Rett Syndroom Vereniging ont-
ving eerder dit jaar duizend euro 
van de Stichting Samen Spelen. 
De bijdrage voor Pleun mag de 
familie besteden aan een dolfijn-
therapie voor Pleun op Curacao. 
Moeder Marieke: ,,We zijn erg 
blij dat er geld aan de vereni-
ging gedoneerd wordt en zeker 

ook met het geld voor de dol-
fijntherapie. We willen in februa-
ri 2016 naar Curacao en een half 
jaar van te voren zullen we met 
de therapeuten van Helioma-
re en met de therapeuten daar 
een doel stellen: ofwel het ver-
beteren van de handmotoriek of 
spierversterkend voor haar be-
nen maar wat ons betreft ligt de 
nadruk vooral op communicatie”. 
Op Curacao krijgt Pleun twee 
uur per dag  therapie op een 
‘dock’ in het water en daarna 
mag ze als een soort beloning 
spelen/zwemmen met de dolfij-

nen. Pleun is bijna negen jaar en 
gaat overdag naar Dynamica on-
derwijs in Koog aan de Zaan. Ze 
zwemt wekelijks op Heliomare 
en beleeft daar veel plezier aan.  

Stichting Samen Spelen ver-
zorgt interactieve activiteiten in 
heel Nederland, in ziekenhuizen, 
in instellingen voor mensen met 
een verstandelijke beperking, in 
medische kinderdagverblijven, 
op mytylscholen et cetera.
Zij geven regelmatig een finan-
ciële donatie aan een vereniging 
of stichting die op een of ande-
re wijze bijdraagt aan het welzijn 
van kinderen die extra zorg no-
dig hebben. 

Vakantieochtend peuters
Castricum - De Springplank is 
deze zomer een paar ochtenden 
open voor peuters om vrij te ko-
men spelen. Iedere (groot)ou-
der met hun peuter, en eventue-
le andere broertjes en zusjes zijn  
welkom om mee te spelen. Ook 
oud-Springplankers zijn wel-
kom. 
Omdat het vakantie is, is er geen 
programma. Er zijn altijd  ouders 
van de Springplank aanwezig 
om alles te begeleiden en om te 
helpen bij het een en ander. De 
eerste vakantieochtend is dins-
dag 21 juli tussen 10.00 en 12.30 
uur op de Springplank, Dorp-
straat 109 in Castricum. 
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Klantonvriendelijk
Vorige week dinsdag maakten 
mijn man en ik, senioren van in 
de zeventig, een wandeling over 
het strand van Castricum en daar 
hebben we van genoten. Daar 
kwam een einde aan toen wij 
iets wilden eten en drinken bij de 
meest zuidelijke strandtent. We 
bestelden wat drinken en patat 
en namen plaats op een houten 
bank op het strand. Het strand-
paviljoen was verder geheel ver-
laten. Toen de patat klaar was en 
mijn man die aannam, kreeg hij te 
horen dat het niet meer toege-
staan was plaats te nemen. Zitten 
mochten we alleen in het zand, 
want er zou die middag een bij-
eenkomst plaatsvinden. Toen mijn 

man zei dat we meteen na de pa-
tat verder zouden lopen, had de 
jongen daar geen oren naar. We 
mochten niet op die bank en 
dat was een order van de baas. 

Dat deden we natuurlijk wel, dan 
had hij ons niets moeten verko-
pen of ons tenminste moeten 
waarschuwen, zodat we verder-
op hadden kunnen gaan eten. Er-
gens waar je wel mag zitten als 
je iets eet en drinkt. Castricum 
mag dan een mooi strand heb-
ben, een lesje klantvriendelijk-
heid is hier heel hard nodig. Ons 
zien ze daar nooit meer terug!
 
Ria Vergouw, Zaandam.    

Honderden kauwen
Bij het ochtendgloren zitten hon-
derden kauwtjesparen in on-
ze buurt op het dak. Ze ver-
meerderen zich jaarlijks bij ge-
brek aan natuurlijke vijanden. 
Het is volgens mij de reden 
dat wij in onze tuin  geen  me-
rel-, mussen- en koolmeesnes-
ten meer hebben gezien. Het 

laatste nestje, heggemus, werd 
leeggeroofd tijdens een bru-
te aanval van enkele kauwen. 
We stonden erbij en keken er 
naar... Wanneer zijn er genoeg 
volgens de vogelbescherming?!

V. Hofman, bewoonster Korhoen-
straat Uitgeest.

Foute posters
Op diverse plekken in Uitgeest 
hangen illegaal, opgeplakte pos-
ters van het Young Art Festival. 
In de Zientunnel zelfs dertien.
Uitgeest kent een verbod op het 
wildplakken van posters. Wel kan 
men posters plakken op bor-
den die daarvoor staan. Uiter-
aard heb ik het bestuur van YAF 

gevraagd of men deze ‘foute’º 
posters wil verwijderen. Men be-
loofde dit te doen, maar he-
laas moet ik constateren dat dit 
niet is gebeurd. Jammer, be-
lofte maakt immers schuld.

Inwoner Uitgeest, naam en 
adres bij redactie bekend.

Zomerweek Vocatie:
‘Ik hou van Holland’

Castricum - Stichting Vocatie 
Castricum organiseert al meer 
dan twintig jaar begin augus-
tus de zomerweek, die dit jaar op 
maandag 3 augustus begint. Dan 
komen bijna veertig koorzangers 
vanuit het hele land naar Castri-
cum. Zij hebben een grote pas-
sie gemeen: koorzang. Er wordt 
dan de hele week onder leiding 
van dirigenten een programma 
met koormuziek rond een thema 
ingestudeerd. 
Dit jaar is het thema ‘Ik hou van 
Holland’, muziek uit de Neder-
landen. Er wordt wel een beet-
je gesmokkeld met de Belgische 
componist Vic Nees en met mu-
ziek van Orlando di Lasso en Hu-
bert Waelrant uit de tijd dat Bel-
gië en Nederland nog samen 
waren. Er is gekozen voor oude 
en nieuwe muziek, muziek met 

een geestelijke tekst, maar ook 
met een volksliedachtig karakter. 
Dit jaar is er ook muziek voor al-
leen vrouwen en muziek voor al-
leen mannen.
Dit met zorg samengestelde pro-
gramma is te beluisteren op za-
terdag 8 augustus om 20.00 uur 
in de Maranathakerk. Maar het 
is ook mogelijk de hele week 
mee te zingen.
De ervaren koordirigenten, 
Raghna Wissink en Arno Vree 
geven tips over stemgebruik, 
houding en nog veel meer. Op 
zoek naar een meer persoonlij-
ke aanpak? Dan is het mogelijk 
zich op te geven voor individue-
le stemcoaching door mezzoso-
praan Anneloes Volmer. Kijk voor 
meer informatie op www.vocatie.
nl. Er wordt vooral gezocht naar 
mannen.

