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Kermis in het dorp!

Stormschade boom 
aan de Dillenburg
Uitgeest - Vrijdag tegen zes uur 
‘s avonds kreeg de brandweer 
een melding van stormschade 
aan de Dillenburg in Uitgeest Ter 
plaatse bleek er een flinke tak te 
zijn afgebroken, die nog aan de 
boom hing. De brandweer heeft 
ter plaatse niets kunnen doen, 

en heeft onder de boom het 
voetpad afgezet met lint.

De gemeente heeft inmiddels de 
tak verwijderd met behulp van 
een hoogwerker in samenwer-
king met een aannemer. (bron: 
112-uitgeest.nl)

Uitgeest - Zaterdag ging de Uit-
geester kermis van start. De in-
woners van Uitgeest, jong en 
oud, hebben hier, om verschil-
lende redenen, al weken naar 
uit gekeken. De jongsten, met 
of zonder ouders, konden zich 
heerlijk laten zwieren tot mis-
selijkmakend aan toe. Voorzich-
tig beginnen bij de Poliep om 
daarna uit te pakken in de Boos-
ter die je het uitzicht verschaf-
te op de surfers op het Uitgees-
ter Meer. Sommigen verkozen 
de veilige zijkant om met ont-
zag te kijken naar de steeds wit-
ter wordende smoeltjes. En an-
deren trokken een ‘ik ga zo nog 
een rondje’ gezicht.
Voor de ouderen waren er nog 
de kroegen waar, met veel mu-
ziek en nog meer bier, de feest-
vreugde er flink in zat. 
Vandaag de laatste dag, dan is 
het weer uitzien naar volgend 
jaar.  (Monique Teeling)
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Geld voor kansenonderzoek 
samenwerking IJmond
Uitgeest - Tijdens de raadsver-
gadering van 28 juni heeft de 
raad besloten een krediet van 
6375 euro ter beschikking te 
stellen  voor het kansenonder-
zoek IJmond. De raad ging ak-
koord met het treffen van onder-
steunende maatregelen die ten 
doel hebben het proces van re-
gionale samenwerking tussen de 
IJmondgemeenten (Velsen, Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest) 
te bevorderen. Het genoemde 
bedrag zal ten laste worden ge-
legd van de algemene reserve.
 
Ondernemers en vertegenwoor-
digers van maatschappelijke or-
ganisaties hebben de gemeen-
tebesturen in de IJmond uitge-
daagd om effectiever samen te 
werken, zodat adequaat gerea-
geerd kan worden op vraagstuk-
ken, die op korte termijn een ant-
woord vragen. Daarbij kan wor-
den gedacht aan 1) economie, 
arbeidsmarkt en onderwijs; 2) 
toerisme en recreatie; 3) bereik-
baarheid , verkeer en vervoer; 4) 
voorzieningen (detailhandel; 5) 
wonen en leefbaarheid; 6) be-
nutting schaarse ruimte; 7) her-
structurering stedelijk gebied; 8) 
ontwikkeling nieuwe woon - en 
werkgebieden; 9) ontwikkeling 
Noordzeekanaalgebied en 10) 
ontwikkeling Deltametropool en 
Randstad 2040.
 
Na twee in 2011 gehouden bij-
eenkomsten van genoemde on-
dernemers en vertegenwoordi-
gers van maatschappelijke or-
ganisaties bestond de overtui-
ging dat een betere samenwer-
king van genoemde gemeenten 
meerwaarde zou hebben. Het 
bewijs hiervoor is dat er op ver-
schillende terreinen al succes-
vol samen wordt gewerkt, zoals 
Uitgeest met Velsen wat het in-

nen van de OZB betreft. Nu is 
het idee opgevat om de moge-
lijkheden voor een intensieve-
re samenwerking te verkennen 
in de vorm van een kansenon-
derzoek. Voor dit onderzoek be-
taalt Uitgeest als kleine gemeen-
te 6375 euro (8.5%). Velsen als 
grootste gemeente (44%) betaalt 
33.000 euro. In het totaal gaat 
het om een bedrag van 100.000 
euro. De IJmondgemeenten be-
talen 50.000 euro . De provincie 
Noord-Holland betaalt de an-
dere 50.000 euro. De provincie 
heeft zich eveneens bereid ver-
klaard te voorzien in een ambte-
lijke ondersteuning van het pro-
ject door een provinciaal ambte-
naar hiervoor vrij te maken.
 
Regiegroep
De vier burgemeesters van de 
IJmond hebben overleg gevoerd 
met het provinciebestuur. Op ini-
tiatief van de burgemeesters is 
er een regiegroep gevormd. De-
ze bestaat uit twee burgemees-
ters, een griffier en een gemeen-
tesecretaris. Mieke Baltus zit  als 
burgemeester van Uitgeest in 
deze regiegroep. Zij zal de raad 
steeds informeren over de nieu-
we bevindingen. De regiegroep 
heeft reeds een notitie ‘Kansen 
voor de toekomst van de IJmond’ 
opgesteld. Meer belangstelling 
voor elkaars gemeente, met el-
kaar in contact komen en samen 
optrekken lijkt belangrijk, Dat 
kan invulling krijgen door met el-
kaar werkbezoeken af te leggen, 
kennis te delen en gesprekken 
op gang te brengen. Het moge 
duidelijk zijn dat voor het orga-
niseren van een dergelijk onder-
steunend traject geld nodig is. 
Het is daarom, dat de raad una-
niem akkoord ging met het voor-
gestelde budget van 6375 euro. 
(Marga Wiersma)

Wethouder Wil Spaanderman en zijn drie collega’s van de IJmond-ge-
meenten hebben op 13 juni de Regionale Sociale Agenda (RSA) voor 
Midden-Kennemerland ondertekend. Van links de wethouders Wag-
ner (Heemskerk), Erol (Beverwijk), Spaanderman (Uitgeest) en Wes-
terman (Velsen)

Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Vorige week don-
derdag  hadden we de laat-
ste raadsvergadering voor de 
vakantie. Een goede verga-
dering over verschillende on-
derwerpen. Van de jaarre-
kening tot de hangjongeren, 
heel wat werd er bespro-
ken en besloten. Maar daar-
over leest u verder in deze 
krant meer.
Ondanks dat Nederland al in 
de eerste ronde uit het toer-
nooi lag begonnen we,  van-
wege het EK-voetbal,  toch 
twee uur eerder met  ver-
gaderen. Er waren flink wat 
raadsleden die de halve fi-
nale van het EK niet wilden 
missen. En eerlijk gezegd, 
het was ook een mooie wed-
strijd.
Oranje uit het toernooi of 
niet, feest is het sowieso 
in Uitgeest. Als ik dit stuk-
je schrijf zitten we nog mid-
den in de kermisfestivitei-
ten. En als u het leest is de 
laatste dag van de kermis al-
weer aangebroken. We kij-

ken weer uit naar de kermis 
van volgend jaar. Of zoals 
dat vroeger ging: we gaan er 
weer een jaar voor sparen.
Het afgelopen weekend had 
ik thuis ook ons jaarlijk-
se feestje. We vierden on-
ze trouwdag. Elk jaar gaan 
we uit eten in het restaurant 
waar we ook op onze trouw-
dag zelf hebben gegeten. 
Het is nog elk jaar gelukt. En 
net als de kermis, een mooie 
jaarlijkse traditie.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Iets te vieren
Aangehouden 
na veroorzaken 
ongeval
Uitgeest - De politie heeft een 
42-jarige man uit Uitgeest aan-
gehouden, op verdenking van 
het veroorzaken van een ver-
keersongeval. Dit gebeurde zon-
dagavond na een melding rond 
23.45 uur, dat een lichtmast op 
de Middelweg was omver gere-
den door een automobilist. Ter 
plaatse bleek de lichtmast ge-
knakt te zijn en vlakbij vond de 
politie een bumper en een ken-
tekenplaat. Hierop is de politie 
naar de woning van de kente-
kenhouder gegaan, de 42-jarige 
man uit Uitgeest. Hij bleek zwaar 
onder invloed van alcohol te ver-
keren en vertelde aan de politie 
dat hij was thuisgebracht door 
‘een vriend’. De auto van de man 
bleek flinke schade te hebben. 
De 42-jarige man werd meege-
nomen en de politie heeft een 
nader onderzoek ingesteld.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
H.J. Hof, weduwe van Hoorn, 
81 jaar
W.F. Vendel, 92 jaar

Gehuwd
J.E. Bleeker en L. Tamis

Geboren
Alisha Esmee van Vliet, doch-
ter van M.F. Koerse en I.W. van 
Vliet

Opbrengst 
collectes
Uitgeest - De Hersenstichting 
Nederland heeft van 6 t/m 11 fe-
bruari gecollecteerd in Uitgeest. 
De netto opbrengst bedroeg 
4.112,99 euro. Van 1 t/m 7 april 
collecteerde het Fonds Gehandi-
captensport. De netto opbrengst 
was hier 780,17.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van ju-
li van de Stichting Uitgeester 
Senioren.

Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 

Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. 
Voor inlichtingen betreffen-
de de ANBO, bel met 0251-
821105. 

Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
311136.
 
Activiteitenkalender juli

Maandag 9, 16, 23 en 30 
juli:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en zomerbridge

Dinsdag 10,17, 24 en 31 ju-
li:
13.30-17.00 uur: ZW: soos/bil-
jarten en klaverjassen

Woensdag 11, 18 en 25 ju-
li:
09.30 uur: fietsen vanaf 

Dorpshuis de Zwaan
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten

Donderdag 5, 12, 19 en 26 
juli:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inlichtingen tel. : 0251-
311240
09.30-11.30 uur: ZW: Open 
Atelier
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO) 
spelen

Vrijdag 6, 13, 20 en 27 juli:
10.00-11.30 uur: zwemmen in 
Beverwijk, inlichtingen: 0251-
311117
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. 

Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw R. Prigge, tel.: 0251-
311136. 

Landmeters
Uitgeest - Landmeters van het 
ingenieursbureau GeoCensus uit 
Soest zijn in opdracht van de ge-
meente Uitgeest bezig met land-
metingen. Doel van de werk-
zaamheden is het actueel maken 
van de gemeentelijke basiskaart. 
Die kaart wordt voor de gemeen-
te Uitgeest beheerd door de af-
deling Informatiemanagement 
van de gemeente Velsen. 
Medewerkers van GeoCensus 
kunnen zich op verzoek legiti-
meren. Bij vragen kan van 08.00 
tot 16.00 uur contact worden op-
genomen met de heer R. Reuve-
kamp bij de gemeente Velsen, 
tel. 0255-567397 of H. van Vel-
zen, tel. 0255-567613. E-mailen 
mag ook: BGT@uitgeest.nl. 
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Medische hulp voor toeristen
Campinggasten worden verzocht zich voor medische hulp te wenden tot 
praktijk Leemhuis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)
seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. De Brink, 
Torenstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, 
tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regi-
onale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van 
Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uit-
geest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
27-06-2012: Minke Roelina Ma-
ria, dochter van M.H.C. de Smet 
en M.A.J. Veldthuis.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
22-06-2012: Meijer, Henricus A. 
en Haanen, Johanna H.M.V., wo-
nende op De Woude. 
22-06-2012: Visser, Maarten en 
Faber, Wiesje M., wonende te 
Enkhuizen. 
26-06-2012: Punt, Thijs en van 
der Linden Vooren, Kim Daphne 
Elisabeth, wonende te Bakkum. 
27-06-2012: Tesselaar, Henderi-
cus C.A. wonende te Akersloot 
en Gutiérrez Leyva, Elaine, wo-

nende te Cuba.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
11-06-2012: Vlaarkamp, Maria 
Agatha, oud 62 jaar, overleden 
te Beverwijk, weduwe van V.A.J. 
Teuthof. 17-06-2012: Bosch, Otto 
C., oud 67 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met
W.M. Tromp. 30-06-2012: van 
Eersel, Johan H. oud 85 jaar, 
overleden te Beverwijk, weduw-
naar van H. de Pagter.

Wonende te Limmen:
28-06-2012: de Lange, Johanna 
Geertruida, oud 92 jaar, overle-
den te Limmen, weduwe van F. 
Glorie. 

Kevin Sundervan is een
fanatiek natuurfotograaf
Castricum - Kevin Sundermann  
is leerling van het Clusius Col-
lege Castricum en zit in klas 2 
Kader. Kevin zit op zijn plek op 
een groene school als het Clusi-
us College Castricum is, want hij 
maakt als hobby prachtige na-
tuurfoto’s, vooral van vogels. Ke-
vin is veertien jaar en hij doet 
vanaf zijn tiende jaar  al aan  na-
tuurfotografie. Hij heeft inmid-
dels ongeveer 9000 foto’s ge-
maakt. Zijn foto’s zijn zo mooi 
dat hij ook in het  Jeugdjour-
naal in augustus 2009 te zien is 
geweest. Hij wil later graag van 

zijn hobby zijn beroep maken. 
De meest bijzondere foto die hij 
gemaakt heeft, vindt Kevin zelf 
de foto van een tijger in Beekse 
Bergen die net een meeuw ge-
vangen had.

Castricum - Bij de Dierenbe-
scherming is een vermissing ge-
meld van een zwarte kater vanaf 
de Voorweide in Castricum met 
een klein wit befje en wit aan de 

poten. De kater is gecastreerd, 
vijftien jaar oud en heet Bobby. 
Voor meer inlichtingen kan men 
contact opnemen met Ria Dol, 
tel. 0251-658504.

Happy Sunday Toer
Akersloot - A.M.C. Bacchus is 
niet alleen een motor toerclub, 
maar vooral ook een gezellig-
heidsclub. De club heeft ruim 
100 leden zowel uit Akersloot als 
ook uit de hele omgeving en al-
le merken en types motoren zijn 
vertegenwoordigd. Op zondag 8 
juli organiseert Bacchus weer de 
‘Happy Sunday Toer’.
De toer is ongeveer 180 kilome-
ter lang en gaat door Noord-Hol-
land. Zoals men gewend is van 
deze welbekende tocht gaat dit 
langs mooie plekken en over 

weggetjes en zijn er zat terras-
jes om even lekker op te steken.

Motorrijders die (nog) geen lid 
zijn van A.M.C. Bacchus maar het 
leuk vinden om eens een dagje 
te toeren, zijn zondag 8 juli wel-
kom. Inschrijven kan van 10.00 
tot 12.00 uur in café ’t Voorom, 
Kerklaan 20 in Akersloot. De 
route is via de GPS of de routerol 
voor iedereen verkrijgbaar, maar 
als er vraag naar is wordt er ge-
keken of men achter een voorrij-
der aan kan rijden.

Toeristenmarkt Castricum
Castricum - Op zondag 15 ju-
li is er van 11.00 tot 17.00 uur 
in het centrum een grote toe-
ristenmarkt.  In de Dorpsstraat 
en Burg. Mooijstraat presente-
ren veel standhouders een breed 
assortiment en een grote varië-
teit aan producten van kleding, 

schoenen, sieraden, tassen en 
cd’s tot ambachtelijke versnape-
ringen, artikelen uit grootmoe-
ders tijd en betere voedingsarti-
kelen. Albums van Jac. P. Thijsse 
kunnen worden bewonderd en 
ook getaxeerd. De toegang op 
deze markt is gratis. 
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Bij Schippersrijk, gratis toegang

Muziek op het water 
met lokale talenten
Uitgeest - Zaterdag 7 juli vindt 
op het Uitgeestermeer een con-
cert plaats met plaatselijke ar-
tiesten. Nienke van den Berg, 
bekend van het tv-programma 
Z@ppelin, Bart Brandjes van The 
Voice en  de rock and rollband JJ 
and the Fatcats met Bob en Tim 
Maarse, Erwin Kollaard en Pie-
ter de Groot treden op. De toe-
gang is gratis. Het concert vindt 
plaats op het water nabij bistro 
‘t Schippersrijk. De brigade van 
dit restaurant heeft de organisa-
tie in handen. Sjaak Rijke van ‘t 
Schippersrijk vertelt: “Het is voor 

eerst dat wij  dit geweldige mu-
ziekprogramma presenteren met 
uitsluitend plaatselijke arties-
ten. Vanaf een grote vlonder op 
het water wordt een afwisse-
lend programma ten gehore ge-
bracht. Wij proberen de sfeer van 
het Prinsengrachtconcert te eve-
naren.” Iedereen is welkom om 
mee te genieten.” Het concert 
begint om 21.00 uur. Het adres is 
Lagedijk 3 in Uitgeest. 

Samen eten, film kijken 
en dan een goed gesprek  
Castricum - Het klinkt een 
beetje als een eerste afspraak; 
samen een hapje eten, een film 
kijken en daarna een goed ge-
sprek. De kerken in Castricum 
organiseren een serie ‘zomer-
avondfilms’. Eerst wordt samen 
soep met brood gegeten, daarna 
volgt een film ‘die er toe doet’ en 
tenslotte wordt men in de moge-
lijkheid gesteld samen na te pra-
ten. De Raad van Kerken wil een 
gelegenheid aan thuisblijvers 
bieden om elkaar te ontmoe-

ten. Daarbij denkt men ook aan 
de zomergasten die op zoek zijn 
naar nieuwe ervaringen. 

