
1 juni 2016 Tel. 0255-520456 www.uitgeestercourant.nl 13

Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest onaangenaamste 
station van provincie
Uitgeest - Samen met NS 
station Amsterdam Muider-
poort wordt het station Uit-
geest als meest onaangena-
me station van Noord-Hol-
land beschouwd. Dat blijkt 
uit een enquête die de Ver-
eniging van Reizigers Open-
baar Vervoer Rover onlangs 
hield onder treinreizigers. 
Over station Uitgeest werden 
de volgende meningen gege-
ven: 1. Kaal, winderig, vlieg-
tuigroute, geen winkeltje, na-
re tunnel. Guur en koud stati-
on waar niets te beleven valt.
2. Station ligt in de open 
ruimte, weinig beschut-
ting. Weinig NS-staf aanwe-
zig. Veel niet normale figuren 
die er rondlopen. 3. Te groot 
station voor de vier sporen. 
Ook de toegangshal is veel 

te groot voor een station van 
deze omvang. 4. Te grote af-
standen tussen perrons, tus-
sen ingangen. Lange per-
rons, met name perron 1, met 
een groot traliehek. Ondui-
delijk waar je moet zijn. Over-
stappen aan het eind van een 
zeer lang perron, vooral zeer 
onaangenaam als het don-
ker is.
Landelijk gezien komt alleen 
station Rijswijk er nog slech-
ter vanaf. 
Rotterdam scoorde het best 
als grote station, gevolgd 
door respectievelijk Amster-
dam en Utrecht. Als middel-
groot station kwam Delft er 
absoluut als beste uit en het 
stationnetje in Valkenburg 
werd de winnaar onder de 
kleine stations. 

Geslaagde rommelmarkt 
in Geesterheem

Uitgeest - Zondag vond in 
woon-zorgcentrum Gees-
terheem een drukbezochte 
rommelmarkt plaats. Van de 
opbrengst krijgen de bewo-
ners een gezellige week aan-
geboden. Behalve de rom-
melmarkt was er een loterij 
waarvan de meeste prijzen 
waren aangeboden door de 
middenstanders in Uitgeest. 
Een muzikale noot, gebracht 
door Henk Eilert op de gi-
taar, werd erg gewaardeerd, 
er werd met veel bezieling 
meegezongen met de Oud-
hollandse liedjes.

De organisatoren Carola, Syl-
vana, Lia en Anet waren na 
afloop dik tevreden. Anet: ,,Al 
meer dan een jaar geleden 
zijn wij begonnen de zolder 
in Geesterheem op te ruimen. 
Daarbij vonden we veel ge-

schonken artikelen en spul-
len die in de loop der jaren 
niet meer gebruikt werden. 
Zo ontstond het plan voor de-
ze rommelmarkt. Met als doel 

van de opbrengst een feeste-
lijke kosteloze midweek in juli 
te organiseren voor de bewo-
ners en dat gaat zeker luk-
ken!’’ (Ger Bus)

Uit enquête Rover blijkt:

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   
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€ 12,50korting

Kom ook met je vriendinnen naar Share a Perfect Day! 
Een uniek evenement met bekende artiesten, food & drinks 
en talrijke activiteiten. Koop 2 actieproducten van 
onderstaande merken* en betaal slechts € 10,- per kaartje. 

*  Geldig bij aankoop van 2 artikelen van hetzelfde merk.  
Actie geldt bij Coca-Cola enkel op 1,5 liter flessen, bij Red Bull enkel op 4-packs.

Kijk op Jumbo.com/shareaperfectday voor meer informatie.

Exclusief bij Jumbo

Hilvarenbeek - 30 juni t/m 2 juliEen feest voor vriendinnen

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

R   aadslid 
aan het wooRd

Hoewel politiek altijd wel ge-
engageerd, ben ik pas sinds 
2013 politiek actief. Ik was in 
2012 gestopt met het voorzit-
terschap van dorpshuis de 
Zwaan en stichting De Zwaan 
Cultureel. En daarmee tijd om 
op een andere manier mij in te 
zetten voor Uitgeest. 

In de afgelopen twee jaar in 
de gemeenteraad is er veel 
gebeurd. Door de NEE stem 
van PU inzake Park Oudgeest 
werd eind vorig jaar een nieuw 
college gevormd. De PU werd 
in de oppositie gedwongen en 
zo veranderde ook mijn rol als 
raadslid. Helaas heeft het nieu-
we college besloten tot een 
extra wethouder. Kosten 90.000 
euro extra per jaar. Geld dat 
beter voor andere doeleinden 
had kunnen worden gebruikt. 

Uitgeest staat voor een aan-
tal zeer belangrijke keuzes 
op het gebied van (ver)bouw 
van scholen en extra wonin-
gen. De PU heeft altijd gepleit 
voor behoud van een school in 
de Koog en een school in het 
oude dorp. Andere partijen 
zijn voorstander van één ‘bre-
de’ school. In de zeer recente 
‘Woonvisie’ van het college 
staat dat 800 extra woningen 
nodig zijn. Waar en op welke 
wijze die woningen gebouwd 
zouden moeten worden staat 
er niet in. De PU is tegenstan-
der van bouw op het zwem-
badterrein en de sportvelden. 
Ook het groene buitengebied 
dient behouden te blijven. De 
PU is wel voorstander van ver-
nieuwbouw waar mogelijk, bij-
voorbeeld in de Koog en voor 
bouw van zorgwoningen in het 
centrumgebied. Bouw van 800 
woningen zal echter leiden tot 
leegstand op langere termijn 
door de vergrijzing. 

Thom van Son

Uitgeester braderie op 
11 juni moet ouderwetse 

gezelligheid brengen
Uitgeest - ‘Er worden te wei-
nig leuke dingen georgani-
seerd in Uitgeest. We missen 
de gezelligheid in het dorp.’ 
Dergelijke uitspraken kwa-
men  Peter de Groot regelma-
tig ter ore. Het zette hem aan 
het denken: waarom niet zelf 
iets doen? De betrokken Uit-
geester ondernemer voegde 
de daad bij het woord en or-
ganiseerde gewoon zelf een 
braderie. Bezoekers zijn za-
terdag  11  juni van 12.00 tot 
17.00 uur welkom op de Prin-
ses Beatrixlaan voor ouder-
wetse gezelligheid in een 
nieuw jasje. 

“Ik heb geprobeerd een eve-
nement te organiseren wat  
leuk is voor jong en oud”, ver-
telt Peter de Groot, eigenaar 
van De Groot Verzekerin-
gen en De Groot Makelaar-
dij. “Wij zijn zelf met meerde-
re stands vertegenwoordigd 
en ook RegioBank levert een 

bijdrage. Er komt een pan-
naveld, waar de E- en F-pu-
pillen van FC Uitgeest zullen 
voetballen  en geleid worden 
door gediplomeerde jeugd-
scheidsrechters en er is een 
springkussen.”

Geld grabbelen
Voor de volwassenen die op 
het evenement afkomen is er 
ook genoeg te beleven. “Ik 
wilde beslist een dynamische 
markt neerzetten”, gaat Peter 
verder. “Dus niet alleen maar 
lopen en kijken, maar vooral 
ook dingen kunnen doen. Bij 
ons kan men geld grabbelen 
in een windturbine, er is een 
styliste die woonadvies geeft, 
er zijn diverse winacties, kin-
deren kunnen zelf limonade 
‘melken’ uit een koe en zo is 
er nog veel meer te doen.”

Burgemeester
Als de braderie aanslaat 
wil Peter er een terugke-

rend evenement van maken. 
“Maar eerst maar eens kijken 
hoe druk deze editie bezocht 
wordt”, lacht hij. 

Aan de organisatie zal het 
niet liggen; aan alles is ge-
dacht. De Prinses Beatrixlaan 
tussen de Hogeweg en Prins  
Bernardstraat is afgesloten 
voor verkeer en OSU komt 
vijf uur lang uitzenden vanaf 
het evenement. Heel leuk en 
interessant om te zien en wie 
weet wordt u wel live naar uw 
mening over het een of ander 
gevraagd. 

Zanger en gitarist Marcel 
Kramer zorgt voor de muzi-
kale omlijsting. 

De organisator heeft zelfs 
de burgemeester en verant-
woordelijke wethouder uitge-
nodigd. Of ze ook daadwer-
kelijk komen? “Kom het zelf 
beleven!”, sluit Peter af.

Uitgeester maakt furore in 
internationale musicalwereld
Uitgeest - Geboren en ge-
togen Uitgeester Cornelius 
Baltus is een beroemdheid 
in Rusland. Na als zanger en 
danser onder de naam Corné 
du Crocq gespeeld te heb-
ben in musicalproducties als 
Cats en Cabaret koos hij voor 
het vak van regisseur en ging 
verder onder de naam Corne-
lius Baltus. 
In 2014 kreeg hij opdracht 
om een show te creëren voor 
het Musical Comedy Theatre 
in St. Petersburg in Rusland. 
Dit nadat de Uitgeester, als 
assistent van Roman Polan-
ski, een andere musical daar 
geregisseerd heeft: Dance of 
the Vampires.
Uit deze opdracht is de mu-

sical ‘Hollywood Diva’ ont-
staan die hij zelf geschreven 
en geregisseerd heeft. Op 16 
april 2016 heeft Baltus de ge-
renommeerde Golden Mask 
Award mogen ontvangen 
voor Best Musical in Russia 
voor deze door hemzelf ge-
schreven musical. ,,Een on-
gelooflijk highlight’’, aldus 
de sinds een jaar in Londen 
woonachtige Baltus.

Op dit moment is Cornelius 
Baltus verantwoordelijk voor 
de regie in The Lion King 
London in the West End. Bin-
nenkort hopen we een uit-
gebreider artikel te plaatsen 
over deze Uitgeestse musi-
calberoemdheid.



Jeugdige vissers 
genieten van wedstrijd
Uitgeest - Maandag 23 mei 
was het weer zo ver. De Uit-
geester vistalentjes konden 
hun kunsten laten zien op de 
jeugdviswedstrijden van de 
AHBU. 
Organisator Pico en zijn man-
schappen hadden de vlag 
weer gestreken en het span-
doek opgehangen. helaas 
was er veel regen voorspeld 
en het was niet al te warm. 
Toch waren er 17 deelnemers 
gekomen.

Om 18.45 uur klonk het fluitje 
en de dobbers gingen te wa-
ter. Er werd goed gevist en 
op vele manieren. Van werp-
hengel tot vaste stok. Er werd 
niet echt veel gevangen maar 

de mocht de pret niet druk-
ken.
Om 20.00 uur ging de fluit 
en mochten de hengels weer 
opgeborgen worden.
De begeleiding kwam langs 
om de vis te meten en de uit-
slag op te maken.
Er waren een paar kinderen 
die pech hadden en eindig-
den met nul vissen maar die 
mochten evengoed een prijs-
je uitzoeken. Het was dit keer 
heel spannend want twee 
deelnemers eindigden op de 
eerste plaats!
Danilo Torrisi en Job Vosse 
vingen allebei 70 centimeter 
vis, waarbij Danilo de groot-
ste vis had gevangen van 24 
centimeter. 

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

Onderscheiding voor 
ambassadeur Owen
Uitgeest - Ruim 1200 gezin-
nen waren vorig weekend te 
gast op Attractiepark Duinrell 
om ze te bedanken voor hun 
inzet voor Stichting Opkikker.
Owen van der Laan uit Uit-
geest heeft hier samen met 
het hele gezin van kunnen 
genieten tijdens de jaarlijk-
se ambassadeursdagen van 
Stichting Opkikker! 
Owen heeft zelf in het verle-
den een Opkikkerdag mee-
gemaakt. Deze dag beteken-
de zoveel, dat Owen besloot 
betrokken te blijven bij Stich-
ting Opkikker middels het 
ambassadeurschap. Op die 
manier wil hij graag wat be-
tekenen voor gezinnen in een 
soortgelijke situaties.
Ritmische beats van een 
slagwegwerkgroep, enthou-
siaste begroetingen van 
clowns, Star Wars figuren 
en prinsen en prinsessen en 
knuffels van de Opkikker-
mascotte zorgden voor een 
warm onthaal op de rode lo-

per bij de speciale Opkikker-
ingang. Een speciale Opkik-
kerparade door het park en 
een spectaculaire eindshow 
zorgden voor een echt Op-
kikkertintje aan het pretpark.

Een heel speciaal moment 
voor Owen vond plaats tij-
dens een bijzondere cere-
monie. Hij kreeg namelijk, 
net als alle andere kinderen 
die afgelopen jaar ambassa-
deur zijn geworden, een ech-
te onderscheiding tijdens een 
heuse lintjesregen!