Zonnecentrale 
Meervogels ‘60

Akersloot - Onder de naam 
‘Geef Meervogels Energie’ heeft 
de gelijknamige handbalver-
eniging uit Akersloot afgelopen 
zondag haar zonnecentrale of-
ficieel geopend. Leden en spon-
soren hebben de zonnepanelen 
gedoneerd aan de vereniging. 
Hierdoor is de vereniging elek-
trisch gezien klimaatneutraal ge-
worden en dalen de kosten, een 
echte win-win situatie. Wethou-
der Ans Pelzer verrichtte samen 
met twee jeugdleden de ope-
ningshandeling. De wethouder 
onderschreef in haar toespraak 
het belang van het investeren 
in een duurzame toekomst. Van 
de 24 zonnepanelen zijn er nog 
drie te koop. Via ‘geefmeervo-
gelsenergie@meervogels60.nl’ 
kunnen geïnteresseerden infor-
matie opvragen. Op de foto: De 
jeugdleden Lenne Logman en 
Renée Sap openen samen met 
wethouder Ans Pelzer de zonne-
centrale van handbalvereniging 
Meervogels.

Hockeystarskamp bij MHCC
Castricum - Op 6, 7 en 8 ju-
li vond de tweede editie van het 
Hockeystarskamp plaats op de 
velden van Mixed Hockey Club 
Castricum. Hockeystars is een 
initiatief van hoofdtrainers Maai-

ke Taylor en Lisanne Peters. 65 
jongens en meisjes in de leef-
tijd van zes tot en met twaalf jaar 
waren van de partij. 
Eerst werden hockeyoefeningen 
uitgevoerd waarbij de nadruk lag 

op passeren, verdedigen, afron-
den en passing. ‘s Middags wer-
den toernooitjes gespeeld, le-
vend stratego, er was een buik-
schuifbaan en een knotshockey-
veld.

Fusie leidt tot Kenter 
Jeugdhulp

Regio - Sinds kort kunnen kin-
deren, jongeren en gezinnen 
met hun vragen en proble-
men terecht bij één organisa-
tie die hen verder helpt: Kenter 
Jeugdhulp. 

Dit is de nieuwe naam waaronder 
de geestelijke gezondheidszorg 
van Jeugdriagg Noord Holland 
Zuid en de opvoedhulp van OCK 
het Spalier samen verder gaan. 
Ook verwijzers en andere pro-
fessionals zijn bij Kenter Jeugd-
hulp aan het juiste adres voor in-
formatie, advies en doorverwij-
zing. Opvoeden en opgroeien val-
len soms niet mee. Gelukkig zijn 
problemen vaak tijdelijk en kun-
nen veel gezinnen met kinderen 
hun eigen problemen goed zelf 
oplossen. Maar soms loopt het 

anders en duurt een vervelen-
de situatie te lang. Of er gebeu-
ren dingen waar niemand contro-
le over heeft. Dan kan extra spe-
cialistische hulp heel welkom zijn. 
Kenter Jeugdhulp helpt kinderen, 
jongeren, jongvolwassenen (tot 
23 jaar) en hun opvoeders die net 
dat beetje of wat meer extra no-
dig hebben. Men kan 7 dagen per 
week, 24 uur per dag een beroep 
doen op de specialisten van Ken-
ter Jeugdhulp. 

De hulpverleners van Kenter zoe-
ken voortdurend naar vernieu-
wende hulpvormen in de thuis-
situatie. De gefuseerde organisa-
tie heeft hiervoor meer mogelijk-
heden, dankzij het combineren en 
integreren van hulp. Zie ook ken-
terjeugdhulp.nl. 
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Fietstocht
Castricum - Le Champion orga-
niseert op zaterdag 1 augustus 
de Duinentocht, een fi etstocht 
met routes over 30, 50 en 100 
km. Inschrijven is mogelijk tot en 
met 31 juli op www.lechampion.
nl. Voor de spontane beslissers 
is er op 1 augustus mogelijkheid 
tot na-inschrijving bij de start bij 
Hotel Borst in Bakkum. 

Visser vist niet achter net

Akersloot - Ben Visser is don-
derdagavond de winnaar gewor-
den van de rit om de KPB
mountainbikecup. Op Sportcom-

plex De Cloppenburgh was het, 
na een valpartijtje in de eerste 
bocht na de start, alles Visser 
wat de klok sloeg. 

Maarten Glorie van Castricum105 en C-TV:

,,Lokale tv en radio maken is een 
virus waardoor je wordt besmet!”

Castricum - Een camera-
man met een eigen camera 
en mensen die het leuk vin-
den om onderdeel te zijn van 
de nieuwsredactie; daar zijn 
Castricum105 en C-TV al eni-
ge tijd op zoek naar. Zij gaan 
deel uitmaken van een team, 
met zo’n veertig tot vijftig vrij-
willigers, dat met een groot 
enthousiasme radio- en tv-
programma’s presenteert, het 
lokale nieuws verslaat en de 
website up to date houdt. 