De filmavonden zijn op donder-
dag, beginnen om 18.00 uur en 
duren tot circa 21.00 uur. Op 12, 
19, 26 juli en 2 augustus is men 
welkom in de Maranathakerk. 
Op 9, 16 en 23 augustus in het 
Parochiecentrum, Dorpsstraat 
113. De kosten zijn 3,50 euro per 
keer. Aanmelden uiterlijk één 
dag tevoren via tel.: 654428.

Collecte epilepsie
Castricum - Dankzij de inzet 

van vrijwillige collectanten is er 
in Castricum een bedrag opge-
haald van 6.824 euro voor het 

Nationaal Epilepsie Fonds. Hier-
mee kan meer wetenschappelijk 
onderzoek worden betaald. 

terugkerende oranje kater
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Programma 5 juli t/m 11 juli 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 15.45 2 & 18.30 uur 

maandag 20.00 uur 
The Lucky One

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur

The Amazing Spider-Man - 3D
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 21.00 uur 
woensdag 20.00 uur 

Snow White and the Huntsman
dinsdag 14.00 uur

Jackie
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 21.00 uur  
zaterdag 18.30 uur 

zondag 15.45 & 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

Intouchables
zaterdag & zondag 13.00 & 15.45 uur 

woensdag 15.00 uur 
Ice Age 4 (NL) 3D

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

Wickie en de schat 
van de goden (NL) 3D

vanaf 12 juli!
Madagascar 3-3D  OV en NL

Romantisch drama naar 
bestseller The Lucky One
Sergeant Logan Thibault keert 
terug naar Amerika na zijn der-
de missie in Irak. Bij zich draagt 
hij een gevonden foto, waaraan 
hij naar zijn idee, zijn leven te 
danken heeft. Op die foto staat 
een onbekende vrouw. Hij be-
sluit naar haar op zoek te gaan. 
Als hij haar gevonden heeft, gaat 

hij voor haar werken in het fami-
liebedrijf. Ondanks dat ze hem 
in eerste instantie wantrouwt 
ontstaat er een romance. tus-
sen de twee. Logan hoopt dat 
Beth meer is dan alleen zijn be-
schermengel. Gebaseerd op de 
bestseller The Lucky One van 
Nicholas Sparks.

Eén van ’s werelds populairste 
superhelden is terug op het witte 
doek; met The Amazing Spider-
Man wordt een nieuw hoofdstuk 
aan de Spider-Man-cyclus toe-
gevoegd. 

The Amazing Spider-Man gaat 

Amazing Spider-Man in 3D
over Peter Parker (Garfield), een 
teruggetrokken schooljongen 
die als kind door zijn ouders is 
verlaten en door zijn oom Ben en 
tante May is opgevoed. Zoals de 
meeste tieners probeert Peter uit 
te zoeken wie hij is en hoe hij is 
geworden wie hij nu is. 

Diefstal 1913 in 
Rotterdamse krant
Castricum/Uitgeest - Karel 
Wagemans schreef in De Oud 
Rotterdammer, een gratis krant 
voor 50-plussers, een artikel over 
het particuliere detectivebureau 
van Emile Luning in vroegere ja-
ren en over een van de succes-
volle rechercheurs; Pieter Jaco-
bus Mackenbach. Ineke Stuif-
bergen uit Bakkum las het artikel 
en ontdekte een link naar deze 
regio. “Kinderen van mijn over-
leden man, die in Schiedam wo-
nen, bewaren deze kranten voor 
mij. Ik kom zelf oorspronkelijk 
uit Rotterdam.” Wagemans be-
schrijft in het artikel een diefstal 
die op 29 juli 1913 in Uitgeest 
werd ontdekt. Er was een post-
zak opengesneden, die per trein 
uit Castricum verzonden was, en 
er werden kwitanties ter waarde 

van zo’n 770 gulden vermist. De 
beheerder van het hulppostkan-
toor Castricum, J.J. Res werd ge-
vangen gezet, hoewel hij ontken-
de iets met de diefstal te maken 
te hebben. Het Tweede Kamer-
lid Jan van Best, familie van Res, 
schakelde het bureau van Emil 
Luning in. Dankzij Mackenbach 
werd ene J. Koppenol, gearres-
teerd, een postbeambte die ook 
in Castricum werkte. Hij woonde 
in de buurt van het treinstation 
Uitgeest en op zijn vrije dag had 
hij de kwitanties weggenomen. 
Ze werden gevonden in een af-
gesloten doosje die volgens 
Koppenol alleen brieven van zijn 
meisje bevatte. Res werd vrijge-
laten, Hij had ondertussen al ze-
ven weken in de gevangenis van 
Alkmaar vastgezeten. 
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oplossing
Zoek de 10 verschillenAlsnog geslaagd!

Castricum - Veel blijdschap 
op het Bonhoeffercollege nu de 
examenuitslagen van het tweede 
tijdvak binnen zijn. Mavo: Max 
Besteman, Jessica Buur, Mar-
celle Gans, Jur Hofland, Tho-
mas Meerman, Kyra Rodenburg, 
Coen van der Sluijs, Linde Snij-
ders, Joris Wester. Havo: Je-
roen Berkhout, Thom de Boer, 
Nick Kuulman, Karlijn Langen-
dijk, Yasmin Miedema, Suzanne 
Rodenburg, Anne-Jet Swart, Ru-
ben Verhoef, Yob Woud. Athe-
neum: Koen van Essen, Iris van 
Gils, Kirsten Luijckx, Joris Sie-
wers, Sandro Swen, Leon Tor. 

Op het Jac. P. Thijsse College 
zijn de volgende leerlingen als-
nog geslaagd. Vwo: Castricum: 
Axel Bremer, Roos Haverkamp. 
Uitgeest: Roos Robert. Havo: 
Castricum: Amber Castricum 
Jeroen Baltus, Floris Beltman, 
Hanyo den Hoed, Tjebbe Hui-
singa, Anouk Koolbergen, Kim-
berley Kure, Debbie Lute, Tessa 
Mendes da Costa, Maaike Wil-
lems. Heiloo: Shna Muheddin, 
Britt Sprenkeling, Iris van der 
Steen. Limmen: Melissa Voos. 
Mavo: Akersloot: Thijs van der 
Eng. Castricum: Esther de Boer, 
Maarten Hoberg, Laura van der 

Ethiopische maaltijd 
voor het lunchproject
Castricum - Ruim dertig men-
sen zetten zich in het parochie-
centrum aan tafel voor een Ethi-
opische maaltijd. Deze was be-
reid door vier Ethiopische da-
mes. Met de handen eten was 
min of meer verplicht en dat 
was even wennen. In Ethiopië is 
een gebouw gevonden, waar de 
maaltijden bereid kunnen wor-
den en waar de kinderen kun-

nen eten. Ook worden daar bui-
tenschoolse activiteiten georga-
niseerd voor kinderen die door 
de MOV werkgroep ‘Castricum 
voor Ethiopië’ geholpen worden 
naar school te gaan. Het gebouw 
moet wel enigszins worden op-
geknapt en er moet meubilair 
komen. Meer weten? Kijk op de 
website www.castricumvoorethi-
opie.nl. 

Castricum - De politie heeft 
zondag op de Dorpsstraat drie 
mannen uit Heemskerk, 20 en 

Diefstal drank
22 jaar, aangehouden die krat-
ten bier en cola hadden gesto-
len uit een steeg bij een café. De 
politie heeft de jongens voor ver-
hoor meegenomen naar het po-
litiebureau.
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Wij zijn nog op zoek naar
medewerkers voor onze vulploeg 

(15 t/m 18 jaar)

Ook zijn we nog op zoek naar 
medewerkers voor in onze croissanterie 

(16 t/m 20 jaar)

Wil jij graag werken in de maanden 
juli en augustus? 

Kom dan langs of bel voor een afspraak.

SPAR, Camping Bakkum 
Zeeweg 31 
1901 NZ Bakkum
Tel.: 0251-658047

Wij zijn nog op zoek naar

Deze zomer 
een zakcentje bijverdienen? 

VERSPREIDNET

VASTE- EN VAKANTIE
BEZORGERS 
GEVRAAGD!!
Ook 50-plussers zijn welkom!