Ondersteund door vele en-
thousiaste vrijwilligers en be-
trokkenen en een samen-
werkingsverband met ruim 
80 ziekenhuizen en instellin-
gen, heeft Stichting Opkik-
ker in de afgelopen 20 jaar 
ruim 15.000 gezinnen “Op-
gekikkerd”! Meer informa-
tie over het werk van Stich-
ting Opkikker kunt u vinden 
op www.opkikker.nl.

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 3 ju-
ni vindt er weer een klaver-
jasdrive plaats in de kan-
tine van korfbalvereniging 
Stormvogels aan de Niesven-
straat 14. De kaarten worden 
om acht uur geschud. Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen, 
ook met de loterij. Iedereen is 
welkom.

Uitgeest - Donderdag 2 ju-
ni 2016 om 19.30 uur vindt 
de Algemene Jaarvergade-
ring van de IJsclub Uitgeest 
plaats. Deze wordt gehou-
den in De Slimp (t.o. Gees-
terheem) aan de dr Brug-
manstraat. De jaarstukken 
staan op de website www.
IJsclubuitgeest.nl.

Jaarvergadering 
IJsclub Uitgeest

Uitgeest - Zaterdagmiddag 
om half drie moest de be-
stuurder van een op de A9 
rijdende personenauto plot-
seling remmen voor een in-
voegend voertuig.
Een achteropkomende be-
stuurder van een personen-
auto kon dit niet meer be-
remmen en stuurde naar 
rechts om een aanrijding te 
voorkomen. Hij verloor hier-
bij de macht over het stuur 
en kwam tegen de vangrail 
tot stilstand. Zijn voertuig is 
weggetakeld door een ber-
gingsbedijf.

Aanrijding

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Hazelnoot / karamel SLOF   € 8,95
Pakje Roomboter KARREWIELEN 
en PINDAKOEKEN   samen € 6,95

APPELFLAPPEN 4 + 1 GRATIS !!!!!!!!!!!!!!!
Elke dag vers brood en cadetten:
PIET’S POLDER, VIKORN, WALDKORN 
en GILDEKORN…..enz.

Uw brood bestelling leggen wij graag voor u apart!
Advertentie geldig tot en met 15 juni 2016

Heeft u computer of laptop problemen 
en strepen of blokken op uw televisie?
ICT-Hulp Uitgeest helpt u graag 
om deze problemen op te lossen.

www.ict-hulp.com

Anna van Renesselaan 4E, 1911 KR Uitgeest

Telefoon 06 - 31691501 • E-mail: info@ict-hulp.com
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Bakkum - Van tijd tot tijd 
tref je hem aan in een 
strandpaviljoen, een bij-
na 84-jarige vriendelijke 
man: Karel Johannes Le-
doux, schrijver van de ro-
man ‘Oom Edward – in 
Memoriam’. Woonachtig 
in Bakkum en deze docto-
randus heet eigenlijk Theo 
Oudkerk Pool. 

Het verhaal sleept de lezer 
dadelijk mee. Oom Edward 
is overleden, 49 jaar oud. Hij 
laat een zeer groot vermogen 
na. De jonge architect Karel 
Raou ziet bij de afscheids-
dienst veel dames tranen 
deppen met zakdoekjes. Hij 
vraagt enkelen of ze willen 
meewerken een memoriam 
te schrijven. Samen met Nyn-

ke de Boer, kandidaat-nota-
ris, voert Karel de opdracht 
uit om alle nabestaanden te 
vinden die in hun DNA ab-
soluut Edwards genen dra-
gen. Die zoektocht brengt 
het tweetal de wereld door: 
de lezer reist mee door Na-
mibië, door Botswana, door 
China. En uiteraard door Ne-
derland. Auteur Karel Johan-
nes Ledoux heeft een ge-
heel eigen stem, die de le-
zer al snel zal meenemen op 
reis. Een komisch verhaal dat 
als eersteling door Uitgeverij 
Novum Publishing  zeer fraai 
wordt uitgebracht, ook als e-
book. Oom Edward – in Me-
moriam ligt ‘springlevend’ de 
komende week in de boek-
winkels. ISBN: 978-3-99048-
394-7.

Oom Edward – in Memoriam

Debuutroman van 
Karel Johannes Ledoux 

Regio - Als afsluiting van 
de landelijke Week van de 
Begraafplaats organiseert 
Begraafplaats & Crematori-
um Westerveld op de Duin 
en Kruidbergerweg 2-6, 
Driehuis, op zondag 5 ju-
ni van 10.30 tot 16.00 uur 
de ‘Westerveld Fair’. De Fair, 
met als thema Kunst & Na-
tuur, is vrij toegankelijk, ie-
dereen is welkom.

Behalve het gevarieerde 

aanbod aan exposanten, 
met producten en diensten 
op het gebied van kunst, 
ambacht en natuur, wor-
den ook bijzondere toneel-
stukken opgevoerd. Er is 
een buitenaula waar bezoe-
kers kunnen kijken naar be-
kende historische perso-
nen die in het gedenkpark 
hun laatste rustplaats von-
den. Zo komt Anthony Fok-
ker voorbij, net als schrijver 
Multatuli en Aletta Jacobs, 

Theaterstukken met bekende historische figuren

Kunst & natuur op Westerveld Fair
de eerste vrouwelijke student 
en arts van Nederland. Ook 
is er livemuziek en zijn er de-
monstraties van onder ande-
re een valkenier.
,,Westerveld is in de eer-
ste plaats natuurlijk een ge-
denkpark”, vertelt Carla Bos-
ua, directeur van Westerveld. 
,,Maar het park is ook zó mooi 
en herbergt zoveel natuur en 
cultuur. Met het organiseren 
van een Fair willen we ieder-
een op een laagdrempelige 
manier met Westerveld laten 
kennismaken. Uiteraard is er 
ook eten en drinken te ver-
krijgen in ons paviljoen, waar 
bezoekers kunnen genieten 
van lokale lekkernijen. Ieder-
een is welkom.”
De landelijke Week van de 
Begraafplaats wordt van 28 
mei tot en met 5 juni geor-
ganiseerd op initiatief van de 
Landelijke Organisatie van 
Begraafplaatsen en de Asso-
ciation of Significant Ceme-
teries in Europe (ASCE). Vol-
gens de ASCE zijn begraaf-
plaatsen belangrijk als cultu-
reel erfgoed.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Elle
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

Bad Neighbours 2
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 16.00 uur 
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Love & Friendship

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 16.00 uur 
dinsdag 20.00 uur 

woensdag 14.00 uur
Alice Through the Looking Glass - 3D

vrijdag 15.45 uur 
zondag 11.00 uur 
dinsdag 14.00 uur
The Nice Guys
zaterdag 15.45 uur 
zondag 19.30 uur 

Money Monster
vrijdag 15.45 uur

zaterdag 13.15 & 15.45 uur 
zondag 13.15 uur 

Angry Birds (NL) 3D
woensdag 14.00 uur

Angry Birds (NL) 2D
zaterdag & zondag 13.15 uur
 The Jungle Book 2D

zondag 11.00 uur 
Kung Fu Panda (NL) 2D

Programma 2 juni t/m  8 juni 2016

Première Elle
Michèle lijkt onverwoestbaar. 
Ze is hoofd van een toonaan-
gevend videogamebedrijf en 
hanteert zowel zakelijk als 
privé dezelfde genadeloze 
houding. Maar als ze in haar 
huis wordt aangevallen en 

verkracht door een onbeken-
de man verandert haar leven 
drastisch. Ze besluit zelf ach-
ter de dader aan te gaan en 
belandt in een spannend kat-
en-muis-spel dat elk moment 
uit de hand kan lopen.

Love & Friendship is een vi-
lein en fris liefdesdrama ge-
baseerd op Jane Austens 
nooit eerder verfilmde brie-
vennovelle Lady Susan. Lady 
Susan trekt tijdelijk in bij haar 
schoonzus. Samen met haar 
Amerikaanse hartsvriendin 

Love & Friendship Alicia bekokstooft ze slu-
we plannetjes om zichzelf en 
haar dochter aan een echt-
genoot te helpen. 
De mannen in haar leven blij-
ven blind voor haar doortrap-
te gedrag. Regisseur Whit 
Stillman geeft het oer-Brit-
se verhaal een bruisende im-
puls.

Benefiet met Arie Koomen, 
Friends en Full Count

Regio - Lachen om de stand-
up comedy van Arie Koomen 
& Friends en dansen op de 
soul-, funk- en andere mu-
ziek van de band Full Count. 
Op 11 juni kan van deze bij-
zondere combinatie wor-
den genoten tijdens een be-
nefietavond, georganiseerd 
door de stichting Vergroot 
de Hoop. Het evenement be-
gint om 20.00 uur in de A9 
studio’s in Uitgeest, een toe-
gangskaart kost tien euro en 
is voor het goede doel: de 
strijd tegen kanker.
De avond geldt als de kick-
off voor een actie waarmee 
taxussnoeisel wordt ingeza-
meld. Dit snoeisel bevat de 
basisgrondstof voor een che-
motherapie met minder bij-
werkingen. Stichting Ver-
groot de Hoop zamelt het 
snoeisel in, zodat het kan 
worden verwerkt tot kanker-
bestrijdende medicijnen. De 
komedianten en muzikan-
ten zetten zich belangeloos 

in om van de start van deze 
actie een succes te maken. 
De bekende cabaretier Arie 
Koomen zorgt samen met zijn 
vrienden Max van den Burg 
en Wilco Terwijn voor hilari-
sche stand-up comedy. Ter 
afwisseling speelt Full Count, 
de tienkoppige band. Aan 
het einde avond heeft de or-
ganisatie nog een verrassing 
in petto. Kaarten zijn te koop 
op www.A9studios.nl. Aan de 
deur kost een toegangskaart 
vijftien euro.  Iedereen vanaf 
zestien jaar is welkom.
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Castricum – Bij Perspectief zijn deze zomer weer een heel 
aantal workshops te volgen. Kunstenaar Ton Rota trapt op 
dinsdag 28 juni, van 9.30 tot 12.30 uur, af met een vier och-
tenden durende cursus model boetseren. De cursisten ver-
vaardigen  een zittend mensfiguur, dit jaar een ouder manne-
lijk model. Elke cursist wordt hierbij persoonlijk begeleid. Ton 
Rota zal naast het geven van informatie betreffende de ana-
tomie ook het werk van bekende beeldhouwers bespreken.
Informatie en aanmelden via www.perspectiefcastricum.nl of 
bij Joanne Vetter, tel 0251-655183, joanne_vetter@hotmail.
com.

Bakkum Beach Volley-
baltoernooi 25 jaar!

Bakkum - Het Bakkum 
Beach Volleybal toernooi 
wordt voor de 25e keer ge-
houden op 25 en 26 juni. Niet 
alleen getrainde topspelers 
doen mee, maar ook vrien-
denteams die het leuk vinden 
om met elkaar een weekend 
op het strand te zijn. Zoals al-
tijd worden er vele volleybal-
velden opgebouwd waar zo¹n 
honderd teams om de prijzen 
strijden. Niet alleen volwas-
senen spelen, maar ook de 
jeugd.
Meer dan vijftien jaar gele-
den vroeg de Nederlandse 
Volleybal Bond aan ons of wij 
het toernooi wilden uitbrei-
den met een ronde uit de cy-

clus voor het kampioenschap 
voor de Beach Jeugd”, vertelt 
Rob Liefting, één van de zes 
organisatoren. ,,De top on-
der de beachvolleyballende 
jeugd tussen dertien en acht-
tien jaar speelt in Nederland 
vijf voorrondes en de pun-
ten die ze hierbij behalen, 
geven uiteindelijk een ran-
king. ,,Aangezien het jeugd-
toernooi prima past in on-
ze filosofie hebben wij inge-
stemd om dit jaar weer mee 
te doen.” Er kan zoals elk jaar 
weer worden ingeschreven 
in twee categorieën: recre-
anten en competitiespelende 
teams. De recreanten schrij-
ven in met teams die uit zes 

Fiets door Laag Holland
Castricum - De Kennemer 
TC organiseert op zondag 5 
juni een met een NTFU-ster 
genoteerde toerfietstocht, de 
inmiddels bekende Kenne-
mer Classic.
De afstanden zijn 35, 65 of 
125 kilometer. Er wordt ge-
fietst in het landschap tussen 
twee kusten. De 35 kilome-
ter is bij uitstek geschikt voor 
gezinnen, maar ook is de 
tocht gekeurd voor handbi-
kers. Alle afstanden zijn vol-

ledig gepijld, er zijn GPS be-
standen te verkrijgen en men 
krijgt een routebeschrijving 
mee. 
Alle tochten starten tussen 
8.00 en 12.00 uur. Via www.
kennemertc.nl is meer infor-
matie te vinden. Deze fiets-
tocht gaat van start bij Cam-
ping Geversduin Beverwij-
kerstraatweg 205, Castricum. 
Wie de weg naar de camping 
oprijdt kan meteen links par-
keren.