Maarten Glorie (21), derdejaars 
student politicologie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, maakt 
deel uit van de redactie. ,,Het is 
een soort virus”, zegt hij lachend. 
,,Ik had vijf jaar geleden een ge-
sprek met hoofdredacteur San-
der Verschoor en raakte besmet. 
Radio en tv maken is zo leuk en 
we blijven ons maar ontwikke-
len. Samen zetten wij ons ervoor 
in om de programma’s nog be-
ter en mooier te maken. Dat en-
thousiasme neemt niet af, in-

tegendeel zelfs. We hebben nu 
een samenwerkingsverband met 
de lokale omroep in Bergen en 
Heiloo en dat brengt weer nieu-
we mogelijkheden met zich mee. 
Volgend jaar krijgen we een pro-
fessionele studio tot onze be-
schikking en we zijn daarvoor 
volop bezig met plannen maken.” 
Castricum105 en C-TV verhuizen 
volgend jaar naar Nieuw Gees-
terhage waar een tv- én een ra-
diostudio komt en een ruimte 
voor de redactie.
Wie denkt dat de tv-interviews 
van het programma Couleur Lo-
CALe met presentator Peter van 
Raalte van C-TV in een prachti-
ge studio worden opgenomen, 
heeft het helemaal mis. Het is 
een soort rommelhok in het ge-
bouw van Toonbeeld dat voor de 
opname met gordijnen en scher-
men wordt ingericht. De tech-
niek van de radio- en televisie-
zender is een verdieping ho-
ger, een kleine ruimte waar het 
bij hogere temperaturen gemak-
kelijk 34 graden wordt. ,,Tijdens 

de hittegolf vorige week was er 
daarom geen uitzending”, zegt 
Maarten. Eens in de veertien da-
gen is Maarten te vinden op het 
gemeentehuis waar hij radio-op-
names maakt van de raadsver-
gadering die live worden uitge-
zonden. ,,Dat zou televisie moe-
ten zijn, dan zou het meer gaan 
leven. Je moet eigenlijk de ge-
zichten zien van de sprekers en 
de manier waarop ze op elkaar 
reageren. Er was bijvoorbeeld 
een moment datº bij alle raads-
leden en bij het college de mond 
openviel van verbazing toen ie-
mand in het publiek het woord 
nam en een complottheorie uit-
eenzette. Ik ben meestal de eni-
ge van de pers die aanwezig is, 
de journalisten van de kranten 
zitten thuis en luisteren naar de 
radio-uitzending.” 
Mooi waren de tv-uitzendingen 
tijdens de lokale verkiezingen, de 
opening van het Huis van Hilde 
en de Nieuwjaarsduik. Een docu-
mentaire waarin de tv-ploeg een 
nacht op pad ging met de poli-
tie werd op YouTube zo’n vijftig-
duizend keer bekeken. ,,Andere 
hoogtepunten waren toen Shan-
non van Beek genomineerd was 
bij een verkiezing voor de beste 
presentatie bij de lokale omroep 
en het twintigjarige jubileum dat 
we kort geleden hebben gevierd. 
We zijn wel altijd druk bezig met 
het maken van programma’s op 
ons zolderkamertje bij Toon-
beeld, maar dan weet je nog niet 
hoe het wordt ontvangen. Tij-
dens het jubileum hoorden we 
van veel mensen hoe zeer onze 
programma’s worden gewaar-
deerd.” Kijk op de website voor 
alle vacatures en meer informa-
tie. Aanmelden kan via contact@
castricum105.nl.

Zomerfestival, zondag 
bij Café My Way

Castricum - Café My Way pakt 
weer eens goed uit tijdens de 
braderie komende zondag. Er 
komen vijf topartiesten naar het 
café op de Dorpsstraat 87. 
Om 14.00 uur begint een op-
treden van volkszanger Han 
Holland (foto), bekend en ge-
liefd bij de stamgasten van My 
Way. Quincy komt, die de tune 
zong van het tv-programma Big 
Brother.  Slapeloze nachten is 
een bekend nummer van Quin-
cy. Ruby van Urk die in voorpro-

gramma’s van artiesten als Jan 
Smit, Nick en Simon en Gerard 
Joling heeft gestaan, is zondag 
gewoon in Castricum om een 
optreden te verzorgen. De Cas-
tricumse Marjet van den Brand, 
bekend van het populaire pro-
gramma The Voice, staat op het 
podium en Ivanildo Kembel met 
zijn Motown-geluid en bekend 
van zijn single Daddy. Er is een 
buitenbar en een gezellig terras 
bij My Way en iedereen is wel-
kom op zondag 19 juli.

Uitgesprookt
Castricum - Het team van Ta-
lent in de Tent komt weer terug 
naar Camping Geversduin. Tij-
dens de spannende voorstelling 
‘Uitgesprookt’ raken bekende 
sprookjesfi guren het spoor vol-
ledig bijster. 
De voorstelling neemt jong en 

oud mee op reis. Er wordt ver-
zameld bij het bostheater op de 
camping. 

En het zou zomaar kunnen dat 
het publiek gedurende de voor-
stelling wordt meegenomen naar 
een andere locatie. De voorstel-
ling is op donderdag 16 juli en 
begint om 20.00 uur. Entree is 
gratis.

Bakkum - De vierde editie van 
Bakkum Vertelt is van 5 tot en 
met 8 augustus op Camping 
Bakkum. Dit festival vol thea-
ter, muziek en andere verha-
len vindt plaats in de open-
lucht en iedereen is welkom. 
Er treden dit jaar weer ver-
schillende pareltjes op. 

Denk aan cabaretduo Matroesj-
ka. Lisa Loeb en Janneke Rinze-
ma vormen samen hét technoca-
baretduo van Nederland. Dikke 
beats en keiharde grappen dus. 
In 2014 wonnen zij de Publieks-
prijs op het Amsterdams Klein-
kunst Festival.  

Boss Capone is een muzikale 
duizendpoot die een ode brengt 
aan Jamaicaanse muziek. Bou-
dewijn ‘Boss’ van Trigt is een mu-
zikale duizendpoot uit Haarlem, 
die zijn sporen vooral heeft ver-

diend in reggae- en skabands. 
Zo maakte hij deel uit van Ru-
de Rich and the High Notes en 
is hij nog altijd actief in The Up-
sessions.  

Bunch on a Breakout is terug 
na een succesvol optreden vo-
rig jaar. Onlangs won de Bunch 
de Publieksprijs in de fi nale van 
de Rob Acda Award en tevens 
de derde juryprijs, ze hebben op 
kleine en grotere festivals ge-
speeld, radiostations, treinen, en 
sinds kort kunnen ze vertellen 
dat ze in Paradiso hebben mo-
gen spelen. Zorita is een ranzige, 
rijkelijk riekende ratjetoe. Boor-
devol oorstrelende boheemse 
klanken van een eclectisch stel 
instrumenten.  Deze zevenkoppi-
ge band bestempelt hun verza-
meling aan instrumenten, stijlen 
en karakters zelf als ‘Musica Va-
gabunda’. 