Voor info:
Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin

  c i m Accubedrijf

accu’s voor
alle doeleinden
zonne-energie

Ruiterweg 53
castricum

0251-654740
www.acimaccubedrijf.nl

snuffel
MARKT

zATeRdAg 14 juli

Op de 
lAnge nieuwsTRAAT 

Te ijMuiden

AAnvAng 
9.00 TOT 17.00 uuR

wilT u OOK sTAAn 
bel: 0255 - 533233

Of 518380

Te koop:
Gazelle damesfiets met 6 ver-
snellingen in goede staat. Vaste 
prijs: 60 euro.  Tel. 0251-652756
Te koop:
Sterke mdf. Eettafel met for-
mica blad, en met. Po-
ten 125,- 4 sterke met. Stoe-
len met geb. Armleunin-
gen 160,-. Tel. 06-21921738

Saag. Egmond a/d Hoef: Aletta 
Diaz Madrid. 

In het tweede tijdvak zijn op het 
Clusius College Castricum ook 
nog een aantal leerlingen ge-
slaagd. Basisberoepsgerich-
te leerweg: Castricum: Sonja 
Castricum. Limmen: Manon Min. 
Wormerveer: Kaylia Klop. Kader-
beroepsgerichte leerweg: As-
sendelft: Melanie de Wildt. Cas-
tricum: Amy Toepoel. Heems-
kerk: Bo de Kok, David Schaaper. 
Uitgeest: Patty Boon, Jari Star-
reveld, Suzanne Vergouw. Ge-
mengde Leerweg: Akersloot: 
Lisa Breijaen. Beverwijk: An-
ne Schouws. Castricum: Ichelle 
Biesterbos, Jamie van der Himst. 
Heemskerk: Stijn Buis.
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Wijk aan Zee staat in teken van 
bubbels, schaal- en schelpdieren
Wijk aan Zee - Binnenkort vindt 
in Wijk aan Zee het Schaal & 
Schelpdieren Weekend plaats. 
Het traditionele visfeest begint 
op maandag 16 juli en heeft op 
zondag 22 juli als finale de Bub-
belroute. 
Elke deelnemende chef-kok 
kookt vanuit zijn eigen unieke 
en individuele filosofie schaal- 
en schelpdiergerechten, naast 
de bestaande menukaart. Een 
mooie uitdaging om te ko-
ken met het heerlijke zeeban-
ket. Mosselen, garnalen, oes-
ters, coquilles, kreeft, krab, wok-
kels en scheermessen. In soe-
pen, sauzen en salades, in voor- 
en hoofdgerechten en als amuse. 

De Bubbelroute betekent kui-
eren over het duin, langs het 
strand en door het dorp. En over-
al een mooi glas bubbels proe-
ven tegen een leuke en voor-
al scherpe prijs. Champagne, 
prosecco, cava, spumante, sekt, 
mousserende wijnen van over de 
hele wereld. En of het nu goed 
of slecht weer is; de Bubbelrou-
te gaat altijd door. Een Bubbel-
pas kost 7,50 euro en is te koop 
bij de Schenkerijen, het TIP en 
online via www.debubbelrou-
te.nl. en geeft recht op: Het lo-
pen van de Bubbelroute; tijdens 
Schaal & Schelp korting op een 
glas bubbels bij een gerecht; een 
Bubbelontbijt op zondag en kans 

op een prijs in de loterij. Deelne-
mers zijn Paviljoen De Zwaardvis 
(geen Bubbels), Grand Café Buf-
fel, De Sunseabar, Beachbar Rijk 
aan Zee, Het Strandhuis, Ho-
tel Zeeduin, Restaurant Het Zo-
merhuis, De Liefhebbers eten & 
drinken, Restaurant Klein Zwit-
serland, Beachclub Oost 3, Pavil-
joen Sout. Tevens Bubbelontbijt; 
Strandpaviljoen De Kust, Ho-
tel Sonnevanck, Hotel Dolce Vi-
ta (geen diner). Op www.schaal-
enschelpdierenweekend.nl kan 
een Bubbelpas besteld wor-
den en kan men reserveren voor 
lunch, diner of Bubbelontbijt. De 
Bubbelroute duurt van 12.00 tot 
18.00 uur.

Rock-’n-rollfeest in De Walvis
Beverwijk - Op zondag 8 juli, 
vier dagen na de Amerikaanse 
Independence Day, wordt rond 
Sporthal Beverwijk met als bij-
naam De Walvis een groot rock-
‘n-rollfeest gehouden. Uit het he-
le land komen de echte rock ‘n 
rollfanaten, de mannen met het 
haar in het vet en de vrouwen 
met een hoepelrok, om elkaar 
te ontmoeten in Beverwijk. Van 
12.00 tot 19.00 uur is er van alles 
te doen en voor ieder wat wils. 
Er zijn allerlei marktkramen 
met uiteenlopende spullen, een 
springkussen voor de kinde-
ren, stoere motoren, Amerikaan-

Uitgeest - De 36-jarige vrouw 
die zaterdag 23 juni betrokken 
was bij een ongeval op het Uit-
geestermeer is vorige week dins-
dag overleden. De vrouw kwam 
uit Zuid-Scharwoude. Zij werd 
gereanimeerd door een echt-
paar dat de opvarenden te hulp 
schoot. De vrouw werd overge-
bracht naar het ziekenhuis, waar 
zij dinsdagavond overleed. Het 
ongeval wordt onderzocht door 
de KLPD. 

Overleden na 
ongeval meer

Vandalisme
Ouders weten jullie wat jullie kinderen doen op de zaterdagavond/
nacht? Ze richten een spoor van vernielingen aan, voordat ze naar of 
uit de kroeg komen. Spiegels van auto’s kapot trappen, diepe krassen 
op nieuwe auto’s aanbrengen, bloembakken/potten vernielen en ga zo 
maar door. Waar anderen hard voor werken en sparen, vernielen zij op 
de zaterdagavond/nacht aan de Nansenlaan en omliggende straten rich-
ting het dorp of naar huis. 
Naam en adres is bekend bij de redactie.

Limmen - Een 49-jarige race-
fietsster uit Limmen brak maan-
dagochtend haar been bij een 
aanrijding op de Geesterweg in 
Alkmaar. Dit gebeurde om 07.45 
uur. Een 31-jarige automobilist 
uit Alkmaar kwam uit de rich-
ting van het Zevenhuizen en 
kwam in aanrijding met de fiets-
ster die vanaf de rotonde van de 
Geestersingel kwam. De fietsster 
kwam ten val en brak haar been. 
Zij werd overgebracht naar het 
ziekenhuis in Alkmaar. 

Aanrijding

Castricum - De Springplank, 
speelzaal voor peuters, houdt op 
zondag 15 juli een rommelmarkt 
van 10.00 tot 14.00 uur. Te koop 
zijn allerlei gebruikte spullen, er 
worden allerlei activiteiten aan-
geboden voor kinderen en er is 
koffie met gebak. De opbrengst  
wordt gebruikt om het gebouw 
op te knappen. 
De organisatie van de rommel-
markt is nog op zoek naar bruik-
bare spullen. Deze kunnen wor-
den ingebracht op zaterdag 14 
juli van 10.00 tot 13.00 uur. Het 
adres is Dorpsstraat 109 Castri-
cum. 

Rommelmarkt

Zevenhonderd km, zeven dagen, vier landen, een doel

De Castricumse Duchenne Heroes!
Castricum - Het mountainbike-
team Duchenne Heroes Cas-
tricum neemt deel aan de Du-
chenne Heroes. Deze loodzwa-
re tocht start op 9 september 
in Luxemburg en eindigt op 15 
september in Nijmegen. Aan de 
start verschijnen Mats en Peter 
Marcker, Henk Zonneveld, Frans 
van den Eeckhout, Olof Borst, 

Rutger Kol, Rob Karels, Maarten 
Snijder, Lex Muller, Robert Ver-
zaal en Erik van Nispen. Chauf-
feurs zijn Erik Aai en Kees Zon-
neveld en zij begeleiden de deel-
nemers. John Baltus wordt de 
reporter. 
Het team heeft tot en met 15 
september één doel: 30.000 eu-
ro bijeenbrengen voor een me-

dicijn tegen de ziekte van Du-
chenne. Deze spierziekte komt 
voor bij een kwart miljoen kinde-
ren wereldwijd. Henk Zonneveld 
heeft in zijn nabijheid twee jon-
gens wonen die samen met hun 
familie moeten leren leven met 
de ziekte Duchenne spierdys-
trofie; Erwin Hemmer en Martijn 
Berger. Hierdoor kwam hijop het 

idee mee te doen aan de tocht. 
Rechtstreeks doneren kan via 
rekeningnummer 03.65.64.30.76 
t.n.v. Neary Bikers. Het is ook 
mogelijk om naam of logo te 
plaatsen op de Duchenne cara-
van. Voor meer informatie John 
Baltus, tel.: 06-53666911 of  mail 
naar duchenneheroescastri-
cum@gmail.com. 

se 60er jaren auto’s, een ter-
ras waar koude drankjes zijn 
te krijgen, hamburger- en hot-
dog kraampjes en een suiker-

spinnenkraam. Er zijn swingende 
liveoptredens door drie bands. 
Zij brengen jaren 60 muziek 
van formaat. De optredens wor-
den verzorgd door: 2tones, Let’s 
Buzz en Highway 54. De toegang 
is gratis. Voor meer informatie of  
voor inlichtingen met betrekking 
tot het huren van een  markt-
kraam, kan men een mail sturen 
naar: info@sportcafedewalvis.nl. 