Cas RC twee keer kampioen 
Castricum - Afgelopen za-
terdag hebben er twee gro-
te strandrugbytoernooien 
plaatsgevonden; het Jeugd 
Beach Rugby Toernooi in 

Hoek van Holland  en The 
Hague Beach Rugby Toer-
nooi in Kijkduin. Samen goed 
voor zo’n 1.400 kinderen, die 
er hun sport enthousiast uit-

oefenden. De jeugd van Cas 
RC was van de partij op beide 
toernooien. En de Benjamins 
van Cas RC waren de beste 
op beide toernooien. 

Castricum – Net zoals de 
VVD wil het CDA geen ver-
ruiming van de sluitingstijden 
van de horeca. De partij heeft 
met verschillende belang-
hebbenden gesproken.

 Een horecaondernemer ver-
dedigde het verzoek en be-
nadrukte voordelen voor de 
openbare orde in het cen-
trum. Verder werd aange-
geven dat er horecaonder-
nemingen zijn die in de ro-
de cijfers komen als er geen 
verruiming van het sluitings-
uur komt. Van de zijde van 
de politie werd geschetst dat 
de handhaving voor de po-
litie onder nog grotere druk 
komt te staan bij een verrui-
ming omdat na 3.00 uur, de 
huidige sluitingstijd, het team 
uit Castricum hard nodig is in 
Alkmaar. Het CDA heeft ook 
meegedaan met de rondeta-

felgesprekken met inwoners, 
de horeca en ambtenaren. In 
die gesprekken is het voor de 
CDA-fractie extra duidelijk 
geworden dat verruiming van 
de sluitingsuren ongewenst 
is. Fractievoorzitter Gerrit 
Branderhorst: ,,De overlast 
voor de bewoners van het 
centrum is nu al groot. Over-
matig drankgebruik en ver-
nielingen komen regelmatig 
voor. Handhaving is nu al een 
probleem en ergens moet er 
een grens worden getrokken. 
Wij vinden dat de inwoners 
van het centrum recht heb-
ben op een duidelijke grens 
van de overlast. Daarbij is 
permanente aandacht voor 
handhaving nodig. Het CDA 
wil het toerisme en de recre-
atie bevorderen, maar denkt 
dat deze wens van de hore-
ca daar niet positief aan bij-
draagt.”

CDA: geen verruiming 
sluitingstijden horeca

personen bestaan. Dames, 
heren of mixed: het kan al-
lemaal. Competitiespelende 
volleyballers met een speel-
niveau van promotieklasse 
en hoger moeten dat week-
end wat harder werken, want 
die mogen slechts drie per-
sonen in het veld brengen.
Het jubileum wordt ook ge-
vierd. Liefting: ,,Na 25 jaar 
met nagenoeg dezelfde or-
ganisatie is een reünie op 
zijn plaats. Zoveel mogelijk 
oud-spelers krijgen een uit-
nodiging om samen met de 
organisatie te proosten op 
het verleden, maar ook op 
de toekomst want het Bak-
kum Beach Volleybaltoernooi 
heeft de intentie om nog vele 
jaren door te gaan.”
Bel voor informatie: Rob Lief-
ting (657411) of Ronald Ho-
berg (659579) of kijk op www.
bakkumbeachvolleybal.nl.

Castricum - Tijdens de 
eerstvolgende open dag van 
de Werkgroep Oud-Castri-
cum op zondag 5 juni is op-
nieuw de fototentoonstel-

ling met als onderwerp ‘Het 
strand in verleden en toe-
komst’ te bezichtigen. Het 
verleden krijgt in de tentoon-
stelling grote aandacht. De 

eerste strandtenten, badgas-
ten, het strandhotel en het 
oude strandplateau zorgen 
voor veel nostalgie. De toe-
komst komt echter ook aan 
bod. De stichting CaanZee 
laat zien hoe het strand en 
het plateau er over een aantal 
jaren uit zouden kunnen zien. 
Tijdens de open dag wordt 
ook doorlopend een film ge-
draaid van Anton Visser, ge-
baseerd op filmopnames van 
een Amsterdamse familie die 
in de jaren ’50 tijdens vakan-
ties onderdak vond in de Tet-
burgstraat. Ook zijn er beel-
den te zien van het speeltuin-
tje in die straat. De Duynkant 
aan de Geversweg 1b is open 
van 12.00 tot 17.00 uur. De ex-
positie is ook nog ter zien op 
zondag 3 juli.

Expositie strandleven en film
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Nieuwe routes 
Rabobank Fietsdag

Regio - De Rabobank Fiets-
dag, die dit jaar voor de zes-
de keer wordt georganiseerd, 
is in een nieuw jasje gesto-
ken. Op zondag 5 juni heb-
ben de naar schatting 5.000 
deelnemers de keuze om 25 
kilometer in de noordelijke 
IJmond of 25 in de zuidelijke 
IJmond te fi etsen. Voor wie 
dit rondje niet genoeg uitda-
ging biedt, zijn de twee rou-
tes aan elkaar verbonden tot 
de 55 kilometer lange IJmond 
Route.
,,Ik denk dat er met deze op-
zet voor iedereen een pas-
sende afstand af te leggen 
is’’, zegt Jakob Klompien, di-
rectievoorzitter van Rabo-
bank IJmond. ,,De IJmond 
Route is een bonus voor de 
sportievelingen. Deze route 
staat symbool voor de ‘brug’ 
die wij als bank willen slaan 
tussen de noordelijke en zui-
delijke IJmond. De dona-
ties die wij beschikbaar stel-
len, komen uit het Rabobank 
DichtbijFonds. Met de mid-
delen uit dit fonds willen wij 
graag de werk- en woon-
omgeving van mensen in de 
IJmond versterken. Vereni-
gingen en Stichtingen uit ons 
werkgebied leveren daaraan 
een belangrijke bijdrage.’’
Organisator Ilse Moerkerk: 
,,Iedereen mag meefi etsen 
en kan kiezen voor wie hij of 
zij fi etst. Een volle stempel-
kaart van één van de 25 ki-
lometer routes levert 10 eu-
ro op. De lange IJmond Route 
levert een fi etser 15 euro op 
voor de clubkas. Dit kan op-
lopen tot maximaal 500 eu-
ro per vereniging of stichting. 
Maar liefst 188 verenigingen 
en stichtingen hebben zich 
dit jaar aangemeld voor on-
ze traditionele fi etsdag. Deel-
name verzekert de clubs van 
een mooie bijdrage, mits je 
natuurlijk fi etsers aan je weet 
te binden.’’

Dit jaar is er voor de mees-
te actieve en aanwezige ver-
eniging of stichting op so-
cial media meer te verdienen. 
Start op Facebook of Twit-
ter een campagne om fi et-
sers te werven voor je vereni-
ging en aandacht te vragen 
voor de Rabobank Fietsdag. 
Maak een selfi e en tag @Ra-
boIJmond met #Selfi etsie. De 
club met de meest originele 
en effectieve campagne vóór 
en tijdens de fi etsdag ont-
vangt een extra bijdrage van  
250 euro voor de vereniging.

Op de stempelposten zorgen 
muziekverenigingen voor een 
gezellige sfeer. ,,Wij fi etsen 
zelf niet mee, maar ontvan-
gen voor de muzikale omlijs-
ting een mooie bijdrage voor 
onze club’’,  aldus Rob Groe-
neveld van muziekvereniging 
de IJmuider Harmonie. ,,Wij 
kijken net als voorgaande ja-
ren enorm uit naar ons op-
treden voor de enthousias-
te deelnemers aan de Rabo-
bank Fietsdag!’’

Deelnemers Uitgeest
Uitgeesters kunnen verschil-
lende goede doelen in hun 
woonplaats kiezen om voor 
te fi etsen. Op de lijst van 
deelnemende verenigingen 
vinden we onder andere de 
‘vrienden van het Adema-or-
gel’, de Katholieke Vrouwen-
beweging, Fabo Hobbyclub, 
turnvereniging Unitas, IJs-
club Uitgeest, Korfbalvereni-
ging Stormvogels, MHCU, 
Stichting De Nieuwe Kuil, 
Woongroep Uitgeest, zwem-
bad De Zien, Musicalvereni-
ging Time Square, de Uit-
geester Harmonie, Volleybal-
vereniging Voluit, Vrouwen 
van Nu en de Uitgeestse af-
deling van De Zonnebloem.
Meer informatie op www.
rabobank.nl/lokale-bank/
ijmond/rabobank-fi etsdag.

Uitgeest - Van maandag 20 
juni tot en met vrijdag 24 ju-
ni organiseert zwembad De 
Zien in Uitgeest de Zwem-
4daagse! In de weken daar-
aan vooraf organiseren het 
jongerencentrum Zienhouse 
en Zwembad De Zien een 
graffi tischets wedstrijd.
Maak een schets voor een 
wandschildering die past bij 
het zwembad. Dit kan op pa-
pier met potlood, stiften of 
verf. Lever de schets in aan 
de kassa van De Zien. Zet je 
naam, leeftijd, telefoonnum-
mer en mailadres op je in-
zending. 
Voor wie een beetje op weg 
geholpen wil worden, is voor 
jeugd vanaf groep 7 van de 
basisschool op woensdag 8 
juni van 14.00 tot 17.30 uur 

een gratis workshop graffi -
tischetsen in het Zienhouse.
Een deskundige jury zal on-
der alle inzendingen de win-
naar kiezen. De winnende 
schets is de basis voor de 
graffi ti die door een graffi -
ti-artist wordt gemaakt. De 
winnaar mag samen met de 
artist, donderdag de 23e, de 
graffi ti op de muur van het 
zwembad zetten. Op de eer-
ste dag van de zwemvier-
daagse wordt de winnaar be-
kend gemaakt. En tijdens de 
feestelijke afsluiting op 24 ju-
ni wordt de wandschildering 
onthuld.

Tijdens de zwemvierdaagse 
kunnen de zwemmers vijf da-
gen lang tussen 17.00 uur en 
20.00 uur hun baantjes trek-

Graffi tischetsen bij voorbereiding 
van de Zwem4daagse

ken. De afstanden zijn 250 of 
500 meter per dag. Voor de 
ochtendzwemmers (of voor 
wie ’s avonds geen tijd heeft) 
is het ook mogelijk om ’s 
ochtends de Zwem4daagse-
rondjes te zwemmen.

De hele week worden ook 
allerlei activiteiten rond het 
zwembad georganiseerd. 
Woensdagmiddag 22 juni is 
er een speciaal kinderpro-
gramma en een zomerbrade-
rie. De Zwem4daagse wordt 
afgesloten met een feest-
avond. Inschrijven voor de 
zwemvierdaagse kan via de 
website www.zwembad-de-
zien.nl, aan de kassa of via 
het inschrijfformulier (ver-
krijgbaar bij het gemeente-
huis van Uitgeest). 

Snelvaren of waterskiën 
op het meer

Op het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer geldt een maxi-
male vaarsnelheid van 16 ki-
lometer per uur. Voor het 
snelvaargebied De Deilings, 
is echter een uitzondering 
gemaakt op deze beperking 
van de vaarsnelheid. Hier kan 
de watersporter mits voor-
zien van een ontheffi ng tus-
sen 1 mei tot en met 31 ok-
tober snelvaren en waterski-
en. De soorten ontheffi ngen 
en de aanvraagformulieren 
hiervoor staan op www.alk-
maarder-enuitgeestermeer.
nl. Voor de periode 2016-
2020 is een nieuw beleid ge-
maakt. Hierin staan de voor-
waarden genoemd waaraan 
de aanvraag van een snel-
vaarontheffi ng aan moet vol-
doen. Ook kan hier worden 
gelezen hoe de handhaving 
plaatsvindt en waar klachten 
gemeld kunnen worden.
Om de veiligheid te bevorde-
ren houden toezichthouders 
regelmatig en op verschil-

lende momenten toezicht op 
het meer. Net als voorgaande 
jaren wordt dit seizoen ook 
doordeweeks weer regelma-
tig gecontroleerd. Het snel-
vaargebied is met gele boei-
en als een bijzonder vaarwa-
ter gemarkeerd. Dit betekent 
dat alleen vaartuigen met 
een ontheffi ng hier mogen 
varen. In het Binnenvaartpo-
litiereglement staat het ge-
bied omschreven als bestem-
mingswater. Om op doorde-
weekse dagen tussen 8.00 
uur en zonsondergang in het 
gebied te mogen varen kan 
een beperkte ontheffi ng aan-
gevraagd worden. Deze ont-
heffi ng bestaat uit twee de-
len. Deel A kan kosteloos 
aangevraagd worden via een 
speciaal aanvraagformulier. 
Deel B kan gekocht worden 
via de kaartautomaat op re-
creatieterrein De Woudha-
ven. Deel A en B vormen ge-
zamenlijk de geldige onthef-
fi ng voor de duur die op deel 

B staat aangegeven. Een vol-
ledige ontheffi ng is om de 
hele week tussen 8.00 uur en 
zonondergang te varen.
Ook dit jaar zijn er weer 85 
volledige ontheffi ngen afge-
geven. Voor diegene die op 
de wachtlijst komen te staan 
voor een volledige onthef-
fi ng is het wel mogelijk toe-
stemming aan te vragen om 
in overleg met ervaren le-
den van de Waterskiclub 
Akersloot te snelvaren in de 
weekenden. De waterskiclub 
vaart met geschikt weer op 
zaterdag en zondag tussen 
11.30 en 16.00 uur onder een 
zogenaamde vlaggendienst-
regeling.
Op het gehele Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer zijn jet-
ski’s, waterjetpacks, hydro 
jetpacks, fl yboards, water-
scooters, jetboards, propel-
lorboten, hovercrafts en wa-
tervliegtuigen verboden. Dit 
geldt ook voor het snelvaar-
gebied.