Ben Visser trok sterk van leer en 
de rest had het nakijken.Gecon-
sentreerd rijdend vergrootte Vis-
ser zijn voorsprong op een ach-
tervolgend trio bestaande uit 
Marcel Hink, Vincent Beentjes 
en Wilfred Knegt. 
Al het kopwerk werd door Mar-
cel Hink gedaan, die dan ook 
verdiend beslag kon leggen op 
de tweede plaats voor Vincent 
Beentjes.
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Naar het theater met Vier het Leven

Regio - Nu de zomer is aange-
broken, is het leuk om vooruit te 
kijken naar wat het nieuwe the-
aterseizoen te bieden heeft en 
kaarten te bestellen. Niet el-
ke theaterliefhebber is echter 
staat om zelfstandig naar een 
voorstelling te gaan. Een groei-
end aantal ouderen ziet op te-

gen het zelf organiseren van een 
middag of avond uit. Het regelen 
van theaterkaartjes en vervoer is 
vaak een heel gedoe. Stichting 
Vier het Leven heeft de oplos-
sing voor ouderen die zich hier-
in herkennen.
In het kort werkt het als volgt: 
de theaterbezoeker wordt thuis 

opgehaald door een vrijwilliger 
van Vier het Leven om naar het 
theater te gaan, waar de koffie 
al klaar staat. Samen met deze 
gastvrouw of gastheer en maxi-
maal drie andere gasten wordt 
genoten van toneel, dans, film of 
muziek. Na afloop van de voor-
stelling wordt men weer veilig 
thuisgebracht.

Het nieuwe programmaboek-
je valt deze weken op de deur-
mat bij mensen die al eerder 
zijn mee geweest. Met een zeer 
gevarieerd aanbod, zoals Tan-
dem, het theaterprogramma van 
Liesbeth List en Annemarie Os-
ter, tot Ragús, een Ierse show 
vol dans en muziek, en van Eli-
ne Vere, het toneelstuk naar het 
boek van Louis Couperus, tot 
Baantjer Live!, met onder ande-
re Peter Römer, een voorstelling 
waarin het publiek een belangrij-
ke rol speelt. Elke drie maanden 
ontvangen belangstellenden het 
nieuwe programmaboekje en 
kan een keuze worden gemaakt 
uit voorstellingen in het Kenne-
mer Theater. Geïnteresseerden 
kunnen het programmaboekje 
voor regio Beverwijk aanvragen 
via 035-524 51 56 of kijken op 
www.4hetleven.nl.

Wandelen met IVN-gids
Regio   Bij de maandelijkse IVN-
natuurwandeling, zondag 19 ju-
li, wordt het Heilooër Bos verla-
ten om de Oosterzijpolder in te 
trekken. 
Vanaf de Kattenberg lopen 
de deelnemers eerst door het 
noord-oostelijke deel van het 
bos en gaan dan door het wei-
land naar het dijkje rond de 
Kooymeerpolder. De gids vertelt: 
,,We volgen dat dijkje en keren 
via de Nijenburgerweg weer te-

rug naar het bos. Onderweg kij-
ken we vooral naar de bijzonde-
re water- en oeverplanten. De-
ze afwisselende, maar wel ste-
vige wandeling begint om 10.00 
uur bij de Kattenberg aan de 
Kennemerstraatweg in Heiloo en 
duurt ongeveer twee uur. Hon-
den, zelfs aangelijnd, mogen niet 
mee vanwege het vee in de pol-
der. Een donatie, richtlijn 2,50 
euro, wordt op prijs gesteld. Op-
gave vooraf is niet nodig.

Op zoek naar levendige 
ontmoetingsplekken

Regio - De gemeenten in de re-
gio zijn op zoek naar levendige 
ontmoetingsplekken. Plekken 
waar mensen in gesprek raken 
met elkaar. Wie een foto van zijn 

ontmoetingsplaats deelt maakt 
kans op een steigerhouten tuin-
bank of -tafel. 
Meedoen? Kijk op www.datis-
heelnormaal.nl/actie.

Joke Cuperus directeur PWN
Regio - Op voordracht van de 
Raad van Commissarissen heeft 
het college van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord 
Holland mevrouw mr. J.L. Cu-
perus per 1 november 2015 be-
noemd tot statutair directeur van 
PWN. Mevrouw Cuperus volgt 
de heer ir M.G.M. den Blanken 
op die met pensioen gaat. 

Cuperus (1955) heeft ruime er-
varing als directeur binnen de 
publieke sector in zowel het on-
derwijs, de gemeente, de pro-
vincie als ook het rijk. Opge-
groeid in Noord-Holland, is zij 
nu hoofdingenieur-directeur bij 
Rijkswaterstaat (RWS) en ver-
antwoordelijk voor de watervei-
ligheid van de rivieren in Oost-
Nederland. In haar huidige func-
tie gaan water en natuur ook 
hand in hand: dit komt zeker tot 

uiting in de intensieve samen-
werking met beheerders van na-
tuurgebieden rondom de rivie-
ren. De sector water is dus geen 
onbekende voor haar. Zij was in 
2003 - als directeur stadsbeheer 
van de gemeente Groningen - 
verantwoordelijk voor rioolbe-
heer en is in haar huidige functie 
eindverantwoordelijk voor grote 
infrastructurele projecten rond-
om rivieren en uiterwaarden. 
,,Drinkwater”, geeft Joke aan, ,,is 
een nieuw domein; waarbij het 
duurzame karakter van drink-
water voor mij heel belangrijk 
is.” Daarnaast keert ze door de-
ze carrièrestap terug naar het 
gebied van haar jeugd. Joke be-
waart warme herinneringen aan 
het opgroeien en struinen in de 
duinen van Noord Holland. Frits 
van Bruggen, president-com-
missaris van PWN en hoofddi-

recteur ANWB, is verheugd met 
de benoeming van Joke Cu-
perus. ,,Joke heeft als taak om 
PWN als maatschappelijke or-
ganisatie in de volgende fase 
van haar ontwikkeling verder te 
brengen, waarbij samenwerking 
in de water- en natuurketen es-
sentieel is.”