Kinderexpositie 
Castricum - De kinderen Hugo, 
Maxime, Lot en Lenneke expose-
ren hun werk in de vitrine van de 
bibliotheek Castricum. Zij laten 
tekeningen en keramiek zijn tot 
en met 30 juli. 
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Deelnemer Twentse rolstoelvierdaagse
Welkome versterking voor FC Castricum

Castricum - Voor de regelma-
tige bezoeker van Sportcomplex 
Noord End is hij al geen onbe-
kende meer. Vanuit zijn rolstoel 
volgt hij geboeid de verrichtin-
gen van de elftallen van FC Cas-
tricum. 

Charles de Jong, nooit heeft hij 
een balletje kunnen trappen en 
desondanks een man met een 
bijzonder groot voetbalhart. Bij 
zijn geboorte sloeg het noodlot 
toe, dat zijn verdere leven zou 

bepalen. Zuurstofgebrek en een 
verkeerde medische behande-
ling geeft hij als oorzaak van zijn 
spasticiteit en evenwichtsstoor-
nis. “Een souvenir voor het le-
ven”, noemt Charles zijn beper-
king cynisch. 
“Ondanks alles is voetbal al jaren 
mijn passie. Tijdens een vijfjari-
ge revalidatieperiode in het oos-
ten van het land werd ik een fer-
vente supporter van FC Twente. 
Voor die club klopt mijn hart nog 
altijd sneller!” 

Na de verhuizing naar Zandvoort 
belandde hij als voetbalfan bij FC 
Haarlem. Tot het roemruchte ein-
de van deze club werd er gretig 
gebruik gemaakt van zijn coördi-
nerende taak als beheerder van 
het spelershome en bij de wed-
strijden van Jong Haarlem was 
hij als stadionspeaker te horen. 
Door zijn vele contacten die hij 
in de loop der jaren heeft opge-
daan is hij voor de RAS (Recla-
me, Adverteren en Sponsoring)  
een waardevolle versterking. 

“Maar….. sport is meer dan voet-
bal”, vervolgt De Jong. “Kijk niet 
naar wat je niet kan, maar doe 
wat je kunt, dat is mijn leefregel!” 
Daarom vertrekt Charles van 24 
tot en met 28 juli naar Delden 
om van daaruit mee te doen aan 
de Twentse rolstoelvierdaagse. 
Een sportieve tocht van vier keer 
veertig kilometer die hij opdraagt 
aan zijn lieve, aan kanker overle-
den moeder en zijn oom Ronald 
die deze ziekte ook niet overwon. 
Vastberaden is hij om voor hen 
deze prestatie te leveren. Vier 
maal per week maakt hij nu zijn 
trainingsritten. Het kan niet an-
ders dan dat FCC met deze door-
zetter een aanwinst rijker is. (Fo-
to: Han de Swart)

NRB-onderscheiding voor 
Marina Marcker-Feeke

Castricum - Media exposure 
is een drijvende kracht achter 

Jaimie van Sikkelerus twee- 
de in ADAC in Stendal

Akersloot - Zoals bij elke wed-
strijd om het Duits kampioen-
schap reed Jaimie zijn eerste 
manche op de zaterdagavond 
in verband met het drukke tijd-
schema. De start van de eer-
ste manche was niet optimaal 
voor Jaimie maar door zich goed 
door de eerste twee bochten te 
wringen kon hij mooi doorsto-
ten naar een tweede plaats. De 
kopman van de S3 klasse had 
echter een hele goede start ge-
maakt en tussen hem en Jaimie 
zaten nu drie 450cc machines uit 
de C1 klasse. Jaimie zette gelijk 
de aanval in en kon in vijf ronden 
tijd het gat naar zijn eerste direc-
te rivaal dichtrijden. Wat Jaimie 
ook probeerde in de rest van de 

manche, tot een geslaagde aan-
val kwam het niet en kwam zo 
aan het achterwiel van de win-
naar als tweede over de finish.
In de nacht van zaterdag op zon-
dag had het erg veel geregend 
in Stendal waardoor het offroad 
gedeelte van het circuit was om-
getoverd tot een ware modder-
poel. Het regende inmiddels niet 
meer maar de organisatie be-
sloot om het offroad te gaan pre-
pareren voor de S1 en S2 klasse 
later op de dag. Jaimie zijn klas-
se reed daarom alleen het asfalt-
gedeelte van de baan.
De start van de tweede man-
che was super. Als eerste S3-rij-
der kon hij aan de wedstrijd be-
ginnen maar had wel gelijk de 

tweede man in zijn wiel. Jaimie 
was zichtbaar iets sneller maar 
maakte in de derde ronde een 
foutje bij het insturen van een 
lange rechterbocht. Hierdoor 
ging Jaimie wat wijd en zo kon 
de tweede man hem binnendoor 
voorbij steken. Jaimie bleef ge-
lijk in het wiel van de kopman en 
probeerde meerdere malen de 
aanval in te zetten door van lijn 
te veranderen. Halverwege de 
manche kwamen de eerste ach-
terblijvers in zicht maar ook hier-
bij kon Jaimie niet tot een ge-
slaagde aanval komen. Bij het 
opkomen van het rechte stuk 
in de laatste ronde pakte Jaimie 
zijn laatste kans en prikte zijn 
motor naast die van de kopman. 
Met een verschil van een tien-
de van een seconde kwamen ze 
over de finish, helaas in het na-
deel van Jaimie.
Met tweemaal een tweede plaats 
in de manches eindigde hij ook 
op een tweede plaats in het dag-
klassement. In het kampioen-
schap schuift hij hiermee een 
plaatsje op en staat nu op een 
vierde plaats.
Volgend weekend rijdt Team 
Voorwinden alweer haar vol-
gende wedstrijd. Maik en Jai-
mie reizen af naar Rijeka in Kro-
atië, waar Maik zal deelnemen 
aan het Wereld Kampioenschap 
S1 en Jaimie aan het Europees 
Kampioenschap Supermoto.

sport, zeker als men een sport 
beoefent als rugby. Aandacht 
komt niet aanwaaien, dat vergt 
energie, zeker als men tegen 
grote sporten moet opboksen. 
Dit alles heeft Marina Marcker-
Feeke niet ontmoedigd, integen-
deel. Vol overgave heeft zij haar 
energie beschikbaar gesteld 
voor de Nederlandse Rugby in 
het algemeen en haar geliefde 
club CasRC in het bijzonder. De 
Nederlandse Rugby Bond heeft 
haar beloond voor haar inzet al 
die jaren.  Tijdens de Algemene 
Leden Vergadering van de NRB 
werd Marina  in het zonnetje ge-
zet met de overhandiging van de 
Hans Brian Media Award 2011, 
een onderscheiding voor bijzon-
dere verdiensten op journalistiek 
gebied. 

Kaylin Stel tweede op NK
Castricum - Op zondag 1 ju-
li stond voor de minioren de be-
langrijkste wedstrijd van het sei-
zoen op het programma. De 
wedstrijd ging tussen de he-
le Nederlandse top in de leeftijd 
van meisjes tussen de 9 en 11 
jaar en jongens tussen de 9 en 
12 jaar. Kaylin Stel (10) had zich 
in de leeftijdsgroep 10 en 11-ja-
rigen voor zes van de zeven af-
standen gekwalificeerd. De snel-
ste 24 zwemmers en zwemsters 
per leeftijdsgroep mogen star-
ten. Doordat deze wedstrijd op 
een dag plaats vindt mag men 
uitkomen op vier afstanden. 
Kaylin had gekozen voor een vrij 
zwaar programma. Zo begon zij 
met de 400 vrij. Ze was als tiende 
geplaatst en werd ook tiende in 
een tijd van 5.43.50. Dit was een 
verbetering van 35 seconden op 
haar oude tijd in het 50 meter 
bad. Ook was er een dik pr op 

de 200 vrij, haar tweede afstand. 
Ze ging de finale in als tien-
de en werd achtste in 2.39.56. 
Na de pauze begon het tweede 
gedeelte. Nu stond de 100 rug 
op het programma. Dit is de fa-
voriete afstand van Kaylin. Ze 
was hier dan ook als derde ge-
plaatst. In een goed opgebouw-
de race zwom ze via een tussen-
tijd van 38.46 naar een eindtijd 
van 1.19.13, een pr van 2.5 se-
conden en tevens een verdien-
de tweede plek. Op de afslui-
tende 100 vrij was Kaylin als 14e 
geplaatst en dat werd ze ook in 
1.14.11. Deze tijd was een secon-
de boven haar tijd. Met een zilve-
ren medaille op het NK sluit Kay-
lin een mooi seizoen af. Volgend 
seizoen komt Kaylin uit bij de ju-
nioren en gaat ze zwemmen op 
het NJK wat verdeeld is over drie 
dagen. Ook hier heeft zij zich al 
voor geplaatst.   