Uitgeest - Vanaf mei kan worden snelgevaren in het snelvaargebied De Deilings 
op het Alkmaardermeer. Vele watersporters maken hier jaarlijks gebruik van. 
Om dit gebruik veilig te houden wordt er ook dit jaar weer regelmatig gecontro-
leerd op het juiste gebruik van het gebied en het bezit van geldige ontheffi ngen.



Uitgeest - Er heerste  een 
uitgelaten sfeer op het ter-
rein van K.V. Stormvogels af-
gelopen zondag.
Niet alleen stond de altijd be-
laden derby tegen HBC op 
het program, bij winst zou de 
ploeg uit Uitgeest gedeeld 
kampioen kunnen worden 
met DTS uit Enkhuizen.  DTS 
had zaterdag al gespeeld en 
was gebaat bij een nederlaag 
van “de Vogels”. Al vrij snel 
werd duidelijk dat dat niet 
ging gebeuren.
Onder het toeziend oog van 
het talrijke publiek wisten Li-
sa Haije en Gerard Valkering 
de score te openen en kwam 
de ploeg al snel op een 2-0 

voorsprong. Voorafgaand 
had coach Ton van Duijn be-
nadrukt om vooral de onst-
spanning in het spel te hou-
den. Daarin slaagde zijn team 
waardoor het duel tegen de 
Heemskerk Beverwijk Com-
binatie een andere lading 
kreeg dan gebruikelijk. Het 
spelplezier spatte er vanaf en 
Stormvogels kwam geen mo-
ment in gevaar. Bij rust leid-
de de ploeg dan ook met 
een comfortabele 5-10 voor-
sprong.  In de tweede helft 
liep Stormvogels alleen maar 
verder uit en gunde Van Duijn 
zijn routiniers Gerard Valke-
ring en Eveline Nootebos een 
welverdiende publiekswissel. 

     Korfbalflits
       Stormvogels

Ward Betjes, die pas sinds dit 
seizoen bij het eerste team is 
aangesloten en een storm-
achtige ontwikkeling heeft 
doorgemaakt, werd terecht 
uitgeroepen tot man of the 
match en kreeg ook een pu-
bliekswissel. Dit betekende 
de comeback van Danny Ha-
ije die na lang blessureleed 
zijn rentree opluisterde met 
twee prachtige afstandstref-
fers.  Stormvogels won over-
tuigend met 18-9 waarna het 
KAMPIOENSfeest kon los-
barsten.  Van Duijn sprak 
vol lof over zijn ploeg. Aan 
het begin van zijn eerste sei-
zoen bij de Uitgeesters sprak 
hij de ambitie uit om binnen 
zijn termijn bij de club voor 
het kampioenschap te wil-
len gaan. Om dat in zijn eer-
ste seizoen al bereikt te heb-
ben is overweldigend.
“De grilligheid is uit de ploeg 
en ook slechte wedstrijden 
kunnen naar zeges worden 
omgezet, dat is de winst die 
we dit seizoen hebben be-
reikt. In combinatie met een 
bijzonder hecht collectief dat 
voor elkaar door het vuur 
gaat, zijn we moeilijk te ver-
slaan”, aldus Van Duijn. Dat 
laatste zal moeten blijken 
op zaterdag 4 juni om 18.30, 
wanneer Stormvogels in het 
onderlinge duel met DTS zal 
gaan uitmaken welke ploeg 
naar de 3e klasse zal promo-
veren.  Houd de facebookpa-
gina van Stormvogels in de 
gaten om de locatie van het 
beslissingsduel te achterha-
len, op dit moment nog on-
bekend. 

Uitgeest - In een enerverend 
duel tegen en in Beemster 
heeft de Dog een zwaar be-
vochten 3-3 uit het vuur ge-
sleept. Door dit gelijkspel is 
volgende week het kampi-
oenschap een feit als de Dog 
3 punten weet te behalen.
Beemster stond voor de wed-
strijd op de tweede positie 
en dus was het een weds-
tijd waar het er echt om ging. 
Frank Klein speelde als eer-
ste man een drie-setter van 
liefst  drie uur en moest he-
laas het onderspit delven in 
een spectaculaire wedstrijd.  
Beide waren zeer aan elkaar 
gewaagd en een tiebreak in 
de derde set moest de be-
slissing geven. Helaas moest 
Frank hierin net aan buigen. 
Einduitslag 6-4 4-6 7-6.
Tweede man Marco Zoete-
man werd de eerste set van 
het kastje naar de muur ge-
stuurd en verloor binnen een 
kwartier de eerste set kans-
loos met 6-2. Gelukkig kon 
Marco met wat agressiever 
spel de wedstrijd kantelen en 
kwam zeer sterk terug.  Eind-
uitslag een nette 6-2 4-6 1-6 
overwinnen.
Derde man Jeroen Duinma-
ijer (foto) kende geen en-
kel genade met zijn tegen-
stander en zette deze van-
af de eerste bal volledig on-
der druk. Jeroen speelde zijn 
beste wedstrijd uit de com-
petitie en won met liefst 0-6 
1-6.
Vierde man Robin van Rijs-
sel moest tegen een service-

kanon die ook nog eens ruim 
twee meter lang was. Na lan-
ge tijd ruim achter te heb-
ben gestaan wist Robin er 
toch een derde set uit te sle-
pen. Helaas kwam hij daar-
in te kort en verloor met 6-2 
4-6 6-3

Hierna was het de beurt aan 
Menno Kuik die samen met 
Frank de baan op mochten 
in de dubbel. Ondanks dat 
Frank en Menno een puike 
partij speelden waren de te-
genstanders simpelweg een 
maatje te groot. Uitslag een 
6-3 6-4 nederlaag.
Aan Jeroen en Marco de taak 
de Dog weer naast Beemster 
te zetten.  In een zeer ma-
tig duel, die bol stond van de 
spanning bleken Jeroen en 
Marco toch duidelijk te sterk. 
Lelijk winnen is ook wel eens 
lekker. Uitslag een moeizame 
4-6 3-6 overwinning.

Door dit gelijkspel heeft de 
Dog volgende week thuis te-
gen de nummer drie Zaan-
stad-Zuid 1  aan een gelijk-
spel genoeg. Bij verlies is 
Beemster kampioen, maar bij 
een gelijkspel of een over-
winning gaat het kampioen-
schap naar De Dog.  De he-
ren van de Dog hopen op 
een hoge publieke opkomst 
en gaan er alles aan doen de 
punten binnen te halen.
Een ieder is aanstaande zon-
dag vanaf 10.00 uur van har-
te welkom bij de Dog om de 
mannen aan te moedigen. 

Vier generaties vrouwen!
Uitgeest - De geboren en getogen Uitgeestse Lia Kooy-de 
Bakker (83) is vorige maand overgrootmoeder geworden! Zij 
staat nu aan het hoofd van vier generaties vrouwen!!
Haar dochter Annemieke (59 jaar) is ook geboren in Uitgeest, 
maar zij vertrok op 18-jarige leeftijd naar Parijs, waar ze nog 
steeds woont. Ze kreeg daar vier dochters. De oudste doch-
ter Sabine (29 jaar) woont met haar vriend in Lille. Zij hebben 
op 12 april een dochtertje gekregen: Lise.

Op de foto, die we toegezonden kregen door een trotse  oud-
oom Elbert Kooy staan omi, oma en moeder met de kleine!

Uitgeest - Marisca Lucas en  
A. Schönau organiseren ie-
dere zondag in juni van 17.00 
tot 18.00 uur tentsamenkom-
sten in Uitgeest. Deze vin-
den plaats in een tent achter 
het huis aan de Uitgeester-
weg 21. Er wordt op een een-
voudige manier uit de bijbel 
verteld, melden de organisa-
toren. ‘Eenvoudig, waar, res-
pectvol en voor iedereen’, is 
het motto.
Informatie:  M.  Lucas (06-
19720845) of A. Schönau 
(06-12528102). Er is parkeer-
gelegenheid.

Tent-
samenkomsten

Uitgeest - In de nacht van 
zaterdag op zondag werd de 
ruiterwisser aan de achterzij-
de van een op de Krijgsman 
geparkeerde personenauto 
vernield.

Ruitenwisser 
vernield

Tiende Wea Open Dog 
Jeugd Tennistoernooi

Uitgeest - Van zaterdag 18 
juni tot en met zondag 26 ju-
ni wordt het 10de Wea Open 
Dog Jeugdtoermooi ge-
speeld bij TV de Dog voor de 
categorie groen/geel en men 
organiseert een rood/oran-

je event (6-11 jaar) op za-
terdag/zondag van het Voor-
weekend. Inschrijven voor 
groen/geel via toernooi.nl en 
meedoen aan rood/oranje in-
schrijven via tenniskids.toer-
nooi.nl.
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Kijken over eigen heg
Castricum - Al enkele jaren 
worden in de Oosterbuurt 
met buurtbewoners onder 
begeleiding van Landschap 
Noord-Holland oude karak-
teristieke landschapselemen-
ten hersteld en onderhou-
den. Sommige hagen en bo-
men zijn eigendom van parti-
culieren die er wonen, ande-
re staan op grond van men-
sen die huren of pachten, an-
dere objecten zijn van de ge-

meente. Toch wordt daar een 
gemeenschappelijke aanpak 
ontwikkeld. De buurtbewo-
ners kijken letterlijk over de 
eigen heg heen. De komen-
de bijeenkomst van Overleg-
groep Buitengebied Castri-
cum stelt de heggen en ha-
gen centraal.
De bijeenkomst is op maan-
dag 13 juni, vanaf 20.00 uur 
in de raadszaal van het ge-
meentehuis. 

Swing brengt Romeo en Julia
Heiloo - Tijdens de Music 
Meeting in Heiloo op 4 ju-
ni brengt het koor Swing on-
der leiding van dirigent Olaf 
van Rijn een bijzondere uit-
voering van Romeo en Julia. 
Theatermaker en dramado-
cent Jaap Nijhof neemt het 
publiek als verteller mee naar 
de tijd van dit bekende lief-

deskoppel. En het wordt an-
ders dan iedereen denkt. De 
muzikale begeleiding is in 
handen van Hendrik Jan Bos-
ma op piano en Jaran Nijhof 
op harp. In de Cultuurkoepel 
Heiloo; Landgoed Willibror-
dus, Kennemerstraatweg 464 
te Heiloo om 14.00 en 15.00 
uur. Foto: Ton Thomassen.

Vijftig jaar Blijf Fit bij AV Castricum
Castricum - De senioren-
groep van Atletiek Vereni-
ging Castricum bestond za-
terdag 28 mei precies vijfitg 
jaar, en dat hebben de leden 
gevierd met taart, een ex-
cursie en barbecue met een 
dixielandband. Fit blijven doet 
deze seniorengroep door 
op zaterdagochtend vroeg 
met elkaar door bos en dui-
nen hard te lopen of te wan-
delen, onder leiding van een 
trainer. Veel van de deelne-
mers zijn al meer dan 25 jaar 

lid en sommigen nog langer. 
De ochtend wordt afgesloten 
met een potje voetbal. Als ie-
mand vijftig, zestig of nog ou-
der wordt dan wordt dat ge-
vierd met koffie, appeltaart 
en cognac. Het sterke soci-
ale karakter van deze bijzon-
dere trainingsgroep blijkt ook 
uit de groep die elke dins-
dagmorgen fietst en een-
maal per jaar een driedaags 
fietsuitje kent. Er is ook een 
kleine bridgeclub. In het ka-
der van het 50-jarig bestaan 

mogen mannen van 50 jaar 
en ouder die fit willen blijven 
de gehele maand juni gra-
tis en vrijblijvend meetrainen. 
De aanvang is iedere zater-
dagochtend om 8.30 uur op 
Sportpark de Duinloper aan 
de Zeeweg. Er wordt getraind 
in verschillende niveaugroe-
pen. Aanmelden is niet nood-
zakelijk, maar sportieve kle-
ding- en schoenen zijn wel 
praktisch. De training wordt 
verzorgd door trainer Wim 
Behrens.  

