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Huisvesting vluchtelingen in 
Antonius kan doorgaan 

Castricum - Het Bakkum-
se voormalig kinderhuis An-
tonius mag dienst doen als 
aanvullende opvanglocatie 
voor vluchtelingen. Het colle-
ge van burgmeester en wet-
houders staat positief tegen-
over het principeverzoek. Als 
de nieuwe eigenaar aan al-
le voorwaarden voldoet, krijgt 
hij toestemming om voor 
maximaal twee jaar het pand 
hiervoor te gebruiken. De be-
doeling is dat COA (Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers) 
het pand huurt voor huis-
vesting van een groep van 
maximaal 160 vluchtelingen, 
waarvan de meesten inmid-
dels een verblijfstatus heb-
ben. Zij wachten op een wo-
ning. Tijdens de twee jaar 
loopt de ruimtelijke procedu-
re die nodig is voor de uitein-
delijke bedoeling bij het ge-

bouw: omvorming tot een ver-
blijfsaccommodatie met zorg. 
Naar verwachting kunnen de 
vluchtelingen eind derde of 
begin vierde kwartaal van dit 
jaar terecht in het pand aan 
de Heereweg. 
Burgemeester Mans: ,,We 
hebben met COA een aantal 
afspraken gemaakt. Zo zul-
len de bewoners in fases ar-
riveren en bekijken we tus-
sentijds hoe het gaat. Ver-
der hebben we met COA af-

gesproken dat er bij de start 
extra begeleiding zal zijn. Er 
komt ook een bewonerscom-
missie waarin alle zaken kun-
nen worden besproken. COA 
zorgt voor fiets- en verkeers-
lessen en is met de Provincie 
in overleg over de verkeerssi-
tuatie aan de Heereweg. We 
hebben er alle vertrouwen in 
dat het tijdelijk verblijf van de-
ze vluchtelingen aangenaam 
en in goede harmonie zal ver-
lopen.” 

Uitgeest - Zondagmiddag 
werd op het erf van Arie en 
Gre Glijnis een Gladiolenlaan 
gerealiseerd voor Herman 
Sambeek, omdat hij voor de 
44 keer de Nijmeegse vier-
daagse had uitgelopen. Ook 
de andere Uitgeesters die de 
tocht volbracht hebben wer-
den in het zonnetje gezet. 
Niet een wandelaar is afge-
haakt. Ze kregen allemaal 
een  medaille en Herman 
een lint met hierop Kanjer 44  
geschreven. Herman gaf 
daarna een toespraak en na 
deze ‘officiele’ handelingen 

werd er een feestje gevierd. 
Foto’s: Ger Bus. 
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 20-06-2016: 
Yara Nina Veenstra, doch-
ter van Hayo S. Veenstra 
en Nienke Edam. 16-07-
2016: Jens Jesse Grandiek, 
zoon van Martinus P. Gran-
diek en Marleen J.A.M. de 
Jongh. 17-07-2016: Teun Ja-
nus Hopman, zoon van Mar-
tinus P. Hopman en Eveline 
C. de Vries.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Akersloot - 20-07-2016: Tho-
mas Heemskerk en Alida 
B.M. Houtenbos.

Overleden
Castricum - 12-07-2016: Ja-
cobus L. Nijmeijer. 17-07-
2016: Hendrica C. Braken-
hoff, weduwe van Petrus C. 
van Weenen. 19-07-2016: 
Nicolaas H. Dekkers, ge-
huwd met Lily Worst. 19-07-
2016: Maria A. Meijne, ge-
huwd met J. Slinger. Limmen 
- 13-07-2016: Margaretha 
R.M. Scheerman, weduwe 
van Timotheus P. Zijlstra. 16-
07-2016: Hendrica T. Zonne-
veld, gehuwd met Johannes 
Veldman. 18-07-2016: Geer-
truida Druijven, weduwe van 
Cornelis Kaandorp.

Kunst & Koningsduin, wonderlijke 
combinatie van natuur en kunst

Bakkum - Wie zich graag 
laat verwonderen door kunst, 
cultuur en natuur kan de-
ze zomer zijn hart ophalen 
in de duinen. PWN organi-
seert er twee zomerfestivals; 
in Bakkum en Santpoort. Het 
tweejaarlijks festival Kunst & 
Koningsduin op 21 augus-
tus wordt voor de zesde keer 
gehouden. Het publiek kan 
rekenen op een bijzonde-
re manier kennismaken met 
de duinen. Een speciaal uit-
gezette wandeltocht door 
het duinlandschap leidt hen 
langs een grote verscheiden-
heid aan kunstvormen. Jong 
en oud kan zijn hart ophalen 
aan poëzie, literatuur, mu-
ziek, dans, theater en beel-
dende kunst. En het leuke 
is: de makers zijn er ook. De 
twintig kunstenaars vertellen 
graag hoe zij zich in het crea-
tieve proces hebben laten in-
spireren door de natuur. Wie 
alle presentaties wil meebe-
leven, is naar verwachting 
ongeveer drie uur onderweg. 
Voor deelnemers die slecht 
ter been zijn, is een speciale 

route uitgestippeld. Traditie-
getrouw wordt Kunst & Ko-
ningsduin om 17.30 uur fees-
telijk afgesloten met een ver-
rassend optreden. Kunst & 
Koningsduin, zondag 21 au-
gustus vanaf 11.00 uur. Start 
in Castricum, duiningang 
Noorderstraat (Herenweg) 
van het Noordhollands Duin-
reservaat. Toegang drie eu-
ro, kinderen tot achttien jaar 
gratis). Kunst & Koningsduin 
wordt georganiseerd door 
PWN en Kranenburg, de cul-

turele buitenplaats van Ber-
gen.
Tijdens het evenement Ver-
wonderd Duin op 28 augus-
tus ziet men de duinen van 
Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland door de bril van 
zes kunstenaars. De fi ets-
tocht start en eindigt bij het 
Koetshuis van Duin en Kruid-
berg in Santpoort, maar het is 
ook mogelijk Bezoekerscen-
trum De Kennemerduinen 
als startpunt te nemen. Vanaf 
10.00 uur. Toegang is gratis.

Subsidie voor 
woningisolatie

Uitgeest - Energiebespa-
ring, meer comfort en bespa-
ring op de kosten; reden ge-
noeg om de woning te ver-
duurzamen. Omgevings-
dienst IJmond heeft nog be-
perkte subsidieplekken be-
schikbaar. Zo is er in de ge-
meente Uitgeest nog plek 
voor 29 aanvragen.
Bundel de aanvraag even-
tueel met die van de buren 
of kennissen in de gemeen-
te om de ondergrens te ha-
len en van deze subsidie te 
profi teren. Wie de woning al 
heeft geïsoleerd na 1 janua-
ri 2014 komt in aanmerking 
voor subsidie met terugwer-
kende kracht. Ook de ruim-
te voor deze aanvragen is 
beperkt. Voor meer informa-
tie, voorwaarden en indie-
nen van aanvragen kan men 
terecht op www.wijwonen-
wijzer.nl en voor meer infor-
matie over maatregelen op 
www.duurzaambouwloket.nl.

Geen rioolheffi ng over 
2014 voor strandhuisjes

Bakkum - Burgemeester en 
wethouders van Castricum 
hebben besloten de rioolhef-
fi ng voor strandhuisjes over 
het jaar 2014 niet op te leg-
gen na gerechtelijke uitspra-
ken met verschillende uit-
komsten. De eigenaren krij-
gen de betaalde rioolheffi ng 
terug.
In 2014 werd de belasting 
voor het gebruik van het ge-
meentelijk riool voor het eerst 
rechtstreeks geheven van de 
eigenaren van de strandhuis-

jes. Deze eigenaren vonden 
dat ze via de strandexploitant 
al meebetaalden aan de ri-
oolheffi ng. De gemeente ziet 
het anders: het bedrag dat 
zij betaalden aan de strand-
exploitant betrof kosten voor 
aansluiting op het riool en 
dus is er geen sprake van een 
dubbele aanslag. 
Van de drie gevoerde rechts-
zaken kregen de eigenaren 
van strandhuisjes in twee ge-
vallen gelijk en in één ge-
val niet. De gemeente kiest 

ervoor om niet in beroep te 
gaan. 
Wethouder Kees Rood ver-
telt: ,,We zouden verder kun-
nen procederen, maar we in-
vesteren liever in de relatie 
met de eigenaren van strand-
huisjes dan in lange gerech-
telijke procedures. Daarom 
hebben we besloten de twee 
uitspraken in het voordeel 
van de eigenaren over te ne-
men en de procedure te be-
eindigen.”