InformatieSteunPunt
Castricum - Het Informatie-
SteunPunt staat klaar voor alle 
inwoners van Castricum en om-
geving met vragen op sociaal, 
maatschappelijk, of psychisch 
gebied. 

De spreekuren worden gehou-
den de laatste woensdag van 
de maand, behalve in augus-
tus. Het ISP staat voor de kracht 

van het zelfdoen en samen wordt 
gezocht naar oplossingen.  Het 
spreekuur is in Geesterhage, 
Geesterduinweg 5 van 15.00 tot 
17.00 uur en is gratis toeganke-
lijk. Het eerstvolgende spreek-
uur wordt op 29 juli gehouden. 
Voor meer informatie:  Mar-
tien Luijcks, 023-5402030 of 06 
50486221, email: Martien@in-
formatiesteunpunt.nl.

Castricum - Op zondag 16 au-
gustus begint om 10.30 uur een 
workshop in de Tuin van Kapitein 
Rommel die in teken staat van 
helende klanken. Het duurt  tot 
ongeveer 16.00 uur. Er wordt ge-
werkt met klankschalen, klank-
buizen en stemvorken, er wordt 
gedanst en gezongen. Informatie 
en reserveren: tel.: 06-36155637 
of via sakagaweea@hotmail.
com.

Diefstal, getuigen gezocht
Castricum - In de nacht van za-
terdag op zondag rond 1.15 uur 
heeft er een diefstal plaatsge-
vonden op de Dorpsstraat bij 
Grieks restaurant Ola Kala. Twee 
jongens hebben hier het Jupiler 
reclamebord weggenomen. 
De personen worden geschat 
tussen de 16 á 20 jaar. Eén van 
de personen had een licht T-
shirt aan en de andere een don-
kerbruin of rood T-shirt. Beiden 
hadden een blanke huidskleur. 
Terwijl de twee jongens bezig 
waren werden zij aangespro-

ken door een vrouw, waarop zij 
er vandoor gingen. Niet veel la-
ter kwamen de jongens terug en 
namen het bord mee. De poli-
tie is op zoek naar de vrouw die 
de jongens aansprak en ande-
re personen die getuige zijn ge-
weest van deze diefstal. 
Men kan contact opnemen 
met 0900-8844 en verwijzen 
naar zaaknummer: PL1100-
2015158612. Het reclamebord 
op de foto is niet het gestolen 
exemplaar, maar wel exact het-
zelfde.
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Sterke line-up Dance Valley
Regio - De 21ste editie van 
Dance Valley kent dit jaar een 
sterke line-up. Op zaterdag 1 
augustus komen onder meer 
Showtek, Fedde le Grand, San-
der van Doorn, Nervo en Audio 
Bullys naar de Velsen Valley in 
Spaarnwoude. De HQ Stage is 
terug  van weggeweest. Hier 
draaien artiesten van het eer-
ste uur, zoals JP, Tom Harding 
en Yoji Biomehanika. 

Dance Valley staat bekend om 
een dag vol authentieke dance 
met een grote diversiteit in mu-
ziekstijlen. Dit jaar worden er tien 

verschillende stages opgebouwd, 
waarvan zes door partners van 
Dance Valley worden gehost. Zo 
staat de Deephouse Stage weer 
in het teken van Flow. Franky Ri-
zardo zet met dit concept een ver-
frissende benadering neer op de 
deephouse muziek. Sexed Up om-
armt de Eclectic Stage met Ghost-
Riders. Dyna en zijn team nemen 
het publiek mee op een tegen-
draadse en eigenwijze manier op 
een reis die alle verwachtingen zal 
overtreffen. De Trance Stage staat 
dit jaar in het teken van Full On 
van Ferry Corsten met namen als 
Mark Sherry, Marco V en Emma 

Dutch Valley bestaat vijf jaar

Regio - Het eerste lustrum 
van Dutch Valley gaat alles 
behalbe onopgemerkt voor-
bij. Headliners op zaterdag 8 
augustus zijn onder meer The 
Opposites, Golden Earring, 
Di-rect, Jan Smit, Nielson, 
3JS, Nick & Simon en Jett Re-
bel. Nieuw dit jaar is de toe-
voeging van het Café Nol Po-
dium. Een andere primeur is 
dat het radioduo Coen & San-
der de presentatie van de 
Mainstage verzorgt.

Volgens woordvoerder Aloys 
Buijs staat Dutch Valley deze 
zomer opnieuw boordevol Ne-
derlands toptalent: ,,We gaan er 
weer het gezelligste feest van 

Nederland van maken en zijn er 
trots op een onderscheidende en 
zeer gevarieerde line-up te kun-
nen presenteren. Met The Oppo-
sites en de Golden Earring heb-
ben we acts binnengehaald die 
het publiek deze zomer nergens 
anders op een groot festival zal 
kunnen zien. We hebben nog 
een paar namen geheim gehou-
den. Daar kunnen we de fans 
van ons festival binnenkort nog 
extra mee verrassen.  Eén ding 
is zeker, ook dit jaar krijgen ze 
weer het beste van Nederlandse 
bodem en het meest gevarieerde 
en uitgebreide aanbod.’’
Met de Coen & Sander show en 
het Café Nol Podium heeft Dutch 
Valley dit jaar twee primeurs op 

Hewit Live. Ook Beatloverz is weer 
van de partij met knallende edm-
beats van ondermeer Moti. Op de 
Techno Stage zetten Monika Kruse 
& 2000 and One de standaard van 
de in totaal zes  back2back-sets!
In 2013 heeft Dance Valley een 
tweede terrein speciaal voor lief-
hebbers van de harde dance stijlen 
geïntroduceerd met dit jaar 4 po-
dia. De Hardstyle & Raw Hardstyle 
Stage vormen samen een brutale, 
ruige en vooral echt harde Main 
Crypsis, E-Force en Endymion zijn 

drie van de hardstyle headliners 
op deze stage. Ook Hardcore is dit 
jaar stevig vertegenwoordigd. Hier 
omarmt Hellbound met een back-
2back battleground waar artiesten 
als Art of Fighters, Tieum en The 
Sickest Squad aan meewerken.
Met nog een speciaal Freestyle 
podium voor liefhebbers van de 
hardere stijlen met namen als 
Deepack, Luna en Pavo en de te-
rugkomst van HQ als stage op een 
prominente plek in deze vallei be-
looft Dance Valley 2015 weer een 

grootse muzikale editie te worden. 
Vorig jaar vierde Dance Valley haar 
20ste verjaardag tijdens een zeer 
geslaagde editie met 40.000 be-
zoekers. In 2013 keerde het festi-
val terug naar de opzet zoals het 
halverwege jaren ‘90 groot werd. 
Met succes. Het festival zet de-
ze koers dan ook haar eigen wij-
ze door.
Dance Valley duurt van 12.00 tot 
23.00 uur. Tikctets kosten 65 eu-
ro en zijn verkrijgbaar via www.
dancevalley.nl.