Debat over energie 
,,We moeten van het gas af” 
Castricum - Energie raakt 
met alles wat in de samen-
leving van belang is. Niet al-
leen het klimaat, ook werk-
gelegenheid, koopkracht, lo-
kale economie. Daarom or-
ganiseerde energiecoöpera-
tie CALorie samen met Tran-
sition Town Castricum 24 mei 
in het Huis van Hilde een 
goedbezochte debatavond 
Energie=Politiek. De avond 
werd gehouden met gedepu-
teerde Jack vd Hoek en met 
wethouders BUCH-gemeen-
ten, en met bijna alle politie-
ke partijen van D66 tot For-
za. Het centrale thema: hoe 
wil de overheid van fossie-
le brandstoffen naar volledig 
duurzame energiebronnen 
overstappen en liefst veel 
eerder dan 2050.
Gedeputeerde Jack van der 
Hoek schetste enkele pij-

lers van zijn nieuwe ener-
gienota. Beleid is vooral ge-
richt op voorkomen CO2-uit-
stoot; op energie besparen in 
woningen en andere gebou-
wen, de industrie en in de 
kassen. Mogelijkheden van 
een warmtenet voor benut-
ten restwarmte uit industrie 
en afvalcentrales en bodem-
warmte (geothermie). Van 
der Hoek: ,,We moeten van 
het gas af, dat is wel duide-
lijk.” De BUCH-wethouders 
waren het eens...
De uitdaging voor de loka-
le overheid is om beschikba-
re capaciteit van lokale initia-
tieven in te zetten. Dat hoeft 
niet vrijblijvend te gebeuren. 
Energiecoöperaties werken 
al aan lokaal opwekken, zij 
weten hoe, wat en waar dit 
aan te pakken, maar hebben 
in de startfase procesgeld 
en ondersteuning nodig. Er 

was een duidelijke roep naar 
meer samenwerking tussen 
provincie, gemeente en de 
energiecoöperaties. Die werd 
toegezegd.
Conclusie is dat gemeen-
ten en op de achtergrond de 
provincie meer moeten ver-
binden en lokale initiatieven 
moeten faciliteren. De af-
spraak: ,,Stop elkaar te be-
strijden rond windenergie, 
start met besparen.”

TTIP handelsverdrag 
besproken in raad

Castricum - Afgelopen don-
derdagavond 26 mei heeft er 
een debat plaatsgevonden 
over de voor- en nadelen  van 
het TTIP handelsverdrag. De 
SP had hiervoor Geert Ritse-
ma van Milieudefensie en de 
heren Glaubitz en Van den 
Heuvel, beiden raadslid voor 
D66 in Amsterdam, uitgeno-
digd. 
Nadat de voor- en tegen-
standers ter introductie één 
en ander over zichzelf had-
den verteld, startte het de-
bat met de volgende stel-
ling: ‘Het MKB zal er door de 
komst van het TTIP handels-
verdrag op vooruitgaan.’ Hier 
gingen de voor- en tegen-
standers zo breed op in dat 
de onderwerpen in de stel-
lingen die daarna bespro-
ken zouden worden, eigenlijk 
al de revue passeerden. Doel 
van deze avond was de aan-
wezige fracties een bredere, 
genuanceerde kijk op dit on-
derwerp te geven. Zo kan be-
ter de voor-  en nadelen te-
gen elkaar afgewogen wor-
den om zo te kunnen beslui-

ten om voor of tegen de  TTIP 
motie om Castricum TTIP-vrij 
te verklaren, te stemmen.  
De motie van de SP met De 
VrijeLijst en GroenLinks als 
mede-indiener zal binnen-
kort ter stemming komen. 
Steeds meer gemeenten in 
Nederland verklaren zich-
zelf TTIP-vrij om hiermee een 
statement te maken over de 
zorgen die er zijn bij dit ver-
drag over de lokale demo-
cratie. Marieke Kooter van 
de SP: ,,Duidelijk werd dat in 
veel andere landen in Euro-
pa al veel meer steden en ge-
meenten zich TTIP-vrij  noe-
men. De zorgen die er zijn 
over de niet transparante on-
derhandelingen en de grote 
invloed van multinationals op 
dit verdrag, leven blijkbaar in 
het buitenland meer.De mo-
tie wordt nog uitgewerkt om, 
zoals terecht naar voren werd 
gebracht door de VVD, geen 
symboolpolitiek te bedrijven 
maar echt te zoeken naar een 
manier om onze zorgen over 
te brengen richting de lande-
lijke politiek.”

Akersloot - Patrick Verduin 
(22) wist de finale te win-
nen van het driebandenkam-
pioenschap Akersloot. Na 
vijf ronden aan kop te heb-
ben gestaan, werd hij in ron-
de zes door Arno Mossinkoff 
van de koppositie verdron-
gen. De laatste ronde moest 
hij winnen. Uiteindelijk slaag-
de hij daarin, hij won deze 
slotpartij 39 beurten, terwijl 
tegenstanden Mossinkoff zes 
caramboles tekort kwam om 
de titel op te eisen. 

Verduin kampioen

Bakkum - Met nog één ron-
de te gaan heeft Peter Sie-
kerman zijn kampioenschap 
van Schaakclub Bakkum vei-
liggesteld door een overwin-
ning op Jos Zonneveld. De 
spannende partij ging lange 
tijd gelijk op, maar Siekerman 
kreeg langzaamaan een po-
sitioneel betere stelling, die 
uiteindelijk tot de verlangde 
winst leidde. In de afgelopen 
weken slonk de riante voor-

Peter Siekerman 
winnaar Bakkum

sprong van Siekerman, maar 
echt in gevaar kwam zijn 
kampioenschap niet, aange-
zien zijn concurrenten elkaar 
ook bestreden. 
Arno Schlosser wist de twee-
de plaats weer te veroveren 
na een marathonpartij van 
maar liefst 91 zetten tegen 
Frank Romeijn winnend af te 
sluiten. 
Bob Bakker zakte naar de 
derde plaats, na een ener-
verende maar verloren par-
tij tegen Jacob Bleijendaal, 
die stevig op de vierde plaats 
staat. 
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Noord-Hollandse metal 
en surf bij De Bakkerij

Castricum - Op vrijdag 3 ju-
ni is het tijd voor een fijne 
avondje met regionale me-
tal uit Alkmaar. Thought-
less timmert pas net aan de 
weg. Met zangeres Rebecca, 
Arno en Ivo op de gitaar, Da-
niel op de bass en Axel ach-
ter de drums staan Thought-
less garant voor een fijn me-
tal optreden. None Shall Fall 
uit Beverwijk (foto) bestaat 
uit ex-bandleden van Blood-
line-Project, Dark Day Re-
mains en Power of chaos. De 
nummers gaan richting me-
tal met punkrock invloeden. 
Zaal open: 21.00 uur. 

Op zaterdag 4 juni is het tijd 
voor een avond surf en in-
die. Surf Aid-Kit is de nieu-
we surf sensatie uit Amster-
dam. Vier muzikanten nemen 
het publiek mee in een nieu-
we golf van de surfmuziek uit 
Californië. Waar vijf dromers 
uit verschillende gehuchten 
uit Noord Holland een toe-
vluchtsoord zochten, ont-
stond Phoam. De band is nu 
klaar om dit paradijs met de 
wereld te delen en hun dro-
merige indie-rockklanken 
aan het grotere publiek te la-
ten horen. Zaal open 21.00 
uur.  

Castricum - De brandweer 
is vrijdag om 20.00 uur met 
spoed uitgerukt voor een 
keukenbrandje bij een wo-
ning aan de Loet. De bewo-
ner had eerst zelf al een po-
ging gedaan om te blussen. 
Ondertussen had hij 112 ge-
beld en toen hij vertelde dat 
er nog kinderen in de wo-
ning aanwezig waren heeft 
de alarmcentrale er op aan-
gedrongen om de woning te 
verlaten in afwachting van de 
brandweer. Toen de brand-
weer ter plaatse was is het 
brandje te lijf gegaan met een 
brandblusser. Toen ze dat de-
den was het brandje snel ge-
blust en kon de brandweer 
de woning ventileren. De be-
woners moesten de nacht el-
ders door brengen dit omdat 
de hele woning behoorlijk 
naar de rook bleef stinken.
 
Vast in de lift
Donderdag om 9.45 is de 
brandweer in actie gekomen 
bij de aanleunwoningen van 
de Santmark, er zat iemand 
vast in de lift. De lift was de-
fect geraakte tussen de eer-
ste en de tweede verdieping. 
Een medebewoner belde de 
brandweer. Die hebben de 
lift buitendienst gezet in af-
wachting van de liftmonteur.

Brandweer 
in actie

Castricum - Dinsdag 24 mei 
omstreeks 2.20 uur kwam er 
een melding binnen bij de po-
litiecentrale van een man die 
op de grond zou liggen op de 
Burgemeester Mooijstraat. 
De politie kwam ter plaatse 
voor hulpverlening. Als snel 
merkten zij dat hij onder in-
vloed van alcohol en/of drugs 
was. De man was niet mee-
werkend en keerde zich te-
gen de politie. Hij gaf aan in 
gevecht te gaan met de po-
litieagenten. Hierop hebben 
zij pepperspray tegen de per-
soon gebruikt. Vervolgens is 
de man aangehouden voor 
openbare dronkenschap en 
geboeid afgevoerd naar het 
politiebureau.
Die dag vond er ook een 
snelheidscontrole plaats op 
de Geesterweg in Akersloot. 
De toegestane maximum-
snelheid is daar 50 km/u. Er 
zijn 375 voertuigen gecontro-
leerd. Hiervan waren er 74 in 

overtreding. De hoogst ge-
meten snelheid was 86 km/u.
Op woensdag 25 mei rond 
10.20 uur vond er een aan-
rijding plaats op de roton-
de bij de C.F. Smeetslaan/
Soomerwegh. De bestuurder 
van een auto verleende geen 
voorrang aan een snorfiet-
ser. Hierop kwamen de twee 
in botsing. Of de bestuur-
der van de snorfiets gewond 
is geraakt is nog onbekend. 
Wel hadden beide voertuigen 
schade opgelopen. 
Op zondag 29 mei omstreeks 
0.30 uur vond er een vernie-
ling op de Dorpsstraat plaats. 
Een spiegel van een au-
to werd vernield en hierop 
werd de verdachte op heter-
daad aangehouden. Eerder, 
op maandag 23 mei, heeft er 
een woninginbraak plaatsge-
vonden op de Helmkade tus-
sen 13.30 en 18.45 uur. On-
bekend is of er ook iets is 
weggenomen.

Pepperspray om man 
in bedwang te houden

Limmen - Dankzij twee ijsvogelliefhebbers kon Peter 
van Renen vorig jaar september op particulier terrein in 
Limmen een ijsvogelwand bouwen. ,,Tijdens deze werk-
zaamheden zag ik al ijsvogels vliegen. De hele winter 
was het mannetje in de buurt. Ik was blij verrast toen ik 
in maart graafsporen ontdekte in de wand. Inmiddels had 
het mannetje  een vrouwtje gevonden en werd er door 
beiden druk gegraven. De paring was op 1 april en op 30 
april kwamen de eitjes uit. Vanaf 10 mei was het man-
netje niet meer in beeld, dus moest het vrouwtje de jon-
gen alleen voeren. Maar in de habitat, met advies van de 
commissie viswaterbeheer, was voldoende vis aanwezig. 
Mede dankzij dit advies heeft de alleenstaande moeder 
een megaprestatie geleverd en vlogen er vijf ijsjes op za-
terdag 28 mei om 5.05 uur de nestgang uit. Eén ijsje was 
al op vrijdag 27 mei om 6.00 uur uitgevlogen, die kon niet 
langer wachten.” Foto: Peter van Renen. 

Limmen - Op zondag 5 ju-
ni zullen alle danseressen 
van dansschool Djazz 2 im-
prezz uit Limmen weer stra-
len op het toneel van theater 
De Beun in Heiloo. De aller-
kleinsten van drie jaar tot de 
showgroep laten zien wat er 
dit seizoen geleerd en inge-
studeerd is. Dit seizoen wordt 
de show Let’s dance! opge-

voerd. Alle groepen, die on-
der leiding van Willy Könst 
staan, hebben minimaal twee 
dansen ingestudeerd. Er 
wordt gedanst in verschillen-
de stijlen, van jazz tot musi-
cal, streetdance en moderne 
dans. De show Let’s dance! is 
van 13.00 tot 15.30 uur. Kaar-
ten zijn te koop via djazz2im-
prezz@live.nl.