Alle eigenaren van de strand-
huisjes krijgen hun betaalde 
rioolheffi ng over 2014 terug. 
Over de heffi ngen voor de 
jaren na 2014 bestaat geen 
verschil van mening.

Ganzenbord-
zwemmen 

Castricum - Op vrijdag 12 
augustus kunnen kinderen 
in de leeftijd van acht tot en 
met twaalf jaar deelnemen 
aan het ganzenbordzwem-
men met prijzen in zwem-
bad de Witte Brug. 
Het zwembad is dan spe-
ciaal voor de vakantie-
cocktailkids ingericht om 
een partijtje te zwemmen, 
te glijden en te rennen op 
de matten tijdens het spel-
zwemmen. 
Een zwemdiploma is ver-
plicht voor deze activiteit 
die van 13.00 tot 15.00 uur 
gehouden wordt. Kinderen 
kunnen zonder aanmelden 
deelnemen aan de activiteit.

Luchtoorlog 
Regio - Op zondag 31 ju-
li is er in luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis een lezing over 
de luchtoorlog rond en boven 
IJmuiden met originele foto’s 
en fi lmbeelden getoond. De 
lezing begint om 14.00 uur. 
Het Fort is gelegen aan de 
Genieweg 1, Heemskerk.
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Dory woont samen met Ne-
mo en Marlin in het rif en op 
een dag herinnert Dory zich 
dat zij een familie heeft die 
misschien wel naar haar op 
zoek is. Het drietal gaat op 
een avontuurlijke reis door 
de oceaan en belandt zo bij 
het Zeeleven Instituut in Ca-
lifornië, een aquarium en re-

Finding Dory

Matt Damon is terug als Ja-
son Bourne, in de nieuwe ge-
lijknamige actiethriller. In Ja-
son Bourne keert de voorma-
lig, meest dodelijke agent van 
de CIA terug vanuit de ano-
nimiteit. Damon wordt in de-

ze fi lm bijgestaan door Alicia 
Vikander, Vincent Cassel en 
Tommy Lee Jones, ook Julia 
Stiles keert terug in de Bour-
ne cast. Gebaseerd op de 
personages gecreëerd door 
Robert Ludlum.

Thriller Jason Bourne

validatiecentrum voor zee-
dieren. 
Tijdens de zoektocht naar 
haar ouders krijgt Dory de 
hulp van een aantal opval-
lende bewoners. Tijdens hun 
tocht door het gebouw van 
het Zeeleven Instituut ont-
dekken Dory en haar vrien-
den dat fouten maken niet 
erg is en de kracht van 
vriendschap en families. In 2 
en 3D

Fort aan Den Ham open
Uitgeest - Fort aan Den 
Ham aan de Busch en Dam 
is zondag 31 juli van 11.00 tot 
16.00 uur geopend voor pu-
bliek. Het fort en het bijvrien-
delijke forteiland is geheel 
toegankelijk en er zijn rond-
leidingen met gids door het 
bomvrije betonnen gebouw.
De vrijwilligers hebben van 
het fort een militair museum 
gemaakt met behoud van de 
oude sfeer uit 1903. Het fort 
wordt zoveel mogelijk in de 
oude staat gehouden of te-
ruggebracht met een zieken-
zaal, keuken, offi cierskantine 
en de manschappen privaten 
en slaapruimtes. Er zijn di-
verse exposities over de Stel-
ling, WO-2, militaire commu-

nicatie, de linie van Bever-
wijk en de Politionele acties 
gedurende 1945-1950 in In-
dië. Jaap Zwaan heeft een 
expositie fi jnschilderkunst in 
het fort. 
Simon zal zondag radiover-
bindingen leggen met ande-
re forten. Het fort is opgeno-
men in de Holland Route die 
langs tal van Industrieel Erf-
goed in Noord-Holland loopt 
en ook via een kanoroute. 
Het fort als onderdeel van 
de Stelling van Amsterdam, 
is UNESCO Wereld Erfgoed 
sinds 1996.
Het fort ook het hele jaar 
door iedere woensdag te 
bezoeken of maak een af-
spraak. Foto: F. Braaksma.

Stalen zenuwen tijdens de Olympische Spelen
Oud-Castricummer schrijft boek over 

hoe sporters presteren onder druk

Castricum   Hij begon zijn 
carrière als freelance ver-

slaggever bij De Castricum-
mer. Ondertussen woont en 
werkt Ger Post in Amster-
dam. Hij is docent cognitieve 
neurowetenschappen aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Daarnaast schrijft hij als jour-
nalist over psychologie en 
hersenonderzoek. Onlangs 
is het boek ‘Stalen Zenuwen: 
hoe topsporters presteren 
onder druk (en wat jij daar-
van kunt leren)’ verschenen.

Aan de hand van briljan-
te hoogtepunten en gênan-
te blunders in de sportwe-
reld onderzoekt de oud-Cas-
tricummer in het boek ‘Sta-
len zenuwen’ wat er met ons 
gebeurt wanneer we onder 
druk staan. Hij combineert 
de nieuwste inzichten uit de 
biologie en psychologie en 
ging te rade bij politieagen-
ten, cabaretiers, fi losofen en 
sportpsychologen. Waarom is 
het Nederlands elftal bijvoor-

beeld slecht in het nemen 
van strafschoppen? Waar-
om stuurde Gerard Kemkers 
Sven Kramer op het beslis-
sende moment de verkeer-
de baan in? Hoe veroverde 
zwemmer Maarten van der 
Weijden zijn gouden medail-
le op de Olympische Spelen 
van Peking?

,,Binnenkort starten de Olym-
pische Spelen in Rio de 
Janeiro”, vertelt Ger. ,,Dat zal 
niet te missen zijn met al-
le media die aandacht aan 
dit evenement zullen beste-
den, de NOS zal maar liefst 
achttien uur per dag live te-
levisie maken tijdens de spe-
len. Een reden dat we naar 
dit soort sportevenementen 
kijken is dat ze ons belang-
rijke lessen leren over pres-
teren op het beslissende mo-
ment. Voor topsporters draait 
alles om presteren op het be-
slissende moment. Krijgen ze 

Regio - De actie van Ver-
groot de hoop, verklein de 
kanker is weer een succes. 
Vorig jaar waren er in de der-
de week van juli 425 bakken 
met de jonge scheuten van 
de taxus opgehaald en dat 
zijn nu al 940 bakken in de-
zelfde week. Als het zo door-
gaat wordt de opbrengst van 
vorig jaar gaan verdubbeld 
en die stond toen al op 2600 
chemotherapieën. 
Vergroot de hoop steunt de 
strijd tegen kanker door zo-
veel mogelijk jong taxus-
snoeisel in te zamelen. Elke 
kubieke meter taxussnoei-
sel is goed voor een chemo-
therapie en verhoogt het be-
drag dat gedoneerd wordt 
aan kankerbestrijding, door-
dat het inzamelpunt per vol-
le bak/m3, ook dertig euro te 
besteden krijgt aan een kan-
kergerelateerd goed doel. 
Het snoeiseizoen loopt tot 
einde augustus. 
Inleveren kan in Uitgeest op 
de Molenwerf 27, in Limmen 
op de Rijksweg 51 A, in Cas-
tricum op de Schulpstet 17 
en in Akersloot op de Buurt-
weg 51.

Vergroot de hoopop het juiste moment vleu-
gels? Of bezwijken ze juist 
onder de druk?”
In zijn boek komt Post tot een 
aantal tegen-intuïtieve in-
zichten. Zo denkt hij dat als je 
wilt presteren onder druk je 
niet moet werken aan je zelf-
vertrouwen of jezelf een win-
naarsmentaliteit moet aan-
meten. De Telegraaf schreef 
over het boek: ‘Met de mythe 
van de sportheld die boven 
zichzelf uitstijgt, wordt door 
hem speels afgerekend.’
Wat werkt dan wel? Oefenen 
met druk. Hij schrijft in ‘Sta-
len zenuwen’: ‘Een debat oe-
fenen met een collega die 
de advocaat van de duivel 
speelt, een strafschop trai-
nen voor een joelend publiek, 
een presentatie oefenen voor 
een groep vrienden, schiet-
vaardigheid trainen met het 
risico geraakt te worden door 
een verdachte die ineens te-
voorschijn kan komen. Dit 
soort trainingssituaties vor-
men de stappen naar stalen 
zenuwen.’ Ger Post groeide 
op in Castricum. Zijn stukken 
verschenen in De Neuroloog, 
Managementboek Magazine, 
de Volkskrant en Vrij Neder-
land. Foto: Emiel Martens.