het programma staan. Buijs: ,,We 
eren dit jaar het algehele Jorda-
nese repertoire met een eigen 
Bij ons in de Jordaan-stage en 
zijn heel erg blij dat het beroem-
de Café Nol uit het hartje van de 
Jordaan haar medewerking aan 
dit podium heeft willen verle-
nen. Met de komst van Coen & 
Sander als presentatoren van de 
Mainstage zal het er op en rond 
het hoofdpodium nog uitbundi-
ger en feestelijker aan toe gaan.’’
Op de vraag waar hij zich deze 
zomer het meeste op verheugt, 
antwoordt Buijs: ,,Dat is een las-
tige met negen podia en meer 
dan 100 artiesten. De eindshow 
op de Mainstage in de grote val-
lei houden we nog even geheim. 
Daar maken we echt een unieke 
show van. De HipHop tent biedt 
een prachtige mix van oud en 
nieuw en ook in de tweede val-
lei met de GO! Après Ski Stage, 
de Radio Veronica 80’s & 90’s 
Hits Stage en de BN’er DJ Booth, 
zal het zeker weten losgaan. Per-
soonlijk verheug ik mij erg op 
de cover set die de 3JS van Led 
Zeppelin op de Rock Stage zul-
len gaan doen en ook van Jett 
Rebel verwacht ik veel op dit po-
dium. 
Vorig jaar was Dutch Valley uit-
verkocht, waarbij 45.000 bezoe-
kers het gezelligste feest van 
Nederland bezochten. Het fes-

tival vindt dit jaar plaats op za-
terdag 8 augustus van 13.00 
en 23.00 uur. Verdeeld over ne-
gen podia komen alle belangrij-
ke muziekstromingen zoals pop, 
rock, hiphop, dance en Neder-
landstalige muziek aan bod. 

Kaarten kosten 27,50 euro  en 
naast reguliere tickets zijn er ook 
VIP-tickets en Kids Tickets (t/m 
12 jaar) verkrijgbaar via www.
dutchvalley.nl/tickets. Er is dit 
jaar geen verkoop via de website 
van Vakantieveilingen.

Foto’s: Michel van Bergen



Wedergeboorte van duinpoldernatuur

Bakkum - Na tientallen jaren 
van een steeds saaier wor-
dende grasmat tussen de 
dorpen Uitgeest, Castricum 
en Heemskerk heeft zich na 
enkele jaren natuurvriendelij-
ke inrichting, waaronder het 
verhogen van het waterpeil, 
verlagen van de mestdruk en 
instellen van zoveel mogelijk 
rust, een metamorfose voor-
gedaan, die vele fietsende in-
woners niet is ontgaan. De 
wedergeboorte van duinpol-
dernatuur. 

Na de jaren ‘70 verdwenen wei-
devogels en kleurrijke weides 
rond Castricum in rap tempo en 
de graslanden achter de dui-
nen waren ooit een eldorado, 
dus waarom nu niet weer? Door 
natuurvriendelijk beheer (laat 
maaien) en afzien van bemes-
ting nam de natuur verrassend 
snel weer bezit van de groene 
ruimte.  De stichting heeft nu 
meer dan 75 hectare natuur ge-
realiseerd in de Castricummer-
polder. De scholieren die pende-
len tussen Uitgeest en Castricum 

fietsen nu dagelijks tussen wol-
ken grutto’s en kieviten door. In 
dit artikel de wedergeboorte van 
een landschap in vogelvlucht. 

Het begon in de Hooge Weide
In De Hooge Weide, aan het 
doodlopende weggetje ‘Kar-
hok’ achter Bakkum, werd ruim 
20 jaar terug als eerste een klein 
natuurgebiedje aangelegd met 
poelen en aflopende slootkan-
ten. Al direct verschenen veld-
zuring en boterbloem, na enkele 
jaren gevolgd door wilde orchi-
deeën zoals rietorchis. En heel 
verrassend: bloemen van voch-
tige duinvalleien doken op zo-
als wintergroen, parnassia en 
moeraswespenorchis. Graslan-
den zien geel van de ratelaars 
en honderden bloedrood ge-
kleurde Sint Jansvlinders ko-
men hier jaarlijks uit hun cocon-

netjes rond de langste dag. Sint 
Jansvlinder is de enige soort in 
de wereld die naar de CAL-ge-
meente verwijst. Haar weten-
schappelijk naam is Zygaena fi-
lipendulae limmenica, genoemd 
naar Limmen waar deze onder-
soort is beschreven. Het is een 
mooi symbool voor deze streek.
Het gebied in Noord-Bakkum 
is door een beek met de dui-
nen verbonden. Daardoor kan 
het schone, heldere duinwa-
ter lang worden vastgehouden 
en het veel vuilere polderwater 
om het gebied heen worden ge-
leid. Poelen en sloten zijn ont-
dekt door bruine en groene kik-
kers, salamanders en rugstreep-
padden, die nachtenlang zacht 
roepen. Libellen jagen boven het 
water op zoek naar insecten.
 
Herstel Castricummerpolder
In de Castricummerpolder is in 
totaal 75 ha in beheer van de 
stichting. Twee deelgebieden 
(De Groote Ven en De Oude Ven-
ne) hebben de oude veldnaam 
‘ven’ in hun naam: niet een wa-
tertje zoals in Brabant, maar een 
nat grasland. En die liggen hier 
nu weer. De gegraven ondiepe 
waterpartijen trekken in maart 
dagelijks honderden doortrek-
kende vogels, die hier op adem 
komen. Grote groepen grutto’s 
zitten er dan langs de water-
kant en vormen er paartjes, wol-
ken goudplevierenvormen een 
prachtig schouwspel. 