Let’s dance! in De Beun

Regio - Het leerlingenver-
voer in de Regio Alkmaar, 
waaronder Castricum en Uit-
geest, is opnieuw aanbe-
steed, omdat de contracten 
van de regiogemeenten met 
huidig vervoerder Connexxi-
on per 31 juli 2016 aflopen. 
Alleen in gemeente Bergen 
loopt het contract nog een 
jaar langer door. De gemeen-
ten hebben een regionale 
aanbesteding gedaan waar 
drie vervoerders als winnaar 
uit de bus zijn gekomen: Wil-
lemsen de Koning, Noot en 
De Vier Gewesten Personen-
vervoer. 
De overeenkomsten met de 
drie vervoerders zijn onder-
tekend. Willemsen de Koning 
gaat het vervoer doen naar 
scholen in de regio, Noot 
het vervoer in de richting 
van Amsterdam en Haarlem 
en De Vier Gewesten Perso-
nenvervoer gaat het vervoer 
doen naar de verre bestem-
mingen. Het zijn alle drie er-
varen vervoerders die in heel 
Nederland uitvoering geven 
aan leerlingenvervoer. 

Vervoer van 
leerlingen in 

andere handen 

Tromp is Vitessekampioen
Castricum - Op zaterdag 29 
mei stond de laatste vitesse-
vlucht op het programma bij 
de Gouden Wieken. Met de 

wind vanuit het noordoosten 
werden de duiven om 10.00 
uur gelost in het Belgische 
Asse Zellik hemelsbreed een 

afstand van 189 kilometer. 
Het was een duivin van Ger-
hard Tromp die alle concur-
renten te snel af was. De dui-
vin werd om 12.27.15 uur ge-
constateerd en behaalde 
een snelheid van 77 kilome-

ter per uur. Tevens werd Ger-
hard door deze prestatie Vi-
tessekampioen van de Gou-
den Wieken. Tweede liefheb-
ber werd Arie Hageman en 
Anton Tromp klokte de der-
de duif.



Castricum - In het kader 
van het thema ‘Van top tot 
teen’ dat de komende we-
ken plaatsvindt op basis-
school De Klimop, werd op 
woensdag 25 mei een ou-
der-kindvoetbaltoernooi ge-
organiseerd op de velden 
van FC Castricum. Tijdens 
dit toernooi werden er diver-
se wedstrijden gespeeld tus-
sen teams die bestonden uit 
Klimop-kinderen, hun ou-

ders en leerkrachten. En wat 
bleek: niet alleen de kinde-
ren maar ook de papa’s, ma-
ma’s, opa’s en oma’s en leer-
krachten konden een onver-
wacht goed balletje trappen. 
Het toernooi werd georgani-
seerd door meester Lars van 
De Klimop, zelf fanatiek kee-
per van de senioren van FC 
Castricum. De 62 deelne-
mers aan het Klimop-toer-
nooi werden in goede banen 

geleid door twee scheids-
rechters van FCC.  
Tijdens het thema ‘Van top 
tot teen’ staan de activiteiten 
op De Klimop in het teken 
van het menselijk lichaam. 
De themaweken worden 
op vrijdag 10 juni afgeslo-
ten met een pannenkoeken-
lunch voor alle leerlingen en 
’s avonds een groot feest 
met een dj op school voor de 
ouders.

Topvoetbal door ouders van Klimop

Castricum - In de serie De 
Ochtenden kunnne belang-
stellenden op donderdag 9 
juni in de bibliotheek een 
lezing bijwonen: Zuid Afri-
ka, land van uitersten door 
Maureen Hessel.
 
Sinds 2010 gaat Maureen 
Hessel jaarlijks naar Zuid 
Afrika, soms voor zes weken, 
soms voor zes maanden. Ze 
reist met vrienden in een 4x4 
door bergen, op uitgestrek-
te leegtes en door ruig ge-
bied, werkt als vrijwilligster in 
de sloppenwijken en leeft in 
Port Elizabeth en Baviaans-
kloof. Terug in Nederland 
heeft ze meestal heimwee 
en wil ze weer terug. Maar 
waarom? Wat doet Zuid Afri-
ka met haar? De mooie na-
tuur, het simpele leven, het 
weer, de mensen, de cultuur, 
de geschiedenis, het iets 
kunnen betekenen voor an-

deren? Waarschijnlijk is het 
een combinatie van dit alles.
Vanuit Zuid Afrika stuurt ze 
geschreven indrukken naar 
vrienden in Nederland. In-
drukken verwerkt in de vorm 
van korte verhalen of een 
‘dicht-je-dag’, korte poëti-
sche schetsen van de bele-
venissen van een dag. Tij-
dens deze presentatie laat 
Maureen foto’s zien en leest 
zij voor. Bibliotheek Castri-
cum organiseert regelmatig 
op donderdagochtend een 
programma voor senioren 
met als titel: De Ochtenden. 
Deze ochtenden van 10.00 
tot 12.00 uur staan in het te-
ken van cultuur en informa-
tie, maar ook gezellig samen-
zijn en nieuwe mensen ont-
moeten. Aanmelden kan via 
www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij 
de klantenservice in de bibli-
otheek.

Zuid Afrika, land van uitersten

Castricum - Onder grote belangstelling is donderdag 26 
mei het nieuwe woonproject Walstro, aan de Walstro 3, ge-
opend. ,,Een fraai gebouw, met fantastische woonruimtes”, 
sprak wethouder Rob Schijf. Het nieuwe woonproject telt 23 
studio’s voor cliënten van de SIG, organisatie voor onder-
steuning van mensen met een beperking. Het nieuwbouw-
complex bevat behalve 23 zorgstudio’s ook 14 particuliere 
koopappartementen. 
Zo’n 150 gasten luisterden het openingsfeest op. Wethou-
der Schijf onthulde samen met drie bewoners een herinne-
ringsplaat, met daarop de ‘artist impression’. 

Wethouder opent Walstro 
Afzwemmers in mei

Castricum - Elke woens-
dagmiddag wordt er voor 
een diploma afgezwommen 
in zwembad De Witte Brug. 
Deze maand zijn 44 kandi-
daten geslaagd. Op 11 mei 
hebben zes kandidaten het 
C-diploma behaald: Made-
lief van Eijk, Milo Hopman, 
Floor Kaandorp, Tygo Kra-
mer, Ilmar Schramp en Moos 
Twisk. Alle basisvaardighe-
den voor Snorkelen 1 zijn 

goed afgelegd door: Adeline 
Hollmann, Harold Hollmann, 
Mike Huigen, Bas Kort, Jan-
neke Swanink en Lars de 
Vries. En voor Snorkelen 2: 
Jort van Hooff en Jennifer 
Paap Voor Zwemvaardigheid 
3 is afgezwommen door: Ka-
reem Colleye en Tim Egmond. 
Op 25 mei is door een groep 
van dertig jonge kandidaten 
afgezwommen voor het A-
diploma: Riyaan Abdi, Illias 

van Amsterdam, Yassine An-
war-Ali, Jimmy Bakkum, Max 
van Borre, Rayna Busing, Lie-
ke Duineveld, Julian Geijsen, 
Luuk de Graaf, Laura Groot, 
Jari Hes, Jara van der Hoe-
ven, Julie Knippen, Julia van 
der Kooi, Mees Koot, Lau-
ra Krimp, Dylan de Lang, Ja-
lou Leek, Isa Levering, Jens 
Meister, Thomas Nugteren, 
Sten Out, Liv de Pauw Ger-
lings, Kiki Petrovic, Nina van 
Schie, Joppe van der Steen, 
Yara Visjager, Wout Wieringa 
en Benjamin Zoon. 

Castricum - De bibliotheek 
is verbouwd en opnieuw in-
gericht. Op zaterdag 11 juni, 
van 10.00 tot 16.00 uur, is ie-
dereen welkom om de her-
opening te vieren. Die dag 
zijn er allerlei activiteiten. Er-
na Winters, directeur van Bi-
bliotheek Kennemerwaard, 
doet op zaterdag 11 juni 
rond 13.00 uur het openings-
woord. 
De bibliotheek wil tijdens het 
open huis laten zien en be-
nadrukken dat zij veel te bie-
den heeft en meer doet dan 
alleen maar boeken uitlenen. 
Om 12.00 en 14.00 uur wor-
den er rondleidingen door de 
vernieuwde bibliotheek ge-
geven. Van 10.00 tot 16.00 
uur kunnen kinderen gebruik 
maken van het Bieb Ate-
lier. In het Bieb Atelier is een 
grote voorraad materialen te 
vinden is om een kunstwerk 
te maken. Toonbeeld is ge-

vraagd de muziek te verzor-
gen. Radio Castricum 105, 
sinds kort medebewoner van 
het gebouw waarin ook de 
bibliotheek is gehuisvest, is 
van plan om een live-uitzen-
ding vanuit de bibliotheek te 
verzorgen en bezoekers en 
personeel van de bibliotheek 
te interviewen. Deelnemers 
aan SamenSpraak hebben 
aangeboden om lekkernijen 
uit hun eigen land te berei-
den voor het open huis. Iede-
re vrijdag van 9.30 tot 11.00 
uur is er SamenSpraak; een 
initiatief van Stichting Wel-
zijn Castricum, bedoeld voor 
mensen die de Nederland-
se taal nog moeilijk vinden. 
De bibliotheek zorgt natuur-
lijk voor koffi e, thee en limo-
nade op de open dag. Er zijn 
vrijwilligers van de Compute-
rinloop op woensdagochtend 
om vragen op het gebied van 
computers, laptops en tablets 

te beantwoorden. Happy Ho-
mework is aanwezig om te 
laten zien wat zij te bieden 
hebben en om vragen over 
onderwijs te beantwoorden.
 
Om 14.00 uur kunnen kinde-
ren samen met hun ouders 
meedoen aan het Kinder Me-
dia Café. De bibliotheek heeft 
spellen, zowel bordspellen 
als digitale spellen, uitge-
zocht om kinderen kennis te 
laten maken met program-
meren.
Wie tijdens het open huis 
lid wordt van de bibliotheek 
en kiest voor de gemakspas, 
het meest uitgebreide all-in 
abonnement, krijgt de eerste 
maand gratis. De eerste vijf-
tig bezoekers krijgen een bi-
bliotheekshopper en voor de 
eerste vijftig kinderen is er 
een leeslampje. Voor kinde-
ren is er ook nog een grab-
belton aanwezig.

Castricum - De bibliotheek vraagd de muziek te verzor- te beantwoorden. Happy Ho-

Open huis vernieuwde bibliotheek
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Hulp gezocht bij opruimen 
1,2 miljoen afvalitems

Regio - Van 1 tot en met 14 
augustus maakt Stichting De 
Noordzee samen met zoveel 
mogelijk vrijwilligers de he-
le Noordzeekust afvalvrij. En 
dat is hard nodig: er liggen 
ruim 1,2 miljoen stuks plas-
tic afval op de Nederland-
se stranden. Dit jaar vindt de 
Boskalis Beach Cleanup Tour 
voor het eerst in een nieuwe 
vorm plaats. 

De afgelopen drie jaar trok 
de stichting gedurende de 
hele maand augustus van 
Cadzand naar Schiermonnik-
oog. Dit jaar ruimt Stichting 
De Noordzee de Nederland-
se stranden binnen twee we-
ken op, door op 1 augustus
tegelijkertijd vanuit zowel 
Cadzand als vanaf Schier-
monnikoog richting Zand-
voort te trekken. Vorig jaar 

haalde Stichting De Noord-
zee samen met 2015 vrijwilli-
gers 11.555 kilo afval van het 
strand.

Uit onderzoek blijkt dat er 
per 100 meter strand gemid-
deld 375 stuks afval liggen. 
92% van dit afval is plastic af-
val. Als dit plastic in zee be-
landt, raken zeedieren er-
in verstrikt of zien zij het aan 
voor voedsel waardoor het in 
onze voedselketen terecht-
komt. Vrijwilligers kunnen 
zich voor één van de 28 etap-
pes inschrijven via Beach-
cleanuptour.nl/etappes. Aan 
het einde van deze laatste 
etappe komen de twee groe-
pen in Zandvoort samen om 
het eindresultaat, een scho-
ne Noordzeekust en zoveel 
mogelijk opgeruimd afval, te 
vieren.

TDR naar 
Olympische 

Spelen

Castricum - Het is officieel; 
TDR-atleet Ambroise ‘Uwi’ 
Uwiragiye gaat naar Rio de 
Janeiro. De geboren Rwan-
dees heeft bevestiging ge-
kregen dat het Comité Na-
tional Olympique et Sportif 
du Rwanda zijn voordracht 
voor deelname aan de Olym-
pische marathon heeft goed-
gekeurd. 
Uwi heeft de laatste jaren bij 
Team Distance Runners gro-
te stappen gezet op alle af-
standen en zijn kracht ligt 
duidelijk bij het langere werk. 
Via een trainingsstage in Ke-
nia en een goede halve ma-
rathon stond hij 10 april ge-
slepen aan de start van de 
Rotterdam marathon. Na een 
mislukte poging in het najaar 
lukte het hem ditmaal wel 
om onder de limiet te dui-
ken. Met een tijd van 2u18’24 
bleef de marathonloper 36 
seconden onder de internati-
onale eis voor deelname.