Uitgeest - Er is een zwem-
verbod ingesteld voor Dorre-
geest in Uitgeest. In het wa-
ter is blauwalg geconsta-
teerd en daar kan je goed 
ziek van worden. Maar ge-
lukkig zijn er voldoende al-
ternatieven in de buurt. In 
Zwaansmeer is zwemmen 
nog wel toegestaan. En het 
is elke dag gezellig druk in 
zwembad De Zien. 

Ruim tweehonderd mensen 
namen hier vrijdagavond een 
verkoelende duik tijdens het 
‘moonlightswimming’. Het 
zwembad had hiervoor spe-
ciaal van 21.00 uur tot 23.00 
uur de deuren geopend. On-
der een bijna volle maan en 
met tientallen waxinelichtjes 
werd de eerste warme va-
kantieweek met een plons 
afgesloten. Bij een goede 
weersverwachting organi-
seert zwembad de Zien op 
vrijdag 19 augustus weer 
‘moonlightswimming’.
Ook de stranden zijn de af-
gelopen dagen  druk bezocht 
tijdens het zomerweer. Veel 
mensen kwamen op de fi ets 
en dat was te merken bij de 
fi etsenstalling in Castricum 
die werkelijk uitpuilde. 

Op de foto’s Riley en Jaylin 
die met hun opa over de gol-
ven proberen te springen en 
Joey Druijven die een kunsti-
ge duik doet in het water van 
Zwaansmeer.

Uit je Bak Festival in het park
Castricum - Het Uit Je Bak 
Festival van cultureel podi-
um De Bakkerij wordt zon-
dag gehouden in het Wil-
lem de Rijkepark vanaf 
12.30 uur. Hier komen mu-
ziek, theater, dans en kunst 
samen voor bezoekers van 
alle leeftijden. Met uiteen-
lopende optredens van ver-
schillende bands heeft het 
kleinschalige, geheel door 
vrijwilligers georganiseer-
de festival ook dit jaar weer 
heel wat te bieden. Op het 
festival zijn ook exposities, 
theateracts en verrassende 
straatoptredens te zien en 
er is lekker eten en drinken. 
Daarnaast kunnen kinderen 
zich vermaken met verschil-
lende activiteiten van Toon-
beeld. 
Op het programma staan 

Dansen voor scholing 
Filipijnse kinderen 

Uitgeest - Pinoy Sari Sari 
Uitgeest, Stichting Semp en 
Danscentrum La Passe dan-
sen op 10 september en dat 
doen zij om Filipijnse basis-
schoolleerlingen te helpen. 
Patrick van Pinoy Sari Sari 
vertelt: ,,Toen Edwin mij be-
naderde om iets te organise-
ren voor basisschoolleerlin-
gen op de Filipijnen en ver-
telde wat Stichting Semp 
precies doet, wilde ik met-
een een bijdrage leveren. 
Daarom organiseren wij ge-
zamenlijk Dance 4 Chari-
ty.” De opbrengsten worden 
gebruikt om schoolmateri-
alen aan te schaffen. Edwin 
van Leersum is voorzitter van 
Stichting Semp. ,,De stichting  
heeft als doel basisschool-
kinderen op Mindanao te 
ondersteunen met middelen 
voor onderwijs. Leerlingen 
hebben een schoolsetje no-
dig die ongeveer zestien eu-
ro kost, maar ouders hebben 
vaak het geld niet om die aan 
te schaffen. Deze materialen 
zijn nodig om onderwijs te 
kunnen volgen en proefwer-

ken te maken en meer dan 
vijftig procent van de kin-
deren heeft deze materialen 
niet. Leerlingen werken vaak 
ook. Ze verkopen van alles 
op straat, zoals vis, groente, 
fruit, snoepgoed en sigaret-
ten. Hierdoor missen ze les-
sen. Samen met Danscen-
trum La Passe en Pinoy Sari 
Sari willen wij deze kinderen 
helpen aan een betere toe-
komst.” 

Zaterdag 10 september van-
af 19.45 uur tot middernacht 
bij La Passe in Beverwijk. Er 
zijn diverse optredens van Ti-
na & Tokie, het overgebleven 
duo van voormalig show-
band Bandwave, dj Elvario, 
er is een minimarkt waar Fi-
lipijnse producten verkocht 
worden. Ook kan het publiek 
kennismaken met de Filipijn-
se keuken en eten van MR 
Pinoy. Er is een introductieles 
Filipino Zumba voor iedereen 
die van bewegen en dansen 
houdt. De entree is vijf euro. 
Voor meer informatie: www.
stichting-semp.com.

Zolderbrand
Castricum - De brandweer 
is donderdag om 22.10 uur 
uitgerukt voor een zolder-
brand aan de Helmbloem. 
Bij aankomst moest de 
brandweer zich tussen de 
geparkeerde auto’s manoeu-
vreren om bij het brandadres 
te komen. Het advies luidt 
om auto’s  zo te parkeren dat 
hulpdiensten er langs kun-
nen bij calamiteiten. 
Er bleek geen brand meer te 
zijn, maar wel rookontwikke-
ling op de zolderverdieping. 
Waarschijnlijk is de brand 
veroorzaakt door de wasdro-
ger. Die is door de brandweer 
in de achtertuin gezet en het 
huis is geventileerd. 

Creatieve workshop op het strand
Castricum - Op donderdag 
11 augustus kan van 10.30 
tot 12.00 uur in Strandpavil-
joen De Deining deelgeno-
men worden aan een trand-
workshop vanuit de Kids-
Vakantiecocktail. Tijdens de 
workshop kan een schel-
penketting gemaakt worden 
gecombineerd met strand-
vondsten. Eerst gaan de kin-
deren strandjutten om schel-
pen, stukken touw, hout 
en steentjes te verzame-
len waarmee ze vervolgens 
aan de slag gaan. Een do-
cent van Mem¹s Atelier be-
geleidt de workshop. De ac-
tiviteit is voor kinderen in de 
leeftijd van zeven tot en met 
twaalf jaar. Aanmelden kan 
bij Mem’s Atelier: tel.: 670775 
tussen 18.00 en 20.00 uur of 
via memsatelier@ziggo.nl.

de volgende bands: Gos-
to, Bombay, Dreadless, Case 
Mayfi eld, Mangold, Man-
tra, Skere Heren, Het Brein 
Dat Kwam Uit De Ruimte, 
Elke Vierveijzer, Instrumen-
tal Disorder en Mike & The 
Musicians. Voor Het Brein dat 

kwam uit de Ruimte is het een 
van de laatste optredens. Na 
tien jaar stoppen Spook, Beng 
en Neef Steef met de band. 
Omdat er veel fans verwacht 
worden is het Brein de afslui-
ter van het Koffi ehuispodium 
om 20.25 uur.
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Drie maal Nederlands 
kampioen op rij

Limmen - Het is een buiten-
gewone prestatie van Rob 
Huijsmans. Hij werd drie maal 
achter elkaar Nederlands 
kampioen makreelroken. Zo-
wel in 2014 als in 2015 was 
hij de beste van Nederland 
en nu dus ook in 2016.
In Petten zijn dit jaar 39 ro-
kers ten strijde getrokken om 
de beste makreel te roken 
bij de veertigstete editie van 
het Nederlands kampioen-
schap. Op Plein 1945 ston-
den de rookovens tot half 
twaalf te wachten om aange-

stoken te worden. De meeste 
makrelen hingen al om 11.00 
uur aan de speten tot ze in 
een rokerige omgeving kon-
den rusten. Om exact 16.30 
uur moesten de deelnemers 
de beste makreel inleveren. 
Toen kon de deskundige ju-
ry direct aan slag.

Rob blijkt gewoon onver-
slaanbaar. De juiste houtkeu-
ze voor het vuurtje, de eigen 
mix van eiken, beuken en vu-
ren om te roken en zijn per-
fect schoongemaakte en ge-

pekelde makrelen laten ie-
dereen watertanden. De ma-
krelen worden in zijn zelf ont-
worpen rookoven vakkundig 
bereid tot goudgele rakkers. 
Het niveau lag bijzonder 
hoog, maar toch wist Rob 
met maar liefst 2,8 punten 
verschil de concurrentie te 
verslaan. Hij kon zijn geluk al 
niet op toen zijn maatje Smo-
key John de derde plek be-
haalde. En de nummer één 
van dit jaar is weer Rob Huijs-
mans die de wisseltrofee voor 
altijd mag houden.