Akersloot- Dinsdag 10 juli is er 
weer een doordeweekse wan-
deling bij de Akersloter Mara-
thon Klub, de Amak. De wan-
deling brengt de deelnemers op 

Amak wandelt de prachtigste plekjes in Noord-
Holland. Het vertrek is om 9.30 
uur vanaf Het Kruispunt Mo-
zartlaan/hoek Raadhuisweg in 
Akersloot. Belangstellenden zijn 
welkom. Voor inlichtingen: Tinie 
Leijen, tel. 0251-315137 of Tini 
Krom, tel. 0251-312815. 
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Collecte Terre des Hommes
Uitgeest - Maar liefst 70 men-
sen zijn bereid gevonden mee 
te werken aan de huis-aan-
huis-collecte van Terre des 
Hommes in Uitgeest in de 
week van 9 tot en met 14 ju-
li. De opbrengst van de collecte 
zal volledig ten goede komen 
aan Terre des Hommes ten be-
hoeve van het Mathagonda-
palli Education Centre (MEC) 
in India, een onderwijs- en 
sportinstituut waar 630 kans-
arme kinderen kwalitatief goed 
onderwijs krijgen. Naast on-
derwijs biedt dit project voor 
500 leerlingen ook een veilige 

woonomgeving, goede voeding 
en gezondheidszorg. Er is aan-
dacht voor sport en creativiteit 
om te ondersteunen bij trau-
maverwerking en zelfvertrou-
wen te stimuleren. Er zijn uit-
breidingsplannen om 900 kin-
deren onderwijs te kunnen ge-
ven.
Werkgroep Heemskerk, waar-
onder ook Uitgeest valt, wil 
50.000 euro bijdragen aan dit 
project. Wilt u meer informatie? 
Neemt u dan contact op met 
mevrouw Popma, 0251-235571. 
U kunt ook op de site kijken: 
www.terredeshommes.nl.

Architectuur- en kunstgeschiedenis
Uitgeest - In de Nieuwe Kuil, 
Hogeweg 8 in Uitgeest start in 
het najaar een cursus architec-
tuurgeschiedenis; 8 maandag-
avonden om 20.00 uur op 1, 8, 15 
en 29 oktober en 5, 12, 19 en 26 
november.
Invloedrijke architecten van een 
eeuw geleden, Cuypers en Gau-
di, Berlage en Wright. Hendrik 
Petrus Berlage is 47 als in 1903 
zijn Koopmansbeurs in Amster-
dam geopend wordt; de 51-ja-
rige Antonio Gaudì werkt dan in 
Barcelona aan het Parc Guëll en 
de Sacrada Familia. Pierre Cuy-
pers is 79 als hij 3 jaar later met 
de Nachtwachtuitbouw zijn laat-
ste bijdrage levert aan het Rijks-
museum. Frank Lloyd Wright is 
dan 39, en ontwerpt in Chica-
go zijn prairiehuizen en de Unity 
Temple. Met dit uitgebreide over-
zicht van het werk van 4 invloed-
rijke architecten uit Nederland, 
Spanje en Amerika krijgt u een 
goed beeld van toonaangeven-
de ontwerpen voor de architec-
tuur van midden 19de tot mid-
den 20ste eeuw.
 
In de grote zaal van de Pelikaan, 
Kervelstraat 165a in Kromme-
nie, komt op tien dinsdagmidda-
gen zowel kunst als architectuur 
aan bod. Op 2, 9, 16 en 30 ok-
tober, 6, 13, 20 en 27 november 
en 4 december vanaf half twee. 
Varianten van en verschillen tus-
sen Art Nouveau en Art Deco en 
samenhangen met het Symbolis-
me. Aan de orde komt werk van 
onder andere Horta en Guimard, 
Van der Velde en Mackintosh, 
Olbricht en Wagner, Gauguin en 
Klimt, Ruhlmann en Williams, La-
lique en Dorwin Teage. Afbeel-
dingen van de ruimte van de 
20ste eeuw. Nadat de impres-
sionisten alle conventies in de 
kunst loslieten, werden er radi-
kaal nieuwe en originele wegen 
ingeslagen. Er tekenen zich dan 
3 tendensen af. Een constructi-
vistische benadering streeft naar 
visuele effecten, een symbolisti-
sche die plaats maakt voor sur-
realistische inscapes, en een 
expressieve met vervormingen 
voor haptische werking. Nieuwe 
interpretaties van de metropool, 
nieuwe weergaven van rampen 
en betekenisvolle abstracties 
ontstaan.
Voor meer informatie: Geert van 
Boxtel, 06-24223292, ervaring@
tiscali.nl.

Parc Guëll van Gaudi

Berlage

www.rabobank.nl/ijmondnoord

* Kijk voor meer informatie en het wedstrijdreglement op:

Rabobank. Een bank met ideeën.

Goede ideeën verdienen het 
Rabo DichtbijFonds.

Doe mee en maak kans op
een donatie van € 7.500,- *
Het Rabo DichtbijFonds steunt projecten die het economische, sociale en culturele leven

verbeteren in de regio IJmond-Noord. Kan uw project onze steun gebruiken? Maak dan

een pakkend filmpje en plaats deze tussen 1 juli en 1 oktober 2012 op onze website. 

Het Rabo DichtbijFonds keert in totaal maximaal € 20.000,-* uit. Tijdens de jaarlijkse

ledenavond in november verdelen de aanwezige leden van Rabobank IJmond Noord het

prijzengeld over 9 finalisten.
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Het mooiste plekje van 
Uitgeest volgens Jan Baaij
Uitgeest - “Ik ben Amsterdam-
mer van geboorte en Amster-
dammer zal ik altijd blijven” zegt 
Jan Baaij voor alle duidelijkheid 
aan het begin van het interview. 
Hij komt uit een gezin van zes 
kinderen en toen de kapelaan na 
de oorlog kwam inspecteren of 
er een volgende op komst was, 
besloot Jan’s moeder te stoppen 
met biechten. Een daadkrachtige 
vrouw met linkse inborst. “Dat 
heb ik zeker van haar”, aldus Jan. 
Hij voelt zich thuis in het dorp 
aan de Benesserlaan, waar hij 
woont met zijn vrouw Margreet.  
Hij kreeg na zijn militaire dienst 
een baan in het onderwijs in Be-
verwijk maar wilde niet in de 
plaats wonen waar hij werkte. Zo 
kwam hij in Uitgeest terecht. “Ik 
woon hier nu zo’n 38 jaar.  Maar 
je wordt nooit Uitgeester als je 
opa hier niet geboren is.” 
Hij schijnt er niet onder gebukt 
te gaan en is waarschijnlijk meer 
thuis in het dorpse gebeuren dan 
menig ander. De reden daarvoor 
is niet moeilijk te achterhalen. 
Na de kweekschool waar hij re-
dactielid van de schoolkrant was 
en cabaret deed, zat hij 30 jaar 
in het onderwijs. Daarna kwam 
hij in de journalistiek terecht. Bij 
De Uitgeester van 1987 tot 2010 
maar ook bij de Omroep Stich-
ting Uitgeest waar hij verschil-
lende programma’s met vakkun-
digheid en precisie presenteer-
de.
Met name de politiek kon en kan 
rekenen op een gezonde do-
sis interesse en daarbij schuwt 
Jan geen kritiek. Heilige huis-
jes heeft hij niks mee en autori-
teit kijkt hij niet tegenop, het zijn 
eerder zaken die hij graag onder 
de loep neemt om onregelmatig-
heden met aanstekelijke humor 
bloot te leggen. “Mensen zeggen 
wel eens dat ze niets met poli-