Limmen - In het kader van de 
Nationale tuinweek 2016 or-
ganiseert Groei & Bloei Mid-
den-Kennemerlandop 11 en 
12 juni het jaarlijkse, landelijke 
Open Tuinen Weekend in Hei-
loo en Limmen. Wie het groe-
ne bordje langs de kant van 
de weg ziet staan met daar-
op Open Tuin, kan de tuin bin-
nenlopen. Tijdens dit week-
end kunnen bezoekers tal 
van ideeën opdoen in tuinen, 
groot en klein, van echte tuin-
liefhebbers. De entree is gra-
tis. De Open Tuinen zijn van 
11.00 tot 16.00 uur en er zijn 
meer dan dertig tuinen te be-
zoeken. Voor meer informatie 
en de adressen van de Open 
Tuinen, zie: www.heilo.groei.nl.

Open Tuinen 
Weekend

Bakkum - Het sterk bezet-
te 33e Zwitserse Gatenkaas 
schaaktoernooi met 26 sterke 
schakers uit de regio werd in 
Restaurant Fase Fier te Bak-
kum gewonnen door Bak-
kummer Fons Vermeulen. 

Met een fraaie score van 7.5 
uit 9 rapid partijen, bleef hij 
Castricummer Robert van der 
Wal net voor (7 uit 9). Op de 
derde plaats eindigden Cas-
tricummer Piet van Wonde-
ren en Heemskerker Frans 
Koopmans (beiden 6.5 uit 9).

Fons is kampioen 

Franse chansons zingen 
Castricum - Op vrijdag 3 ju-
ni kan iedereen tussen 20.15-
23.00 uur de kennis van het 
Frans weer eens ophalen 
door lekker mee te zingen 
met de chansons van Azna-
vour, Brel,  Piaf en vele ande-
ren. De teksten worden ge-

projecteerd.  De toegangs-
prijs is inclusief een  drank-
je en in de pauze, per ta-
fel,  een  plankje Franse kaas 
met toast.  Er zijn nog plaat-
sen beschikbaar.  Reserve-
ren:  via   le.monte.miauw@
gmail.com.

Akersloot - Op zondag 5 ju-
ni start een nieuwe exposi-
tie in Gemaal 1879 op Kleine 
Dorregeest. De kunstenaars 
zijn Ciska Velzeboer en El-
len Boots laten hun beelden 
zien en Jennie Bolsenbroek 
exposeert schilderijen. Ellen 
en Ciska zijn 23 jaar geleden 
met een opleiding beeldhou-
wen begonnen. Zij hebben 
aanvankelijk les genomen 
bij de Akersloter beeldhou-
wer Ab van Wijhe, totdat die 
met het lesgeven stopte en zij 
gegrepen door deze kunst-
vorm nu wekelijks zelfstandig 
in de weer zijn in het atelier 
van Ellen op de Hoogegeest 
in Akersloot. Als het mee-
zit qua weersomstandighe-
den wordt er op het gemaal 
water verpompt, wat aan het 
bezoek een extra cachet ver-
leent. Het gemaal is te bezoe-
ken op de Fielkerweg 4 (Klein 

Dorregeest) in Akersloot, op 
zondagen tussen 13.30 uur 
en 16.30 uur. Voor groepen is 
op afspraak bezichtiging mo-
gelijk, zie daarvoor www.ge-
maal1879.nl.

Akersloots trio exposeert

Akersloot - Zondag 5 juni is de laatste natuurwandeling 
tussen weidevogels in de Hempolder vanaf 10.00 uur. 

Het gaat om een wandeling van 1,5 uur over de dijk. Vanaf 
die plek laten de vogels in het natuurgebied zich prachtig 
bekijken. Vertrekpunt: Werkschuur De Dodde, Hemweg 1 
in Akersloot. Reserveren is noodzakelijk en kan op www.
gaatumee.nl

Jaimie wijst fietsers de 
weg bij Cross Triathlon

Akersloot - Op zondag 19 
juni organiseren Amak en 
IJsclub Akersloot onder au-
spiciën van de Nederland-
se Triathlon Bond de twee-
de Cross Triathlon Akersloot. 
Een flink deel van het fiets-
parkoers gaat door boeren-
schuren en over weilanden 
in de polders. Omdat er ook 
dit jaar, naast de vele regio-
nale triathleten, deelnemers 
uit heel Nederland meedoen, 
is plaatselijke motorheld Jai-
mie van Sikkelerus bereid 
gevonden om op zijn cross-
motor de fietsers de weg te 
wijzen door dit, normaal ge-

sproken voor publiek afge-
sloten gebied. Jaimie is als 
lid van Start Racing team ac-
tief in de supersport 600 en 
dit jaar deelnemer aan het 
WK superbikes. Afgelopen 
weekend heeft hij een race 
gereden op het vermaarde 
Donington Parc Racing Cir-
cuit in Engeland. Het eerste 
zwemonderdeel start om 11 
uur vanaf recreatieterrein de 
Hoorne (naast de ARZV), het 
fietsen ongeveer 15 minu-
ten later en de snelste deel-
nemers worden daar lopend 
rond 12.30 uur weer bij de fi-
nish verwacht.

Spitsbus stopt voorlopig
Castricum - De NS bus Cas-
tricum - Amsterdam Sloter-
dijk rijdt niet meer. Er komt 
alleen na de zomer weer een 
bus te rijden als NS toestem-
ming krijgt van en naar Am-
sterdam Zuid te rijden. Het 
oorspronkelijke plan was ook 
om naar Amsterdam Zuid te 
rijden, maar daarvoor kreeg 
NS geen toestemming. Om 
toch te kijken of bussen een 
bijdrage konden leveren bij 
het ontlasten van de volle 
treinen werd er vervolgens 
een busdienst naar Amster-

dam Sloterdijk gestart. Door-
dat de bus veel trager is dan 
de trein en ook niet in de 
reisplanner werd getoond, 
was het animo voor de bus 
zeer beperkt. De trein doet 
er vanaf Castricum 22 minu-
ten over, terwijl de bus er 1 
uur en 10 minuten over deed. 
Reizigers vanuit Castricum 
naar Amsterdam Zuid moe-
ten twee keer overstappen. 
Als er een rechtstreekse bus 
komt te rijden, wordt gehoopt 
dat deze meer reizigers trekt 
dan tot nu.
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FC Uitgeest op weg naar iets moois?

Uitgeest - Niet verwacht en 
toch binnen handbereik. De 
eerste klasse. Want er werd 
met 1-4 gewonnen van ZS-
GOWMS en dat betekent 
dat FC Uitgeest de komende 
twee weken in een tweeluik 
met Elinkwijk uit Utrecht de 
kans krijgt om de hulpvaar-
dige en sympathieke interim 
trainer René van Marsbergen 
van FC Uitgeest een fantas-
tisch afscheidscadeau te be-
zorgen. Het zou wat zijn. Twee 
maal winst tegen de Amster-
damse ploeg liet in ieder ge-
val geen twijfel bestaan over 
welk team verdiende naar de 
volgende ronde te gaan. 

FC Uitgeest startte zonder 
de geschorste Emiel Sinnige 
waardoor er een basisplaats 
was voor Jordy Duijn. Geluk-
kig kon de geruime tijd ge-
blesseerde Sander van den 
Helder een plaats op de bank 
innemen om later zelfs in te 
vallen. Een welkom teken van 
herstel van een speler die de 
aankomende weken weleens 
cruciaal zou kunnen zijn.

Vanaf de aftrap trokken de 
gasten het initiatief naar zich 
toe, vast van plan om de mar-
ge van een doelpunt dat was 
opgebouwd in de thuiswed-
strijd zo snel mogelijk te ver-
groten. Dat alles op een gras-
veld dat een stevige reclame 
leek te zijn voor de aanleg 
van kunstgrasvelden. Ama-
teurclubs die nog twijfelen 
moeten vooral een bezoek 
brengen aan de Amster-
damse club. De eerste kan-
sen waren voor FC Uitgeest 
maar de zwaar bewaakte 
Lester Half slaagde er voor-
alsnog niet in om keeper At-
talje te verontrusten. Na een 
kwartier draaide de rollen 
zich enigszins om en was het 
juist ZSGO dat kansen cre-
eerde maar gelukkig was 
keeper Sven Koning op zijn 
post. In de 28e minuut was 
Lester Half dicht bij de ope-
ningstreffer maar alleen voor 
de keeper kwam hij niet tot 
scoren. In de 42e minuut was 
het toch FCU dat op voor-
sprong kwam. Na een corner 
kwam de bal voor de voe-
ten van Jordy Duijn die gena-
deloos uithaalde. 0-1. Bijna 
hadden de Amsterdammers 
de marge voor rust nog her-
steld maar een schitterend 
genomen vrije trap van Kol-
le vloog op miraculeuze wij-
ze via de onderkant van de lat 
weer het veld in.
Na rust werd het spelbeeld 
er niet beter op maar kwam 
FCU in de 48e minuut wel tot 

Zondag 
5 juni

14.00 uur 

FC Uitgeest 1 
– 

Elinkwijk 1

Een ‘kickie’ door middel van een polletje werd Kick Smit teveel

scoren. Wederom stichtte een 
hoekschop gevaar en was 
het verdediger Mats Idema 
die achteruit koppend keeper 
Attalje volledig verraste. 0-2 
. Wie daarmee dacht dat de 
buit binnen was vergiste zich 
deerlijk. Wederom rechtten 
de Amsterdammers de rug 
en waren het vooral de ver-
re inworpen (wat een wapen 
zeg!) van verdediger Magnee 
dat gevaar stichtte. In de 51e 
minuut leverde dat resultaat 
op. Bij zo’n inworp viel de bal 
voor de voeten van Suvakci 
die scoorde. 1-2. 

Het was het signaal voor de 
ploeg uit de wijk Ookmeer 
om nog eens alles op al-
les te zetten. FCU had het er 
niet gemakkelijk mee maar 
verzuimde de wedstrijd in 
de 76e minuut op slot moe-
ten gooien. Op aangeven van 
Lester Half bevond Kick Smit 
zich plotseling tot zijn eigen 
verbazing, met de bal aan de 
voet, op drie meter van een 
leeg doel. Geen garantie voor 
succes blijkbaar want de ver-
der goed spelende midden-
velder tekende voor de bloo-
per van het voetbalseizoen 
door de bal alsnog naast het 
doel te krijgen. Een “kickie” 
door middel van een polletje 
werd Kick teveel. 
Gelukkig voor hem en FCU 
bleef het zonder gevolgen 
want twee minuten later was 
de ingevallen Jur Hoekstra 
al bij zijn eerste balcontact 
succesvol. Prachtig de wijze 
waarop hij de diepte inging, 
de keeper omspeelde en be-
heerst scoorde. 1-3. Tot over-
maat van ramp voor de Am-
sterdammers liep Chiddi ook 

nog eens tegen een domme 
rode kaart aan.   

Zo was de wedstrijd met nog 
tien minuten te gaan ge-
speeld. Dat vervolgens Jur 
Hoekstra zijn goede inval-
beurt bekroonde met een 
tweede treffer (1-4) was voor 
de statistieken. Vervelender 
was de onnodige gele kaart 
die Lester Half opliep want 
dat betekent dat hij de eer-
ste wedstrijd tegen Elinkwijk 
in Utrecht zal moeten missen. 
Het zij hem vergeven want 
zeggen de Engelsen niet “It 
is no use crying about spil-
led milk”. 

Laat Elinkwijk maar ko-
men! (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, 
Zwarthoed, Vrouwe, Ide-
ma, T. Uit den Boogaard, de 
Wit, Olgers (72e T. Sinni-
ge), Smit (77e Hoekstra), 
Koedijk (51e van den Hel-
der), Duijn, Half.