Duiven van Frank en 
Hein in de prijzen

Uitgeest - De jonge duiven 
vlogen dit seizoen hun vijf-
de vlucht, nu vanuit het Bel-
gische Minderhout met een 
afstand van 125 km. Aan-
tal deelnemers was acht en 
het aantal ingebracht duiven 
was 191. De eerste en snel-
ste  duif werd geconstateerd 
om 12.17.10 uur  bij Frank Ro-
denburg in Uitgeest met een 
snelheid van 1208.047 m.p.m. 
(ruim 72km p/uur). Het bleek 
een redelijk snelle vlucht 
want binnen acht minuten 
waren de 64 prijsduiven ver-
vlogen. Géén van de acht 
deelnemers viel dit weekend 
buiten de prijzen. Volgende 

week de zesde jonge duiven-
vlucht vanuit Asse-Zellik met 
een afstand van 185 km.
Het goed thuiskomen van 
de jonge duiven gaf voor de 
oude duiven die later in de 
middag vanuit het Franse Le 
Mans (595km) zouden ko-
men ook het vermoeden van 
een vlotte vlucht. Na fl ink wat 
geduld werd de eerste en 
snelste duif om 16.48.07 uur 
geklokt bij Hein Berkhout in 
Uitgeest. De eerste duif vloog 
een gemiddelde van 1127,912 
m.p.m. wat neer komt op een 
snelheid  van ruim 67 km per 
uur.  Slechts één van de ze-
ven deelnemers viel dit week-
end buiten de prijzen.

Inbraak bij FC Uitgeest 
Uitgeest - In het weekend 
van 16 en 17 juli werd inge-
broken in een loods van de  
voetbalvereniging aan de 
Zienlaan. Er werd een deur 
geforceerd en er werden di-
verse gereedschappen weg-
genomen. Verder zijn een 
groot aantal goederen buiten 
de loods klaargezet. Kenne-
lijk zijn de daders gestoord, 
zodat deze werden achterge-
laten.  
Tussen 18 en 20 juli vond er 

een poging tot inbraak van 
een woning plaats in de Dr. 
Brugmanstraat. De dader 
heeft getracht het cilinderslot 
van de toegangsdeur te for-
ceren.

Op 21 juli tussen 18.50 en 
19.15 uur werd ingebroken 
in een personenauto die ge-
parkeerd stond op de Paral-
lelweg. Een ruit werd ingesla-
gen en het navigatiesysteem 
weggenomen. 

Uitgeest - In de nacht van 21 
op 22 juli  werd een bromfi ets, 
die gestald stond voor een 
woning aan de Weth. Twaalf-
hovenstraat, ontvreemd. 
Het betrof een grijze brom-
fi ets, merk AGM VX50, ken-

Diefstallen

Uitgeest - Op 24 juli om 5.25 
uur werd door een beveili-
ger bij de politie gemeld dat 
er vernielingen werden ge-
pleegd op en rond het NS-
station. Ter plaatse bleek de 

Vernielingen ruit van een abri, de ruit van 
een kiosk en een bromfi ets te 
zijn vernield. 
Er werden drie jongens en 
twee meisjes aangehouden. 
Eén van de jongens verzet-
te zich hevig tegen zijn aan-
houding. 

teken F707KZ. Tussen 22 en 
23 juli werd vanuit een jacht-
haven aan de Lagendijk een 
roeiboot ontvreemd. 

Het gaat om een rubberboot 
met aluminium bodem, merk 
DSB, voorzien van een Yama-
ha buitenboordmotor.

Schade aan bomen Oranjelaan
Castricum - Naar nu blijkt 
heeft de vernieuwing van de 
Oranjelaan veel schade op-
geleverd voor de bomen. Dat 
meldt de gemeente. ,,On-
danks de nodige voorzorg-
maatregelen zijn veel wor-
tels beschadigd of doorsne-
den. Daardoor zijn ze insta-
biel geworden. Acht bomen 
worden op zo kort mogelijke 
termijn gekapt omdat ze een 
direct gevaar vormen voor de 
omgeving. Voor 21 andere 
bomen geldt op iets langere 
termijn hetzelfde lot. Bewo-
ners van de Oranjelaan zijn 
geïnformeerd tijdens een in-
formatiebijeenkomst.”
Wethouder Rob Schijf: ,,Het 
is een hele treurige constate-
ring. Indertijd was er de be-
woners veel aan gelegen om 
bij de herinrichting van de 
Oranjelaan de bomen te be-
houden. Daar is het ontwerp 
op aangepast. Tijdens de uit-
voering van het werk is er 

van alles gedaan om de wor-
tels te ontzien. Nu blijkt dat al 
die inspanningen niet gehol-
pen hebben. Het is met pijn 
in mijn hart, maar we moeten 
onze verantwoordelijkheid 
nemen en tot kappen beslui-
ten. We kunnen niet wach-
ten tot het misgaat.” Dit voor-
jaar zijn op de Oranjelaan de 
rijbanen, parkeerstroken en 
fi etspaden verbreed. Dat was 
om de weg veiliger te maken 
voor autoverkeer en fi etsers. 
Bij de inrichting was het uit-
gangspunt om de bomen te 
sparen. Het zijn met name de 
grotere, oudere exemplaren 
die te lijden hebben gehad 
onder de werkzaamheden. 
Bij het graven van sleuven en 
het aanbrengen van funde-
ring zijn, ondanks de nodige 
voorzorgsmaatregelen, wor-
tels gesneuveld of bescha-
digd. Deze bomen waren al 
kwetsbaar. Door hun leef-
tijd en ook door het feit dat 

ze jaren geleden, bij de aan-
leg van vrijliggende fi etspa-
den ook al te lijden hadden 
gehad onder het werk.

Schijf: ,,Als bomen hun wor-
tels kwijtraken, verliezen ze 
hun stabiliteit en dat is ge-
vaarlijk. Bovendien zijn di-
verse bomen door de wortel-
schade veel gevoeliger voor 
ziektes als de iepziekte. Dat 
is uiteindelijk fataal voor de 
boom zelf, maar ook voor de 
bomen in de nabijheid die 
door een zieke boom worden 
besmet. Daarom hebben al-
lerlei reddingsplannen niet 
veel zin. Je zou de boom he-
lemaal kunnen snoeien en ja-
renlang tegen een kale stam 
aankijken. Maar dan nog kan 
het zomaar gebeurd zijn als 
de iepziekte toeslaat.”De ge-
meente gaat dit najaar over 
tot herplanten van de bomen. 
Er komen Amerikaanse iepen 
terug.
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Wollige kunst bij Blinckers
Bakkum - Jantine Hos, tex-
tiel kunstenares en profes-
sioneel viltster, exposeert de 
komende vier weekenden bij 
Atelier voorheen Blinckers op 
het strandplateau. Hos heeft 
altijd een voorliefde gehad 
voor het werken met textiel 
en toen ze ontdekte dat wol 
ook op een hele natuurlij-
ke manier verwerkt kan wor-
den tot vilt was haar keuze 
snel gemaakt. Ze werkt zo-
veel mogelijk met restma-
teriaal en lokaal verkrijgba-
re grondstoffen. ,,Wol is het 
meest weerbarstige én het 
dankbaarste materiaal dat ik 
ken. Het blijft me uitdagen en 
inspireren om telkens weer 

nieuwe ontwerpen en toe-
passingen te ontwikkelen. De 
rijkdom aan wolsoorten en 
de diversiteit aan kleuren is 
schijnbaar eindeloos. Heerlijk 
om met een dergelijk natuur-
product te kunnen werken.”
 
Atelier voorheen Blinckers 
houdt van juni tot en met 
september op zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 17.00 
uur open atelier met wisse-
lende exposities. Komende 
weken is naast het werk van 
Jantine Hos ook werk van 
Sabrina Tacci en de kunste-
naars van CAKtwo, Marina 
Pronk, Berend Wijers en Pe-
ter Rijke te zien. 

Ruim elfhonderd kinderen 
bezoeken Sprookjestuin

Castricum - Wat was het 
weer een enorm succes, de 
Sprookjestuin bij de Tuin van 
Kaitein Rommel. Ruim 1.100 
kinderen hebben de afgelo-
pen week genoten. De ver-
telheks, Anita Boots,  maakte 
een gedicht over haar erva-
ringen. Hieronder een frag-
ment. 

‘De boot werd gevaren door 
menig kapitein. Iedereen 
mocht mee, groot of klein. 
Wel moesten ze eerst een 
liedje zingen. Onder begelei-
ding van een accordeon werd 
dat swingen. Diploma A of B 
was belangrijk welteverstaan. 
Anders moesten de kids een 
zwemvest aan. De ezel balk-
te en poepte goud. De ka-

bouters waste, ook al waren 
ze oud. Vlinders fl adderden 
rond de waterval. De zee-
meermin zwom in het meer 
en zat soms aan de wal. De 
reus die sliep duizend en een 
nacht. De wolf van Roodkap-
je hield de wacht. Bij Alice 
was iedereen onjarig, zoals 
dat gaat. En water kwam uit 
de theepot voor de vaat. Pluk 
was er met zijn wagen die 
ging heen en weer. De Krulle-
vaar legde een ei en dat deed 
niet eens zeer. De mooiste vis 
zwom in de put. En Pinokkio 
had de hele week genoeg fut. 
Piraten stoeiden met bussen 
en een bal. Gouden eieren 
waren er ook, niks was mal. 
In de waterlelies danste elf-
jes rond. Het enge bos was 

voor het hart niet zo gezond. 
Het elfenvolk mogen we ze-
ker niet vergeten. En met de 
giraffe kon je klein en groot 
meten. De put werd gevuld 
met vele wensen. De schat 
werd gevonden door alle-
maal mensen. 