tiek hebben, maar politiek heeft 
wel wat met jou, dus moet je 
gaan stemmen, anders niet zeu-
ren.” Veel heeft hij geleerd van 
een vriend die journalist was in 
het Hilversumse, met wie hij voor 
reportages op pad ging. Jan fun-
geerde als chauffeur en keek 
meteen de kunst af, wat hem la-
ter goed van pas kwam. Hij leer-
de interviewtechniek, monteren 
en het tot de kern beperken van 
een verhaal.
Een veelzijdig man want behal-
ve autodidact in journalistiek, is 
hij dat ook als organist. Jan: “Ik 
heb als jong Amsterdammertje 
wel pianoles gehad. Daar moest 
ik lopend naar toe. Dan pak-
te ik stiekem de tram, maar geld 
daarvoor had ik niet. Dus zodra 
de conducteur in beeld kwam, 
verdween ik.” Verder is hij koor-
dirigent van Liturgiekoor IJmond, 
een religieus koor, waarvoor hij 
op teksten van Huub Oosterhuis 
tientallen liederen componeerde. 
“Van oorsprong ben ik katholiek, 
maar ik noem mijzelf tegenwoor-
dig liever ‘kritisch gelovig’.”
Op de vraag wat hij zou doen als 
het over mocht, is er lichte twij-
fel. Jan: “Het onderwijs trekt nog 

wel maar in de huidige vorm, dat 
breng ik niet meer op, ik denk 
wel eens ‘hier wil ik effe orde 
scheppen’ maar nee, als ik het 
over mocht doen dan werd het 
journalistiek.”
De mooiste plek van Uitgeest 
vindt hij het Regthuysplein en de 
straatjes er omheen. Zoals men 
met de dodenherdenking van-
uit de kerk door de Van Nienes-
straat naar het Gemeentehuis 
loopt, dat ontroert hem. Zelf is 
hij in het Regthuys getrouwd en 
eigenlijk vindt hij dat je op zo’n 
plein met een koetsje aan moet 
komen. “Laatst reed er een bus 
met gasten het plein op, dat past 
eigenlijk niet.”
Een van de mooiste dingen van 
het Regthuys vindt Jan het mo-
ment dat Sinterklaas wordt ont-
vangen door burgemeester Mie-
ke Baltus. “Op dat kneuteri-
ge balkonnetje waar ze dan bij-
na innig samen staan en de wet-
houder er nog net niet afvalt. En 
dan al die mensen, ik wacht nog 
steeds stiekem op het moment 
dat de hele massa begint te roe-
pen, zoenen, zoenen!” Nee, hei-
lige huisjes, daar heeft Jan niets 
mee. (Monique Teeling)

Zevende editie Burendag
Uitgeest - Zaterdag 22 septem-
ber is het voor de zevende keer 
Burendag in Nederland. Vorig 
jaar vierden ruim een miljoen 
mensen deze dag. Het Oranje 
Fonds en Douwe Egberts mik-
ken voor dit jaar op een nog gro-
tere deelname. Om zo nog meer 
mensen ‘dichter bij elkaar te 
brengen’.
Elke buurtorganisatie die bij het 
Oranje Fonds een goed plan in-
dient voor de viering en uitvoe-

ring van Burendag kan daarvoor 
500 euro ontvangen. In totaal is 
daarvoor een miljoen euro be-
schikbaar. 

Aanvragen kan tot 1 septem-
ber. Eventueel kan Burendag in 
buurten waar dat beter uitkomt 
ook op vrijdag 21 of zondag 23 
september worden gehouden. 
Voor de voorwaarden en het 
downloaden van een aanvraag-
formulier, zie: www.burendag.nl.

Rinus van Bohemen weer 
winnaar Jonge Duiven
Uitgeest - Met afgelopen week-
end eens goed duivenweer werd 
de tweede Jonge Duivenvlucht  
(de zogenaamde kermis-paling-
vlucht) vervlogen vanuit Meer 
met een afstand van 116 kilome-
ter. Het aantal deelnemers was 
14 met in totaal 424 duiven. Ge-
lost werd er om 9.30 uur en met 
een matige tot krachtige zuid-
westenwind in de rug maakte 
de eerste duif een snelheid van 
1643.575 meter per minuut (ruim 
98 kilometer per uur). Wederom 
dit weekend een gouden over-
winning van Rinus van Bohe-
men met de eerste vier duiven in 
de vereniging. De uitslag op za-
terdag 30 juni  van de eerste vijf 
liefhebbers was als volgt:  1-2-
3-4-17de  Rinus van Bohemen, 
5-6-7-8-9 de Ron van Rijn, 11-
12-13-14-65ste Peter Schellevis,  
15-16-57-62-63ste  Piet Baltus 
en 23-25-28-30-31ste Tandem 
W. & F. Rodenburg. De taart van 
op deze vlucht ging met de 50ste 
duif in de uitslag naar Ron van 
Rijn. De attractieprijs van deze 
week ging naar Peter Schellevis. 
De overwinning van Rinus van 
Bohemen was tevens goed voor 
een fraaie achtste plaats in het 
Rayon B tegen 129 deelnemers 
met 3446 duiven.
Ook werd die dag de vierde 

midfond vlucht vervlogen van-
uit Soissons met een afstand 
van 369 kilometer. Het aantal 
deelnemers was 9 met 140 dui-
ven.  Gelost werd om 7.30 uur en 
de eerste duif arriveerde al om 
11.38.26 uur op het hok bij het 
Tandem W. & F. Rodenburg in 
Uitgeest. De eerste duif maakte 
een snelheid van 1805.26 meter 
per minuut (ruim 108 kilometer 
per uur). Tandem W. & F. Roden-
burg pakte hiermee hun zevende 
overwinning van dit seizoen. De 
uitslag vierde wedvlucht oude 
duiven Midfond eerste vijf lief-
hebbers was als volgt:  1-5-12-
24-25ste Tandem W. & F. Roden-
burg,  2-10-14-21-32ste  Comb. 
Kerssens-Krom, 3-4-6-11-28 ste  
Rinus van Bohemen en 7-17-18-
26 34 ste Dirk de Bruin  De at-
tractieprijs voor de tiende duif 
ging naar de Combinatie Kers-
sens-Krom. Met een achtste 
plaats tegen 110 deelnemers 
met 1507 duiven was het Tan-
dem Rodenburg ook goed ver-
tegenwoordigd in het Rayon B. 
Vier van de dertien deelnemers 
vielen buiten de prijspunten. 
Komende zaterdag de start van 
de derde Jonge Duivenvlucht 
(losplaats nog niet bekend) en 
de vijfde Dagfond-vlucht vanuit 
Chateauroux (682 kilometer).

De duif van Tandem W. & F. Rodenburg haalde een snelheid van 108 
kilometer per uur

Leukste naam voor 
pannaveldje Kornak?
Uitgeest - Bij de opening van 
het pannaveld bij basisschool 
Kornak op 22 juni heeft wethou-
der Wil Spaanderman een prijs-
vraag uitgeschreven. Wie be-
denkt de leukste naam voor deze 
sportvoorziening voor de voet-

ballende jeugd? Tot 1 september 
kunnen ideeën worden gemaild 
aan communicatie@uitgeest.nl. 
Inzendingen graag voorzien van 
naam en leeftijd. 
Uiteraard krijgt de winnaar een 
passende prijs.

Nieuwe belijningen 
Uitgeest - Van maandag 9 ju-
li tot en met woensdag 11 juli 
wordt gewerkt aan het opknap-
pen van de wegbelijningen en 
wegmarkeringen op de volgen-
de asfaltwegen: Kleistunnel, An-
na van Renesselaan, Jacoba van 
Beierenlaan, Tolweg.

Voor het werk in de Kleistunnel 
wordt telkens een weghelft voor 
het verkeer afgesloten. Het ver-
keer wordt gestuurd door re-
gelaars. Ook op de overige we-
gen is enige verkeershinder niet 
te vermijden, maar stremmingen 
worden niet verwacht.
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Goed op weg met 
IJmond Bereikbaar
IJmond - IJmond Bereikbaar 
is een gezamenlijk initiatief van 
overheden en bedrijfsleven om 
de bereikbaarheid en de leef-
baarheid in de IJmond te verbe-
teren. De website www.ijmond-
bereikbaar.nl geeft actuele in-
formatie over wegwerkzaamhe-
den en live-beelden van de Vel-
sertunnel. 

Via de werkgever is een voorde-
lige pas voor het openbaar ver-
voer aan te schaffen, de IJmond 
Bereikbaar Pas. Deze geeft onbe-
perkt toegang tot het openbaar 
vervoer per bus in de IJmond. In-

begrepen is ook gebruik van de 
OV-fiets op meer dan 225 loca-
ties in Nederland. De iets duur-
dere variant, de IJmond Bereik-
baar Pluspas, geldt ook voor de 
Fast Flying Ferry tussen Velsen 
en Amsterdam. Voor meer infor-
matie: www.ijmondbereikbaar.nl.