Vanaf maart zijn hier broe-
dende weide- en watervogels. 
Eerst de kievit, die altijd als eer-
ste present is en als eerste ook 
haar gespikkelde eitjes legt. La-
ter ook de onmiskenbare en la-
waaierige grutto met haar rood-
bruine verendek en de wat wee-
moedig roepende tureluur met 
knaloranjerode poten en sna-
vel. Ook zijn er veel scholeksters 
te zien en dankzij het open wa-
ter ook de magnifieke kluten en 
bergeenden. De laatste zijn bij-
na verdwenen uit de duinen na 
de komst van de vos, maar hier 
redden ze het weer. Hoe dat zit? 

Met de neus tegen 3000Volt
De beschermde weilanden zijn 
omringd door een laag raster 
van twee venijnige draden met 
3000Volt spanning. Een draad-
je op kniehoogte en eentje op 
iets meer dan een halve meter. 
Zo houd je een belangrijke pre-
dator van eieren en jonge vogels, 
de vos, op afstand, evenals an-
dere ongenode gasten. De gras-
landen zelf laten een afwisseling 
zien van lage en hogere gras-
sen en bloemen, ideaal voor jon-
ge weidevogels om relatief vei-
lig op te groeien en dekking te 
kunnen zoeken tegen andere ro-
vers, zoals zwarte kraai en brui-
ne kiekendief.  Bijna alle nes-
ten zijn dankzij het zoekwerk van 
Jan Kuijs bekend, die als vrijwil-
liger op het land van de Stich-

ting en bij de boeren alle nes-
ten opzoekt. Boeren uit de om-
geving maaien in juli het natuur-
rijke hooi maar al te graag om  
het te mengen met het veel een-
toniger voer dat koeien en paar-
den gewend zijn. In de nazomer 
lopen er schapen of koeien om 
het grasland kort te houden. In 
het vroege voorjaar is er weer al-
le rust en ruimte en begint de cy-
clus opnieuw. 

Natuur in een groot netwerk
Projecten van De Hooge Wei-
de zijn gericht op herstel van de 
soortenrijkdom in de natuur en 
behoud van het typische Noord-
Hollandse landschap. Het suc-
ces overtreft  alle  verwachtin-
gen. De bezittingen van de stich-
ting sluiten prachtig aan op ter-
reinen van enkele andere or-
ganisaties zoals het PWN (in 
Heemskerk: de Kampen langs 
de Noordermaatweg en de aan-
grenzende waterberging Noor-
derveld) waar door de stichting 
in 2014 het gebied de Maden is 
verworven, dat in de komende 
jaren ook omgetoverd zal wor-
den in een rijk weidevogelgras-
land. Nabij De Hooge Weide in 
Noord-Bakkum ligt het Zeerijdts-
dijkje van Landschap Noord-Hol-
land en meer oostwaarts de rijke 
weidevogelgebieden van de Oos-
terzijpolder bij Limmen, de Hem-
polder bij Akersloot en de bloe-
menpracht van het Limmerdie en 
het Limmerveentje. De passie van 

Tine en Jan de Ruijter heeft de 
landschappen rond Castricum 
en Heemskerk haar oergeluid 
van roepende grutto’s terugge-
geven.

De stichting heeft een bestuur 
van onbetaalde bestuursleden. 
Subsidies worden voor 100% ge-
investeerd in natuurontwikke-
ling en natuurvoorlichting. Het 
beheer wordt geregeld door ge-
pensioneerde biologen met een 
uitgebreide ervaring in het na-
tuurbeheer. Buiten het broed-
seizoen worden regelmatig gra-
tis rondleidingen gegeven.  

Contact: info@stichtingde-
hoogeweide.nl. Foto koekoeks-
bloem: Cees de Vries. Foto grut-
to: Eric Menkveld. 

Honderden kieviten en grutto’s 
broeden er, tureluurs kan ieder-
een zien. Ook scholeksters zijn 
er gewoon en een slanke schoon-
heid als de kluut stapt er rond. 
Het boterbloemgeel is terug, net 
als het zuringrood en in de hoog-
zomer ritselt het landschap door 
de vele gele ratelaars. Wilde or-
chideeën zijn hier geen zeldzaam-
heid.

Tine en Jan de Ruijter uit Bak-
kum schonken in 1985 hun wei-
landen (12 ha) aan de natuur te-
rug, zoals ze dat toen al noem-
den. Omdat de natuur in de af-
gelopen decennia steeds verder 
onder druk is komen te staan, 
kwamen zij op het idee om daar 
in eigen omgeving iets aan te 
doen. Om de continuÏteit voor de 
toekomst veilig te stellen kozen 
zijn voor de stichtingsvorm. 
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Ophaaldata restafval
In week 30 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 20 juli. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 22 juli.
De Koog: donderdag 23 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 24 juli. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 24 juli.

Diamanten bruiloft 
echtpaar Rodenburg

Zo’n 1200 Uitgeesters nemen deel aan het nu vier jaar bestaande Burgernet, 
ofwel 9,1% van de Uitgeesters. Dat is een mooie score, maar nog niet zo goed 
als in de buurgemeenten Heemskerk en Castricum. Wilt u ook samenwerken 
met uw gemeente Uitgeest en met de politie aan veiligheid in uw buurt? Hoe 
meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdach-
te persoon wordt aangehouden of een vermiste persoon wordt gevonden. 

Hoe werkt Burgernet?
Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u een spraak- of sms-bericht op uw (mo-
biele) telefoon of met het verzoek in uw buurt uit te kijken naar een persoon 
of voertuig. Heeft u informatie dan kunt u rechtstreeks met de meldkamer 
bellen via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.
Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld:
- diefstal of inbraak
- doorrijden na een aanrijding
- beroving
- vermiste personen

Meld u vandaag nog aan via de website www.burgernet.nl

Voor onafhankelijk advies 
naar Duurzaam Bouwloket
Sinds 1 juli jl. kunnen inwoners binnen het werkgebied van Omgevingsdienst 
IJmond voor onafhankelijk advies, informatie en handige bespaartips over 
duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en het opwekken van energie te-
recht op www.duurzaambouwloket.nl. Zij zien hier ook direct welke subsidies 
beschikbaar zijn.
De samenwerking tussen Omgevingsdienst IJmond en het Duurzaam Bouwlo-
ket geldt voor de gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volen-
dam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, 
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, 
Zandvoort en Zeevang. Een aantal van deze gemeenten was al aangesloten bij 
Duurzaam Bouwloket.