Met veel bewondering voor 
iedereen van de tuin. Besluit 
ik mijn rijm en krijgen we al-
lemaal een pluim. Voor al het 
harde werken neem ik mijn 
heksenhoed af. Bedank ik 
met deze rijm de hele staf. En 
ik hoop dat ik nog vele jaren. 
Met de sprookjes mee mag 
varen. Zodat we vele kinde-
ren, ouders en anderen. Voor 
een dagje in een sprookje 
kunnen veranderen.’ 

TDR’s verbeteren pr en 
winst Manon Kruiver

Castricum - Vier TDR-at-
leten hebben in Wagenin-
gen mooie tijden neer-
gezet.  Jill Holterman en 
Niels Gersonius noteerden 
een klein pr. De dag erna 
liepen zes TDR-atleten de 
1500 meter tijdens de me-
morial Rasschaert. Ma-
non Kruiver wist de race 
in het hoofdprogramma 
te winnen en Lotte Krause 
liep daarachter naar een 
nieuw pr.

Lotte van Elst bleef op de 400 
meter met 59.32 nipt boven 
haar beste tijd van dit seizoen 
van 59.30. In de eerste reeks 
van de 5000 meter kwam 
Niels Gersonius in actie. Ger-
sonius verbrak zijn persoon-
lijk record met 0.6 seconde 
naar 15’35”36. In de twee-
de reeks kwamen de andere 
TDR-atleten in actie. Pip Tes-
selaar wist deze serie te win-
nen in een tijd van 15’50”84. 
Jill Holterman sprintte er al-
les uit om een record te reali-
seren. Met 16’10”58 liep Hol-
terman 0.3 seconde van haar 
pr af. 
Manon Kruiver en Lotte 
Krause zaten bij elkaar in de 
eerste serie van het hoofd-
programma van de 1500 me-
ter. Kruiver liep goed in de 

groep en wist een versnel-
ling te plaatsen waar nie-
mand antwoord op had. Met 
4’13”87 komt Manon weer 
in de buurt van haar pr van 
4’12”48, eerder gelopen dit 
seizoen. 
In het kielzog van Kruiver kon 
Krause de strijd aangaan met 
een groot deel van de dames 
in die serie. Na twee goe-
de races in Kortrijk en Heus-
den had Krause al laten zien 
de goede vorm te pakken te 
hebben. Dit wist zij zater-
dag te benadrukken. Met 
een sterke race wist zij voor 
het eerst onder de magische 
grens van 4’20” te duiken 
en krijgt 4’19”06 achter haar 
naam. Bij de mannen kwam 
Jurjen Polderman niet uit de 
voeten in de tweede serie en 
kwam tot 3’51”02.

In de tweede serie van het 
naprogramma kwamen Tom 
Koetsenruijter en Simon 
Grannetia in actie. Granet-
tia werd vierde in 3’52”62 en 
zit hiermee 0.4 seconde van 
zijn pr vandaan. Koetsenruij-
ter sluit zijn baanseizoen af 
met een seizoensbesttijd van 
3’54”18. 
Sten Stoltenborg fi nishte vier 
secondes van zijn pr vandaan 
met 4’08”19.

Circus Alberti in Limmen
Limmen - Het Internationaal 
Circus Alberti slaat volgende 
week haar tenten op in Lim-
men. Een programma vol in-
ternationale artiesten, live-
muziek en veel niet-wilde 
dieren is vanaf donderdag 4 
augustus tot en met zondag 7 
augustus meerdere keren te 
zien op De Vuurbaak.

De inmiddels zevende gene-
ratie van de Duitse circusdy-
nastie Frank reist al jaren met 
hun grote familiecircus Al-
berti door Duitsland. Wie de 
circustent betreedt, zal den-
ken dat de tijd er heeft stil 
gestaan. Het publiek waant 
zich in een nostalgische we-
reld vol rood pluche en kla-

tergoud. Tot de variétésterren 
die tijdens het ruim twee du-
rende programma in de piste 
komen, behoren onder an-
dere Shirley en Lesley die bij 
trapezenummers en op het 
strak gespannen koord een 
loopje nemen met de zwaar-
tekracht. Verder stapelt Mar-
cel Frank een acht meter ho-
ge piramide van stoelen op 
elkaar, om daar vervolgens 
bovenop zonder vangnet of 
zekeringslijn kaarsrechte 
handstanden te maken. De 
jonge Italiaanse clown Gui-
seppe Zalotti ontbreekt even-
min. Hij ‘onderbreekt’ regel-
matig de voorstelling met ko-
mische interacties met ‘vrij-
willigers’ uit het publiek. On-

danks het verbod op wilde 
dieren, toont Circus Alber-
ti toch nog genoeg beesten. 
Getraind door directeur en 
stalmeester Stefan Frankor-
di is er een dressuur met vier 
Noord-Amerikaanse paarden 
en laten ook steppekamelen 
en lama’s zien wat zij in hun 
mars hebben. En er zijn hon-
den, geiten en pony’s. 

De reeks voorstellingen, 
waarbij de muziek live wordt 
verzorgd door de huisband 
onder leiding van Marti-
no Frank, beginnen In Lim-
men op donderdag 4 augus-
tus om 19.00 uur, vrijdag om 
19.00 uur, zaterdag om 15.00 
en 19.00 uur en zondag 7 au-
gustus de laatste voorstelling 
om 14.00 uur. Pinnen is niet 
mogelijk. 

Castricum - Donderdag 21 
juli om 9.25 uur is de brand-
weer uitgerukt naar een wo-
ning aan de Etty Hillesum-

Meisje bekneld straat, omdat er een tienjarig 
meisje bekneld zat met haar 
arm tussen de verwarming en 
de muur. 
Zij wilde de hondenriem pak-
ken die achter de verwarming 

gevallen was. Ter plaatse kon 
de brandweer de verwarming 
met de hand een stukje van 
de muur afduwen, waardoor 
het meisje kon worden be-
vrijd.
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Uitgeest - Op 24 juli om 
11.45 uur is in een wei-
land op de Geesterweg een 
schaap aangevallen en dood-
gebeten door een loslopen-
de hond. De eigenaar van de 

hond kreeg deze uiteindelijk 
te pakken en kon hem mee-
nemen. Hij werd door de ter 
plaatse gekomen politie niet 
meer aangetroffen en wordt 
verzocht zich te melden. 

Eigenaar van hond die een 
schaap doodbeet gezocht 

Tumblingbaanspringen
Castricum - De vijftien me-
ter lange Tumblingbaan bij 
DOS staat op woensdag 10 
augustus klaar voor kinde-
ren die het leuk vinden hoog 
te springen en circusbuitelin-
gen op de een-meter-hoge 
baan te maken. 
In de gymzaal van de Juliana 
van Stolbergschool is de ac-
tiviteit van 13.00 tot 14.00 uur 
voor de leeftijd van vier tot en 
met zes jaar en van 14.15 tot 
15.45 uur voor de leeftijd van 
zeven tot en met twaalf jaar. 

Aanmelden kan bij DOS: te-
lefoon 0251-673367 of via 
bea.vandermeer@zonnet.nl.

Vakantie voor kinderen 
via Europa Kinderhulp

Regio - Europa Kinderhulp 
heeft zich ook dit jaar weer 
vol ingezet om vakantieou-
ders te vinden die kinderen 
drie weken willen opnemen 
in hun gezin voor een va-
kantie om nooit te vergeten. 
Het betreft kinderen die op-
groeien in zorgelijke situa-
ties en die nauwelijks weten 
hoe het er in een gewoon ge-
zin aan toe gaat. De kinderen 
verblijven bij de vakantieou-
ders thuis.
De kinderen ervaren dat er 
ruimte is om te spelen en om 
gewoon kind te mogen zijn, 
dat er oprechte aandacht 
voor ze is en waar tijd wordt 
vrijgemaakt voor ze. Fietsen, 
buiten spelen, samen eten, 
spelletjes doen, een bos-
wandeling of voorlezen, maar 
vooral gewoon meedraaien in 
het gezin, gewoon bij een ge-
zin thuis. Het lijkt zo gewoon, 
maar voor deze kinderen is 
dit soort aandacht heel bij-
zonder. Na drie weken gaan 
ze opgeladen naar huis met 
een rugzak vol positieve erva-
ringen. Het spreekt voor zich 
dat dit waardevol is in hun 

jonge leven, maar zeker ook 
voor hun toekomst. Er verblij-
ven ongeveer 1500 kinderen 
bij vakantieouders in Neder-
land. Daarvan komen ruim 
140 kinderen bij gezinnen in 
Noord-Holland. Zij zijn af-
komstig uit Duitsland, Frank-
rijk, Oostenrijk en Nederland. 
Voor meer informatie of aan-
melding als vakantiegezin/
vakantieouder: www.europa-
kinderhulp.nl of via Gert Pool 
op tel.: 023-5272560.