Twee districtskampioenen
Uitgeest - Zaterdag wer-
den in Amsterdam de Dis-
trictskampioenschappen tur-
nen Dames 4e en 5e divisie 
gehouden. Voor de 4e en 5e 
divisie is dit het hoogst haal-
bare. De wedstrijd begon 
met de jeugd 2 waarin Sa-
rah Dumpelmann (foto on-
der)zeer stabiel was en een 
mooie balk-en vloeroefening 
liet zien. Bij balk haalde ze 
het hoogste cijfer en op vloer 
het derde cijfer. Het was tot 
het laatste toestel heel span-
nend. Sarah werd uiteinde-
lijk eerste en mag zich Dis-
trict Kampioen noemen. Sa-
rah zal volgend jaar promo-
veren naar de 3e divisie. Eli-
na Muijskens had het zwaar, 
want ze had de afgelopen  
vier dagen schoolkamp ge-
had en was behoorlijk moe. 
Helaas liet zij op balk een 
steekje vallen waardoor ze 
een laag cijfer kreeg. Elina is 
uiteindelijk 25e geworden. 
In de tweede wedstrijd moch-
ten de junior 4e en 5e divisie 
beginnen aan hun Districts-
kampioenschap. Kim Schel-
vis (foto boven) liet een dijk 
van een sprong zien en kreeg 
hiervoor het hoogste cijfer. 
Ook brug was zeer sterk en 
daarvoor kreeg ze het twee-
de cijfer. In dit niveau was 
het ook tot het laatste toestel 
zeer spannend, maar Kim is 
heel knap eerste geworden. 
Ook Kim zal volgend jaar pro-
moveren naar de 3e divisie. 
Op de andere baan was Ja-
mie Beentjes aan de beurt en 
begon met volle overtuiging 
aan haar nieuwe vrije oefe-
ning. Helaas kreeg ze niet het 
gewenste cijfer, maar Jamie 
vocht zich van de voorlaat-
ste plaats naar een 9e plaats. 
Ze maakte een mooie sprong 
en kreeg voor haar brug- en 
balkoefening het 5e cijfer. Ze 

heeft een prima wedstrijd ge-
turnd en het harde werken is 
beloond met een 9e plaats. 
In wedstrijd 3 waren de seni-
oren 4e divisie aan de beurt. 
Adaja Plinck was ziek, ze had 
koorts, buikpijn en had last 
van duizeligheid, wat best 
gevaarlijk kan zijn. Met veel 
medicijnen heeft ze haar 
wedstrijd geturnd en heeft 
geen fouten gemaakt, maar 
het kostte haar heel veel 
energie. Adaja is uiteindelijk 
op een mooie vierde plaats 
geëindigd. 
Het was weer een hele lan-
ge dag, maar met 2 District 
Kampioenen en een 4e, 9e 
en 25e plaats was het een 
geslaagde dag voor Unitas.  

       Turnnieuws 
       van Unitas 



Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van juni van de Stichting 
Uitgeester Senioren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdagmid-
dag. Voor inlichtingen over 
de Soos kunt u bellen met 
0251-312127. 
 

Activiteitenkalender 
juni

Maandag 6, 13, 20, 27:
10.00 -13.15 uur: Koffie-
Plus. 
13.30 -16.45 uur: Biljarten 
+ Zomerbridge 
14.30 -16.30 uur:  Gees-
terheem: sociale activitei-
ten Rode Kruis, ook ver-
koop, inl: 312712 (alleen 
nog 6 en 13 juni)

Dinsdag 7, 14, 21, 28:
13.30-16.45 uur:  Biljarten

Woensdag 1, 8, 15, 22, 
29:
09.30 uur start fietsen (op 
E-bike)
13.30-16.45 uur: Biljarten 
 
Woensdag 8:

10.00-12.00 uur: Excursie 
eendenkooi

Donderdag   2, 9, 16, 23, 
30:
Wandelen (1 of 2 uur): 
start 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30-11.30 uur: Open 
Atelier en Spelinloop
09.30-12.00 uur: Biljarten 
voor beginners (heren)
13.30-16.45 uur: Biljarten 
14.00-16.00 uur: Rummi-
cub

Vrijdag  3, 10, 17, 24:
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-15.30 uur:  De Zin-
gende Zwanen 

Openingstijden kantoor 
S.U.S.:
In de maanden mei t/m 
augustus is het kantoor 
van de S.U.S. geopend van 
maandag  t/m donder-
dag  van 9.00-12.30 uur 
in Dorpshuis de Zwaan.  
Voor informatie betref-
fende activiteiten van de 
S.U.S.: mw. C. van Megen 
en mw. M. Kortekaas, tel.: 
31 90 20 , email: s.u.s@
inter.nl.net of kijk op de 
website: www.uitgeester-
senioren.nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto 

uit haar databank in deze rubriek

Uitgeest - Een foto (nr. 
23710) uit de fotobeeldbank 
van de vereniging Oud Uit-
geest uit het begin van de ja-
ren dertig. Waarschijnlijk is 
dit zangvereniging Kunst na 
Arbeid die samen op stap 
waren. Misschien wel naar 
een zangconcours.  Achter-
ste rij 2e persoon van links 

is Jan Peperkamp. Daarnaast 
Suus Starreveld-Prent. Voor 
Peperkamp staat Gerrit Berg-
huis? Achteraan helemaal 
rechts Gerard of Herman 
Mulder? Vooraan zittend: o.a. 
Jan Bleeker, Mienis de diri-
gent uit Krommenie, Marius 
de Vries. De man (met hoed 
ernaast) is Turkstra? Wie kan 

ons iets meer vertellen over 
deze foto en deze vereni-
ging en welke mensen staan 
er op? 
Uw reactie kunt u kwijt op 
onze website: www.ouduit-
geest.nl  bij Wie is wie. Hier 
kunt u de (genummerde) foto 
ook nog op uw scherm ver-
der bekijken.  

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Je kijkt vanaf de Lagendijk naar het watertje de Overtoomsloot die uitmondt in het 
Zwaansmeertje. Op de achtergrond zijn de twee Uitgeester kerken te zien. De Overtoomsloot 
is overigens  al terug te vinden op een topografische kaart uit 1680. Foto en tekst: Ger Bus

Informatieavond kleindier-
vereniging Jong-Leven

Uitgeest - Kleindierveren-
ging Jong-Leven Uitgeest 
houdt een speciale informa-
tieavond op maandag 6 juni 
in haar nieuwe vergaderloca-
tie aan de Niesvenstraat 4 in 
Uitgeest (Duiven lokaal Uit-
geest). De aanvang is 20.00 
uur.
Het belooft een interessan-
te en leerzame avond te wor-
den, waarop enkele zeer er-

varen fokkers uit de veren-
ging zullen vertellen over hun 
specifieke diersoort. Het zijn 
Ilse Hollander over cavia`s, 
Jaap Kooiman over konijnen, 
Dick de Hoogd over sierdui-
ven en Jan de Ruijter over 
hoenders.
iedereen die iets te weten wil 
komen over kleindieren of de 
verenging is van harte wel-
kom.
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Ophaaldata restafval

In week 23 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 6 juni
De Kleis en Waldijk:  woensdag 8 juni
De Koog:  donderdag 9 juni
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 10 juni

BUrgerlIjKe stanD
natUralIsatIe
robyn lynne thomas, 
lvh australië

OVerleDen
C.a.a. Dekker w/v Verduin, 88 
jaar
r.B. Kraay, 47 jaar

De Terp is vanaf de brug over de Westgeestervaart losloopgebied (foto: ge-
meente Uitgeest).

Wijziging hondenbeleid
In september 2015 heeft de gemeente nieuwe borden geplaatst om de 
regels voor het opruimen van hondenpoep en het aanlijnen en loslopen 
van honden duidelijk te maken. In februari zijn deze gebieden tijdens 
een speciale avond in de raadzaal besproken met diverse betrokkenen, 
onder wie hondenbezitters en eigenaren van land.
Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het college besloten tot een aantal 
wijzigingen en worden er bepaalde zaken nog onderzocht. Voortaan geldt in 
heel Uitgeest een opruimplicht voor hondenpoep. Dit was de algemeen ge-
dragen mening van de bezoekers van de evaluatieavond. Het college heeft 
dan ook gehoor gegeven aan dit verzoek.
Het dijkje rondom Koog-Noord zal, ondanks verzoeken, geen losloopgebied 
worden. Honden moeten daar aangelijnd zijn om schapen niet te verstoren. 
De Terp na de brug over de Westgeestervaart wordt wel losloopgebied. De 
honden mogen echter uiteraard niet de omliggende weilanden in.
Het bedrijventerrein wordt opgeheven als losloopgebied omdat honden 
daar niet veilig los kunnen lopen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor 
nieuwe losloopgebieden in Uitgeest. 
Vanaf heden wordt er ook gehandhaafd op de nieuwe regels. Overal wordt 
de bebording nog eens kritisch bekeken en waar nodig aangepast of uitge-
breid. Dit zal in samenspraak met de hondenbezitters gebeuren. Ook wor-
den er extra afvalbakken met plastic zakjes geplaatst.

Onderzoek in Uitgeest 
door studenten
De gemeente Uitgeest is een samenwerking aangegaan met Wageningen 
University & Research centre (WUR). De gemeente wil weten hoe zij Uitgeest, 
toeristisch gezien, beter op de kaart kan zetten met zo min mogelijk mid-
delen, en wat verbeterd kan worden aan het huidige aanbod. Een groep van 
29 studenten gaat dit op verschillende wijzen onderzoeken. Deze studen-
ten volgen allemaal het vak ‘Landgebruiksplanning’. Om de vraag van de 
gemeente goed onderbouwd te beantwoorden, gaan ze onder andere door 
het veld in om diverse vraagstukken te onderzoeken op het gebied van re-
creatie en toerisme. Ook gaan ze in gesprek met ondernemers, inwoners en 
raadsleden. Dit kan betekenen dat u als inwoner ook benaderd wordt. De 
gemeente hoopt dat het project inzicht geeft in wat nodig is om het toeris-
me in Uitgeest een impuls te geven. Het onderzoek zal 8 juni starten, 1 juli 
houdt de groep een eindpresentatie.

Controleberichten nl-alert
Op maandag 6 juni wordt rond 12.00 uur door de overheid een NL-Alert 
controlebericht verzonden. Als u een controlebericht ontvangt, is uw mo-
biel juist ingesteld. Mocht u in de buurt van een noodsituatie zijn, krijgt u 
hierover informatie op uw mobiele telefoon. Indien u geen controlebericht 
ontvangt, is uw telefoon nog niet (correct) aangemeld. Dit doet u alsnog via 
www.nl-alert.nl. Het is mogelijk dat u 6 juni meerdere controleberichten ont-
vangt. De berichten worden gedurende een periode uitgezonden. Als uw te-
lefoon tijdens het uitzenden contact maakt met meerdere zendmasten kan 
het zijn dat u het bericht meerdere malen ontvangt.

65-jarig huwelijk
Het komt niet vaak voor in Uitgeest, een 65-jarig huwelijk. En ook in de 
rest van Nederland is het een redelijke zeldzaamheid, blijkt uit de brief 
die het echtpaar Dekker-Jonker ontving van de commissaris van de Ko-
ning. Tijdens het bezoek van locoburgemeester Antoine Tromp wordt uit-
gebreid besproken wat het geheim is van een huwelijk dat al zo lang stand-
houdt. ‘Vooral geven en nemen’, luidt het advies. En na de verhalen over 
hun jeugd, komt het verhaal over de kermis waar ze elkaar leerden ken-
nen. Zij, geboren en getogen Uitgeester, ving hem op na een ongelukje in 
de Cakewalk. Zo verruilde hij Beverwijk voor dit mooie dorp, waar ze el-
kaar 65 jaar geleden het ja-woord gaven. Inmiddels zijn ze 7 kinderen, 
15 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen rijker. Er komt nog regelma-
tig een verliefde blik bij kijken, en ook een bemoedigende hand op haar 
schouder of arm komt vaak voor tijdens het gesprek. Na afloop van het ge-
sprek werd het bruidspaar nog verrast met een kopie van hun originele 
huwelijksakte uit 1951.

De heer en mevrouw Dekker-Jonker met de zojuist ontvangen huwelijksakte 
uit 1951 (foto: gemeente Uitgeest).

leerlingenvervoer Uitgeest 
krijgt nieuwe vervoerders 
Het leerlingenvervoer in de Regio Alkmaar (waaronder Uitgeest) is opnieuw 
aanbesteed, omdat de contracten van de regiogemeenten met huidig ver-
voerder Connexxion per 31 juli 2016 aflopen. Alleen in gemeente Bergen 
loopt het contract nog een jaar langer door. De gemeenten hebben een re-
gionale aanbesteding gedaan waar drie vervoerders als winnaar uit de bus 
zijn gekomen: Willemsen de Koning, Noot en De Vier Gewesten Personen-
vervoer.
Willemsen de Koning gaat het vervoer doen naar scholen in de regio, voor 
het vervoer richting Amsterdam en Haarlem is Noot aangewezen en De Vier 
Gewesten Personenvervoer is verkozen voor de verre bestemmingen. Het 
zijn alle drie ervaren vervoerders die in heel Nederland uitvoering geven aan 
leerlingenvervoer. De overeenkomst gaat van start in het nieuwe schooljaar 
2016-2017. In Bergen is dat een jaar later. Op vrijdag 27 mei zijn de over-
eenkomsten met de drie vervoerders ondertekend.
De gemeenten in de Regio Alkmaar waarmee de nieuwe contracten worden 
gesloten zijn Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo.
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