Hulp bij keuze voor maatregel
Wanneer inwoners de eigen woning willen verduurzamen, kunnen zij kiezen 
uit een groot aantal bewezen maatregelen. Van kleine maatregelen waar men 
direct mee aan de slag kan, tot grotere en soms ingrijpende maatregelen. Het 
treffen van deze maatregelen loont. Het draagt niet alleen bij aan het milieu, 
men bespaart ook op de energierekening en het wooncomfort wordt groter. 
Ook niet onbelangrijk; het energielabel van de woning verbetert. Belangrijk 
wanneer de woning wordt verkocht. Om inwoners te helpen bij het maken van 
de juiste keuzes is Omgevingsdienst  IJmond een samenwerking aangegaan 
met het Duurzaam Bouwloket.

Onafhankelijk advies en handige tips 
Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal en fysiek loket waar inwoners (en 
ondernemers) terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duur-
zaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Vanaf de website 
www.duurzaambouwloket.nl worden bezoekers geïnformeerd, geadviseerd 
en gestimuleerd op gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Het 
Duurzaam Bouwloket  treedt hierbij op als onafhankelijke intermediair tussen 
overheid en bedrijfsleven.

Loket gaat de wijk in
Het Duurzaam Bouwloket is van mening dat alleen een digitaal loket niet vol-
doende is om bewoners en ondernemers over te laten gaan tot maatregelen. 
Daarom zal het Duurzaam Bouwloket aankomend jaar ook aanhaken bij in-
formatiebijeenkomsten van Omgevingsdienst IJmond en de gemeenten, maar 
ook aanhaken bij andere interessante evenementen. 

Burgernet in Uitgeest: 
ruim 9% deelname

Het echtpaar Ro-
denburg-Admiraal 
vierde op donder-
dag 2 juli 2015 zijn 
zestigste trouwdag. 
Burgemeester Wen-
dy Verkleij verraste 
de diamanten bruid 
en bruidegom en 
een deel van hun fa-
milie thuis aan de 
Prinses Irenelaan 
met een feestboe-
ket.
De geboren en ge-
togen Uitgeesters 
N. Rodenburg (91) 
en M.M. Rodenburg-Admiraal (85) vertellen nog enthousiast over hun trouw-
dag, die na gemeentehuis en kerk in de stal van de ouderlijke boerderij werd 
voortgezet. Zoals dat begin jaren vijftig nog heel gewoon was.
De crisisjaren dertig hadden ook Uitgeest niet onberoerd gelaten en het 
werd er niet beter op met de naderende oorlog en de mobilisatie. De oud-
ste broer van de bruidegom moest in dienst en dat was een forse tegenslag 
voor het transportbedrijf van vader Rodenburg. Naast de paard-en-wagen 
lijndienst op Haarlem en de autodienst op Amsterdam werd er thuis ook nog 
geboerd, dus alle handen waren nodig.

In de oorlog werkte de jonge heer Rodenburg drie jaar gedwongen in een 
vliegtuigfabriek nabij Frankfurt a/d Oder voordat hij door de Russen werd 
bevrijd. In plaats van een transport via Odessa en Engeland besloot hij terug 
naar Uitgeest te gaan lopen. In Maastricht stapte hij op de trein om met eni-
ge moeite (het nog niet bevrijde) Uitgeest te bereiken.
Tot zijn trouwen werkte hij weer in het bedrijf van zijn vader. Na een paar 
jaar ploegendienst bij de HMS stapte hij over naar meubelbedrijf Stouten-
beek, waar hij tot zijn pensionering bleef.
De heer en mevrouw Rodenburg kregen drie zoons en vier dochters. Ze 
woonden 47 jaar lang in een huis met grote tuinderij aan de Kleis, tot ze der-
tien jaar terug naar het centrum verkasten. Met zestien kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen (vierde op komst) hebben ze een rijk gevuld leven. Over 
de hele wereld hebben ze gereisd en familie bezocht.

Mevrouw Rodenburg is wekelijks nog actief in een koor, ‘doet alles nog zelf’ 
en mag graag fietsen. Dat geldt ook voor haar man, die verder graag een 
kaartje legt, een handje helpt op de boerderij en alle klusjes in en om het 
huis doet.
De diamanten bruiloft is met alle aanhang gevierd in een groot Uitgeester 
partycentrum.

De heer en mevrouw Rodenburg met de burgemees-
ter in hun achtertuin (foto: gemeente Uitgeest).

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
J.T. de Goede, 88 jaar
H.M. Smit, e/v Zonjee, 60 jaar

GEHUWD
D.J. Appelman en C.J. Smit

ONDERTROUW
A. Schouws en I.A.M. 
Twaalfhoven

PARTNERSCHAPS-
REGISTRATIE
J.A.L. Weber en F. Zee-
gers

Op zoek naar ontmoetingsplekken
Waar ontmoet u uw vrienden, buren of familie? Bij een kopje koffie aan de pick-
nickbank aan de overkant, met een drankje in de voortuin of tijdens een spel-
letje Keezen in het buurthuis? De gemeenten in onze regio zijn op zoek naar 
levendige ontmoetingsplekken. Plekken waar mensen in gesprek raken met 
elkaar. 
Om die ontmoetingen te stimuleren en elkaar op ideeën te brengen starten de 
gemeenten vanuit de campagne ‘Dat is heel normaal’ een actie.  Wie een foto 
van zijn ontmoetingsplaats deelt maakt kans op een steigerhouten tuinbank 
of tafel. Meedoen? Kijk op www.datisheelnormaal.nl/actie


	29_ed12_pag03
	29_ed12_pag05
	29_ed12_pag07
	29_ed12_pag09
	29_ed12_pag11
	29_ed12_pag13
	29_ed12_pag15
	29_ed12_pag16
	29_ed12_pag17