Man die tegen gevel 
reed had gedronken

Bakkum - De 29-jarige man 
uit Castricum die zaterdag-
morgen omstreeks 6.50 uur 
op de Heereweg tegen een 
gevel aanreed had gedron-
ken. De man kwam vanuit 
Castricum en reed in de rich-
ting van Egmond. Door nog 
onbekende oorzaak raakte 
hij naast de weg, botste te-
gen een tuinhek/muurtje en 

kwam tegen de voorgevel 
van een in aanbouw zijnde 
woning tot stilstand. De be-
stuurder moest voor contro-
le worden overgebracht naar 
het Rode Kruis Ziekenhuis in 
Beverwijk. De man bleek al-
cohol te hebben gebruikt. 
De bewoner kwam met de 
schrik vrij, de voorgevel raak-
te zwaar beschadigd.

Par Six in De Oude Keuken
Bakkum - Zondag 31 juli 
treedt Par Six op in De Oude 
Keuken. Par Six is het huis-
orkest van de Heemskerkse 
golfclub met daarin centraal 
zangeres Maria Volland. 

Ze heeft een breed repertoi-
re van blues, American Song-
book en bossa¹s tot num-
mers van Mose Allison, Di-
ana Krall en Crystal Gayle. 
Daarnaast speelt Par Six in-
strumentale nummers, on-
der meer van pianist Ed Wer-

twijn die ook arrangeert voor 
trombonist Chris van Boetze-
laer en saxofonist Rien Brus. 
Op gitaar Huub Rohde, Mar 
Flohil speelt bas en Jon Fun-
ke Kupper drums. 

Par Six speelt zondag 31 ju-
li in De Oude Keuken tussen 
14.00 en 16.00 uur, bij mooi 
weer natuurlijk op het ter-
ras op het terrein van Dijk en 
Duin. Vanaf de ingang aan 
de Zeeweg geven borden de 
route duidelijk aan.

Verdonk op 
herhaling

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft toch weer de 
hoofdprijs gepakt in de se-
rie om de KPB-mountain-
bikecup op Sportcomplex de 
Cloppenburgh. Ditmaal wa-
ren kleppers als Wim Man-
demakers en Vincent Been-
tjes niet in staat om ook maar 
op enige wijze het Verdonk 
moeilijk te maken. Het duo 
Wim Mandemakers en win-
naar Verdonk zijn jongere 
broer Wim vochten een ver-
beten strijd uit om plek twee, 
die in de finale toch door 
Mandemakers werd binnen-
gehaald.

Klussenbank
Castricum - Die eeuwig 
druppende kraan? Het schil-
derij dat nog steeds op half 
zeven hangt. Een plank die 
opgehangen moet worden of 
een kapotte buitenlamp Kort-
om, die klusjes die maar blij-
ven liggen omdat de handig-
heid ontbreekt en er geen 
hulp is in de directe omge-
ving. De Klussenbank heeft 
zo¹n twintig vrijwilligers die 
willen helpen om mensen 
zo lang mogelijk zelfstandig 
te kunnen laten wonen. Ou-
deren, die door omstandig-
heden niet in staat zijn een 
klusje in en om het huis ge-
regeld te krijgen, kunnen een 
beroep doen op de vrijwilli-
gers van de Klussenbank. Het 
moet dan gaan om klusjes die 
zij lichamelijk niet zelf kunnen 
verrichten. De klus mag maxi-
maal drie uur in beslag ne-
men, de uurvergoeding is zes 
euro. De Klussenbank is voor 
de inwoners van Castricum, 
Akersloot en Limmen. Klusjes 
kunnen telefonisch worden 
aangemeld bij Welzijn Cas-
tricum, tel.: 0251-656562of in 
Nieuw Geesterhage (ingang 
bibliotheek), Geesterduinweg 
5, op werkdagen tussen 9.00 
en 12.30 uur.

www. .nl

www. .nl

Met één zeebaars naar huis
Regio - Het gaat slecht met 
de zeebaars. Daarom mogen 
sportvissers maar een zee-
baars per persoon per dag 
mee naar huis nemen. De 
zeebaars moet groter dan 42 
centimeter zijn. Deze zomer 
zijn er extra controleacties 
om te kijken of vissers zich 
aan deze wettelijke maat-
regel houden. De zeebaars 
dreigt door overbevissing uit 
te sterven. Het is natuurlijk 
nog beter om alle zeebaars 

terug te zetten. Sportvissers 
kunnen ook op andere wijze 
hun steentje bijdragen aan 
een betere bescherming van 
de zeebaars. 
Data over deze vissoort zijn 
nog altijd zeer schaars, dus 
vangstmeldingen, van zo-
wel grote als kleine vissen, 
zijn bijzonder welkom om de 
zeebaarsbestanden beter in 
kaart brengen. Dit kan via 
www.mijnvismaat.nl of via de 
mijnvismaatapp.
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Chiara Prijs met hengst 
Falcon naar WK 

Castricum - Chiara Prijs (21) 
heeft zich gekwalifi ceerd met 
haar hengst Falcon voor het 
Wereldkampioenschap dres-
suur jonge paarden dat dit 
jaar in Nederland wordt ge-
houden. Van 28 tot en met 31 
juli vind dit grote evenement 
plaats op het KNHS-centrum 
in Ermelo waar 31 landen aan 
meedoen. Via een uitgebreid 
kwalifi catieproces heeft Chi-
ara zich met Falcon weten 
te kwalifi ceren voor dit WK. 
Chiara komt internationaal 
uit voor Italië. Ze is de enige 
in Italië die zich volgens de 
Internationaal geldende mi-
nimumscore heeft weten te 
plaatsen. De bekende Itali-
aanse dressuuramazone Va-
lentina Truppa is dit bijvoor-
beeld niet gelukt.

Chiara rijd de goedgekeur-
de hengst Falcon nog niet zo 

lang. Drie maanden geleden 
werd hij aangekocht door de 
Zweedse Sophia Skobe Ro-
sen, een oud-internationale 
dressuuramazone die na een 
zakelijke carrière een tienja-
rig intensief samenwerkings-
verband  is aangegaan met 
Dressage Horses Vitale Prijs 
uit Castricum. Aan Chiara de 
taak om deze paarden in de 
dressuursport te berijden. 
Een nieuwgebouwde luxe 
stal in de duinen van Castri-
cum geeft onderdak aan de 
hengst en aan diverse ande-
re goedgekeurde paarden. 
Chiara rijdt voor diverse eige-
naren. Ze train ze en brengt 
ze succesvol uit in de sport. 
Uiteindelijk is er voor deze in-
vesteerders een gezamenlijk 
doel en dat is verkoop. Ook 
zusje Noa rijdt de paarden in. 
Falcon wordt na het WK ver-
kocht.

Limmen wint eerste NK 
Glow in the Dark-tennis
Castricum - Op zondag 10 
juli vond het Nederlands 
Kampioenschap Glow in the 
Darktennis plaats in de hal 
van Berg en Bal. Het NK werd 
gehouden voor twee groe-
pen: rood (zes tot en met ne-
gen jaar en oranje acht tot en 
met elf jaar. 
De kinderen hadden neon-
kleurige kleding aan en wie 
wilde kon zijn gezicht la-
ten beschilderen met neon-
verf. Hiermee gaven ze licht 
in het donker en zagen ze 

er prachtig uit. Met een gro-
te opkomst van 34 kinderen 
van verschillende clubs  uit 
Noord Holland werden er in 
de categorie rood tiebreak-
wedstrijdjes gespeeld en uit-
eindelijk kwam hier een Ne-
derlands kampioen uit. 
Dat was Jurre Breggeman 
van TV Limmen. Na de lunch 
werd er gespeeld in de ca-
tegorie oranje. In deze cate-
gorie werd Isa Breggeman, 
eveneens van TV Limmen, 
Nederlands kampioen.

Bakkum - Zaterdagmiddag 
is een bestelbus ontvreemd 
vanaf de Prof. Winklerlaan 
in Castricum. Het ging om 
een grijze gesloten verhoog-
de Opel Monavo met in het 
kenteken de lettercombinatie 
 BS-NB. De eigenaar van de 
auto, een zzp’er, was in een 
woning aan het werk. De bus 
stond voor de woning ge-
parkeerd. De auto was open, 
omdat de eigenaar regelma-
tig heen en weer liep om ma-
terialen en gereedschap te 
pakken. De dief heeft kans 
gezien om de sleutels van de 
auto te bemachtigen, in de 
bus te stappen en weg te rij-
den. Eventuele getuigen van 
de diefstal of personen die 
weten waar de bus nu staat, 
worden verzocht contact op 
te nemen met de politie op 
tel.: 0900-8844.

Diefstal bestel-
bus van zzp’er

Ringsteken tijdens kermis
Akersloot - Dinsdag 9 au-
gustus is er ringsteken tijdens 
de kermis van Akersloot. Het 
dorp is een van de weini-
ge plaatsen waar het ring-
steken met aangespannen 
paard in ere wordt gehou-
den. Voor de liefhebbers zijn 
er vele paardenrassen te be-
wonderen en ook veel ver-
schillende rijtuigen. De deel-
nemers doen veelal in tradi-
tionele kleding mee aan de 
wedstrijd. De aanspanningen 
komen op het parcours rond-
om de Kerklaan en de Julia-
naweg diverse malen voor-

bij, vijfmaal voor het ring-
steken en enkele keren voor 
het bestgaande paard en 
het schoonste geheel. Bij het 
ringsteken gaat men de strijd 
aan om zoveel mogelijk rin-
gen te steken. Eventuele bar-
rages zullen uiteindelijk zor-
gen voor de winnaar van de 
bokaal. Het ringsteken begint 
om 13.00 uur, na afl oop is 
de prijsuitreiking in café De 
Vriendschap. Op het terras 
speelt duo De Wico’s. Aan-
melden voor dit festijn kan 
via leveringhenk@gmail.com 
of telefonisch 06-51387333.

Slimme postduif op YouTube
Castricum - Postduiven op 
weg naar huis maken vaak 
slim gebruik van omstan-
digheden om energie te 
sparen. Een bekend voor-
beeld is in noordelijke rich-
ting laag over het strand vlie-
gen in de luwte van de dui-
nen, om geen last te hebben 
van oostenwind. Op YouTube 
(https://www.youtube.com/
watch?v=MIw6cRtYHU ) is 
recent een fi lmpje geplaatst, 
gemaakt vanuit een rijdende 
auto op de snelweg A2, van 
een duif die op de snelweg 
steeds beschutting zoekt van 
verschillende auto’s. De ma-

ker van het fi lmpje laat op de 
snelheidsmeter van de eigen 
auto ook zien hoe hard deze 
duif gaat. 

Het had zomaar een duif 
kunnen zijn van Cees de 
Wildt, die afgelopen week-
end vliegles gaf aan de club-
leden van de Gouden Wie-
ken. Alleen Gerhard Tromp 
en Sander de Graaf konden 
nog partij geven met respec-
tievelijk de tweede en derde 
geklokte duif, maar de bloe-
men van de wedstrijd uit het 
Belgische Minderhout waren 
voor Cees.

Koe in water heeft hulp 
brandweer niet nodig

Castricum - Zondag om 10.40 uur is de brandweer uitgerukt 
voor een koe die te water was geraakt langs de spoorbaan 
tussen Uitgeest en Castricum. De melding was gedaan door 
de machinist van een trein. bij aankomst bleek dat de koe op 
eigen kracht uit het water was gekomen. De eigenaar vertel-
de de brandweer dat de koeien vaker een duikje nemen en er 
meestal zelf weer uit komen. Foto: Evelien Olivier.

Uitgeest - Parochiehuis De 
Klop is wegens onderhouds-
werkzaamheden gesloten. 
Verwacht wordt dat de werk-
zaamheden eind augustus, 
begin september zijn afge-
rond. Voor wie het kerkhof 

Onderhoud aan De Klop
bezoekt is er wel gelegen-
heid om koffi e te drinken in 
de pastorie tussen 10.00 uur 
en 11.30 uur. 
Koffi edrinken na de viering 
op 7 augustus komt te ver-
vallen.

Portrettekenen 
voor kinderen

Castricum - Kinderen kun-
nen een portret van zich-
zelf maken op canvas of an-
der materiaal bij de KidsVa-
kantiecocktail op maandag 8 
augustus van 10.00 tot 11.00 
uur. De activiteit wordt ver-
zorgd door de Boomhut van 
Forte Kinderopvang op de 
Sokkerwei. De fi jne kneepjes 
van het portrettekenen wor-
den op een speelse manier 
uitgelegd zodat alle kinde-
ren, ook met minder ervaring, 
een schilderij kunnen maken. 
De activiteit is voor de leef-
tijd van vier tot en met twaalf 
jaar. Ouders kunnen bij de 
activiteit blijven. Aanmelden 
via h.dogger@fortekinderop-
vang.nl.

Uitgeest - Donderdagoch-
tend rond 8.15 uur heeft is 
een onbekende automobilist 
doorgereden na een botsing 
op de A9 ter hoogte van Uit-
geest.

Doorrijder



Castricum - Het was zwe-
ten geblazen tijdens de va-
kantieactiviteiten van Sport-
service Kennemerland, vooral 
tijdens de bootcamples kreeg 
iedereen het fl ink warm. De 
les werd daarom afgeslo-
ten met een zeepbaan. Be-
halve bootcampen konden 
de basisschoolkinderen uit 
de gemeenten Castricum en 
Heemskerk ook meedoen 
aan de sportinstuif in de Wa-
terakkers en freerunnen in 
Castricum. De sportinstuif 
was goed voor twee uur lang 
sporten en spelen. De kinde-
ren konden hier vrij kiezen uit 
voetbal, touwzwaaien, schie-
ten met een snelheidsmeter, 

de saltostoel en springen op 
een groot springkussen. Voor 
het freerunnen werd een par-
cours uitgezet in de gymzaal, 
waar de ene keer heel mooi 
en dan weer overheen ge-
sprongen werd.
Wie de volgende vakan-
tie ook mee wil doen met de 
gratis activiteiten van Sport-
service Kennemerland moet 
de website www.sportser-
vicekennemerland.nl in de 
gaten houden. Eind septem-
ber wordt hier het program-
ma van de herfstvakantie ge-
publiceerd. Op deze site zijn 
ook de foto¹s terug vinden 
die tijdens de activiteiten zijn 
gemaakt.

Wie heeft het allerschoonste strand?

Regio - De jaarlijkse Schoon-
ste Stranden Verkiezing is van 
start gegaan. Ieder jaar on-
dernemen duizenden Suppor-
ters van Schoon allerlei acties 
en activiteiten om de Neder-
landse stranden nog schoner 
te maken. En met succes. De 
Nederlandse stranden scoren 
ieder jaar hoger en beter. Be-
zoekers, beheerders en pavil-

joenhouders slaan ook deze 
zomer de handen ineen om de 
stranden zwerfafvalvrij te ma-
ken en te houden. Alle strand-
liefhebbers worden opgeroe-
pen samen te strijden voor een 
schoon strand en te stemmen 
op hun favoriete plekje aan de 
Nederlandse kust. Stemmen 
kan tot en met zondag 21 au-
gustus via www.supportervan-

schoon.nl. Deelnemers maken 
kans op een lang weekend 
aan het schoonste strand van 
Nederland of één van de Sup-
porter van Schoon badlakens. 
Vorig jaar nam de gemeente 
Domburg de prijs in ontvangst 
voor het schoonste strand. 

Om de Supporters van Schoon 
nog extra te stimuleren is er 
ook dit jaar weer de Stimu-
leringsprijs. Deze specia-
le award wordt uitgereikt aan 
het initiatief dat het strand op 
een bijzondere, opvallende en 
uiteraard succesvolle manier 
schoonmaakt maar vooral ook 
schoon houdt. 
Op woensdag 31 augus-
tus maken de ANWB en Ne-
derlandSchoon bekend welk 
strand zich een jaar lang het 
Schoonste Strand van Neder-
land mag noemen. Ook wor-
den dan de winnaars per pro-
vincie uitgeroepen.

Op weg naar een natuurspeeltuin

Castricum - Het zijn brui-
sende vakantiecocktailwe-
ken en vorige week dinsdag 
was het ‘een feestje voor het 
beestje’ in de speeltuin van 
de Springplank. Circa der-
tig kinderen plus ouders of 

grootouders waren bezig met 
het maken en versieren van 
schuil- en broedplekjes voor 
nuttige insecten. Ieder fami-
lie kon een kistje omtove-
ren tot insectenhotel gevuld 
met holle stengels van fl ui-

tenkruid, riet, takken en den-
nenappels als thuis voor  nut-
tige insecten zoals de solitai-
re bij, oorwormen en lieve-
heersbeestje. Ook voor de 
speeltuin van de Springplank 
werd een muurtje voor insec-
ten gebouwd. Een bloemen-
rijk grasveldje naast de muur 
zal toekomstig voedsel bie-
den voor de beestjes. Don-
derdag 28 juli van 13.00 tot 
16.00 uur gaan de kinderen 
moestuinieren. 

Onder de naam van ‘Geroe-
zemoes in de Speeltuin’ gaat 
de Springplank in samenwer-
king met Vitaal Landschap 
het buitenterrein aan de 
Dorpsstraat 109 veranderen 
in een natuurspeeltuin. Inte-
resse? Neem dan contact op 
met mail@vitaallandschap.nl. 

Tafeltennisbattle voor kinderen
Castricum - In het kader 
van de vakantiecocktail was 
er donderdag 21 juli een ta-
feltennisbattle bij tafeltennis-
vereniging Castricum. In de 
zaal aan de Gobatstraat 12A
waren er ondanks het warme 
weer elf kinderen gekomen, 
om sportief bezig te zijn. Ge-
start werd met een balspel. 
Bram Luijendijk was de ge-
lukkige winnaar. Daarna be-
gon het echte werk: een se-
rie tafeltennisspelletjes, zo-
als het spannende rondje 
rond de tafel, het spelen te-
gen de robot, balletje hoog-
houden, een parcours met 
tafeltennisattributen met de 

snelste tijd voor Noah Waite-
re, het sponzenspel met dob-
belsteen en een balletje slaan 
met een speler uit het eerste 
team van TTVC. Matthijs de 
Ruig was de winnaar van de 
serie spelletjes. Als klap op 
de vuurpijl was er de battle. 
De eindstrijd om de laagste 
plaats was een strijd tussen 
Sapphire Brown en Femke 
van Brussel, die uiteindelijk 
werd beslist met  13-11, door 
Sapphire. De winnaars van 
de Battle waren Fedor Ver-
berne en Hugo Sanders. In 
een onderlinge fi nale sleepte 
Hugo met 11-6 welverdiend 
de winst binnen.

Orgeltocht geestgronden

Regio - De Dorpskerk in 
Castricum, de protestant-
se kerk in Akersloot en de 
protestante kerk in Uitgeest 
zijn het decor van de derde 
orgeltocht  van deze zomer 
op zaterdag 6 augustus. De 
tocht is onderdeel van een 
serie van vier orgeltochten 
door Noord-Holland. 
Organist Willem Poot ver-
zorgt tijdens deze tocht  de 
demonstraties met een toe-
lichting op het orgel en het 
kerkgebouw. Op de geest-
gronden zullen de ontwik-
kelingen in de orgelbouw en 
muziek van de 18e naar de 

19e eeuw geïllustreerd wor-
den. Door een prachtig klas-
siek kabinetorgel van Müller 
(Castricum), via een oer-Ne-
derlands orgel uit de Franse 
tijd (Akersloot), naar de sta-
tige 19e eeuw in Uitgeest. 
Aanvang 10.30 uur in Castri-
cum, 12.00 uur in Akersloot 
en 14.30 uur in Uitgeest. 
Iedereen kan deelnemen 
aan deze muzikale verras-
singstocht zonder opgave 
vooraf. Het volledige pro-
gramma en alle praktische 
informatie is te vinden op 
www.orgeltochtennoord-
holland.nl.
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De werkzaamheden op de Langebuurt zijn, op de bestrating na, klaar 
(foto: gemeente Uitgeest).

Werkzaamheden Dokter 
Brugmanstraat en Langebuurt
Sinds geruime tijd zijn er werkzaamheden rond de Langebuurt 
en Dokter Brugmanstraat, die uitgevoerd worden door aanne-
mer Gebr. Beentjes. Vanaf 30 juli heeft de aannemer drie weken 
bouwvakantie. Gedurende deze periode worden geen werkzaam-
heden uitgevoerd, de straten zijn wel toegankelijk.

Vanaf maandag 22 augustus worden de werkzaamheden hervat, en 
wordt de riolering vervangen op de kruising Dokter Brugmanstraat met 
Middelweg. Deze is dan afgesloten voor alle verkeer. Ook wordt gestart 
met het aanbrengen van de definitieve bestrating in de Langebuurt.

Chemo van uw taxus-snoeisel
Elk jaar vindt de actie ‘Vergroot de Hoop’ plaats. Deze actie 
vraagt inwoners van onder andere Uitgeest om snoeiafval van 
de taxus niet in de groene rolemmer te gooien, maar in te leve-
ren bij de gemeentewerf aan de Molenwerf 27. Er staat een spe-
ciale inzamelbak van 15 juni tot 31 augustus, welke na de actie 
overgebracht wordt naar de HVC.

Het betreft een landelijke actie, uit taxus wordt namelijk een belangrijke 
grondstof voor chemokuren gewonnen. Uit 1 kuub snoeiafval wordt 1 
chemokuur gehaald. Het gaat wel alleen om de jonge scheuten. Om pre-
cies te weten hoe u uw taxushaag snoeit en de scheuten opvangt en in-
levert, kijkt u op www.vergrootdehoop.nl. Hier is ook te lezen hoe suc-
cesvol de actie de afgelopen jaren is geweest.

Fietswrakkenactie
De komende weken wordt een 
schoonmaakactie gehouden 
rond de fietsenrekken van het 
treinstation. Alle fietswrakken 
worden gestickerd en na 14 da-
gen verwijderd. Indien uw fiets 
is gestickerd en u verwijdert de 
fiets niet zelf binnen deze peri-
ode, wordt de fiets overgebracht 
naar de gemeentewerf. Hier is de 
fiets tijdens openingstijden af te 
halen tegen betaling van € 45,- 
met passende sleutel.

Een goed voorbeeld van fietswrak-
ken bij het station (foto: gemeente  
Uitgeest).

BUrGErLijkE StanD
GEBOrEn
Lott Sofie Maria Spruit, dochter van a.M. Spruit en B. van der Zwan

Ophaaldata restafval
in week 31 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 1 augustus
De kleis en Waldijk:  woensdag 3 augustus
De koog:  donderdag 4 augustus
Buitengebied en Uitgeesterweg:  vrijdag 5 augustus

Goed idee voor cultureel erfgoed?
Hebt u hét idee dat het culturele erfgoed van de provincie noord-
Holland laat herleven? Doe dan mee en schrijf het idee in via 
www.hollandcall.nl

HollandCall is het innovatieprogramma van de provincie Noord-Holland 
waarmee een succesvol product of dienst voor de cultureel-toeristische 
sector wordt gecreëerd. Dit jaar wordt het voor de derde keer georgani-
seerd. Sinds 12 juli is het programma officieel gestart met de opening 
voor de inschrijvingen. De inschrijving sluit op 18 september.

HollandCall is voor iedereen: start-ups, (lokale) ondernemers, studenten 
of juist grotere organisaties die maatschappelijk verantwoord willen on-
dernemen. Dit is een mogelijkheid om op een creatieve manier een eigen 
onderneming op te starten of een bestaande onderneming juist een zet 
in de goede richting te geven. 1 december 2016 worden de beste ideeën 
gepresenteerd tijdens het Meet & Match finale evenement. De winnaars 
krijgen onder andere startkapitaal en begeleiding zodat het product ver-
der ontwikkeld kan worden. Voor informatie, vragen en inschrijving kijkt 
u op www.hollandcall.nl.

Aan alle hondenbezitters wordt nogmaals het dringende verzoek gedaan 
honden niet de weilanden in te laten gaan rond De Terp (foto: gemeen-
te Uitgeest).

Weilanden verboden voor honden
Enige tijd terug heeft de gemeente bericht over een wijziging 
in het hondenbeleid, naar aanleiding van een bewonersavond 
in het gemeentehuis. naar aanleiding van deze bewonersavond 
heeft de gemeente enkele wijzigingen aangebracht in het beleid 
dat op dat moment gold. Onder andere werd in de gehele ge-
meente de opruimplicht van kracht, doordat alle aanwezige in-
woners hier unaniem vóór stemden.

Het gebied rond De Terp na de brug over de Westgeestervaart is losloop-
gebied, maar dit betreft alleen de gemeentegrond. Hierbij nogmaals het 
dringende verzoek om de honden niet de omliggende weilanden in te 
laten gaan.
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