Jantje Beton
Uitgeest - Jantje Beton 
heeft van 5 t/m 10 maart een 
collecte gehouden in Uit-
geest. De netto opbrengst 
was 2897,44. Daarvan is 50 
procent bestemd voor het 
plaatselijke jeugdwerk.

Zomeravondconcert 
Uitgeester Harmonie
Uitgeest - Donderdagavond 12 
juli geeft de Uitgeester Harmo-
nie van 19.00 tot 20.00 uur weer 
een gratis openluchtconcert in 
De Koog. Er kan worden geno-
ten van populair, gevarieerd har-

monierepertoire in het park tus-
sen De Witte Hoofden en de Ple-
vierstraat. 
De projectgroep sociaal contact 
van De Koog richt een terrasje in 
met koffie en thee.

Vrijdagavond 22 juni vertolkten The Upmates dixielandmuziek in het 
parkje bij de Melis Stokelaan (foto: Jan Komen).

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

GAAT U VOOR DE GELE TRUI ??
Thuis bij de buis met ’n croissantje is óók sportief…..

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

www.bakkerijputter.nl

Weekaanbieding (do. t/m wo):

TOUR DE FRANCE CROISSANTS
verrukkelijk…. 
 4 stuks van € 3,60 nu € 2,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

BOSVRUCHTENTAARTJE
zo lekker….. van € 6,95 voor € 5,95 !!
(of 2 volle spaarkaarten)

Middelweg 89 • Uitgeest
Tel. 0251 - 312 261 • www.dickkok.nl

Varkensschnitzels 
 4 voor 5,00 
Gebraden kippenbouten 
 4 voor 5,00
Duitse biefstuk 

 4 voor 5,00
Gebraden rosbief 

 100 gram 1,99
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Kinderen uit Hongarije 
weer te gast in Uitgeest
Uitgeest - Vorige week kon men 
de Hongaarse vlaggen weer zien 
wapperen aan de Uitgeestse 
huizen. Een bus met 28 kinderen, 
waarvan 17 nog nooit in het bui-
tenland geweest en zonder ou-
ders, kwam zaterdag 23 juni aan 
in het dorp. Er volgde een druk-
ke week voor de organisatie die 
dit jaar zelf de reis bekostigde 
om de Hongaren naar Uitgeest 
te halen. De kinderen en hun be-
geleiders werden ondergebracht 
bij verschillende gezinnen.
De leeftijd van de kinderen lag 
tussen 9 en 14 jaar en na een 
dagje aftasten en zoeken naar 
woorden, ontstond er langza-
merhand een band.
Truus van Duin: “Ondanks de 
taalbarrière, zag je de kinderen 
naar elkaar toetrekken, sommige 
begeleiders spreken een beetje 
Duits dus dat lukte aardig.”
Er waren tripjes naar de Folklore 
markt in Schagen, een speeltuin, 
het Dolfinarium en het Egmond-
se strand. Truus: “Het waaide 
en ondanks de schuimkoppen, 
liepen de Hongaarse kinderen 
met kleding en al het water in, 
ze vonden het prachtig! En alles 
gesponsord, de Deka verzorgde 
met plezier een tasje met eten en 
drinken.”

De Vereniging Vrienden van Pin-
cehely verzorgt niet alleen de 
uitwisseling maar draagt bij aan 
meerdere zaken die het leven 
in dit Hongaarse dorp wat aan-
genamer maken. Zodra er iets 
weggedaan wordt, is de vereni-
ging er als de kippen bij.
Er zijn brandweerpakken, cou-
veuses maar ook dozen voetbal-
kleding heen gestuurd waar ze 
erg blij mee zijn in Pincehely.
Momenteel hebben twee bedrij-
ven 16 computers met beeld-
scherm geschonken die daar op 
school gebruikt worden.

Op de afscheidsavond donder-
dag werden hartelijke woorden 
uitgewisseld en werden de Uit-
geesters op hun beurt officieel 
uitgenodigd. Monique Snijder: 
”Als je daar bent, dan voelt de 
gastvrijheid van die mensen als 
een warme deken.”
In het najaar krijgen alle basis-
scholen weer een brief waar-
in uitgelegd zal worden hoe kin-
deren zich op kunnen geven om 
volgend jaar deze ervaring mee 
te kunnen maken. Dan wappe-
ren in Pincehely de Hollandse 
vlaggen. (Monique Teeling)

Lezing over neergestorte bommenwerper
Regio - Op zondag 8 juli is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Genie-
weg 1, op de grens van Heems-
kerk en Zaanstad, een lezing 
over de crash van de Amerikaan-
se B-17 bommenwerper met de 
nickname “No balls at all”, op 24 
februari 1944 bij Vijfhuizen. De 
lezing wordt gegeven door Jan-
nie Herfst. Zij vertelt het verhaal 
van deze bommenwerper aan de 
hand van de belevenissen van 

de bommenrichter van dit toe-
stel Art Starrett. Dit is een ‘hu-
man interest’ verhaal. De lezing 
begint om 14.00 uur.

Jannie Herfst is verbonden aan 
de Stichting Crash 40-45 in 
Aalsmeerbrug. Zij behartigt bij 
deze Stichting de PR-zaken. Jan-
nie Herfst heeft voor deze lezing 
contact gehad met Art Starrett, 
die inmiddels 93 jaar oud is en 
woont in Amerika. 

Een bezoek aan Fort Veldhuis op 
8 juli is, gezien deze interessan-
te lezing en de inhoud van het 
museum, meer dan de moei-
te waard. Toegang: volwassenen 
2,50, kinderen van 8 tot 12 jaar 
1,50, kinderen jonger dan 8 jaar 
gratis en houders van een vete-
ranenpas gratis.  

Openingstijden 10.00 uur – 
17.00 uur Meer informatie: www.
arg1940-1945.nl.

RAUM moet duidelijkheid geven

Zorgen raad rondom 
het Erfgoedpark
Uitgeest - In 2011 heeft het 
RAUM (Recreatieschap Alk-
maarder- en Uitgeestermeer) de 
Stichtig Industrieel Erfgoedpark 
De Hoop overgenomen. Naast 
het feit, dat het park nog niet 
is voltooid, kreeg het RAUM te 
maken met een ondernemer, die 
in het park had geïnvesteerd en 
zijn deel (investering) opeist nu 
het RAUM het complete beheer 
heeft overgenomen. 
Over de afkoopsom inzake het 
gebouwde restaurant van de 
heer Kaandorp wordt nog on-
derhandeld en daarnaast zal in 
het park geïnvesteerd moeten 
worden voor de benodigde in-
frastructuur (deels subsidie) en 
het aantrekken van een exploi-
tant. In de raadsvergadering van 
28 juni waren er van diverse zij-
den nogal wat bedenkingen over 
de haalbaarheid.
 
In de raadsvergadering besloot 
de raad in te stemmen met de 
jaarrekening 2011, in te stem-
men met de begrotingswijzigin-
gen 2012, maar niet in te stem-
men met de programmabegro-
ting 2013. De raad heeft het da-
gelijks bestuur van het RAUM 
verzocht allereerst een bestuurs-
voorstel te presenteren met de 
stand van zaken, het onderhan-
delingsresultaat en de financië-
le onderbouwing inzake de situ-
atie in het Erfgoedpark. Wethou-
der Wil Spaanderman: “Met het 
RAUM heeft inmiddels overleg 
plaatsgevonden. Over de voort-
gang van het Erfgoedpark moet 
een conceptplan op papier ko-
men, waarmee de raad hopelijk 
verder kan. Wij maken ons zor-
gen over de toekomst, ook in fi-
nanciële zin.”
 
Toch heeft het RAUM al goed 
werk gedaan. Het kreeg het ach-

terstallig onderhoud op orde en 
eveneens het opschonen van fi-
nanciële verplichtingen ten op-
zichte van leningen. Tegelijker-
tijd is een pakket bezuinigings-
maatregelen doorgevoerd om de 
participantenbijdrage te vermin-
deren met 5 procent ten opzich-
te van het jaar 2010. De ruim-
te die is vrijgekomen door het 
vrijvallen van de leningen, wel-
ke waren afgesloten voor het 
wegwerken van achterstallig 
onderhoud, wordt nu gebruikt 
om nieuw achterstallig onder-
houd te voorkomen. Vanaf 2011 
wordt jaarlijks 120.000 euro toe-
gevoegd aan de betreffende be-
stemmingsreserve.
 
Afkoopsom
De raad heeft het dagelijks be-
stuur van het RAUM verzocht in-
zicht te geven in de stand van 
zaken over de onderhandelin-
gen en de hoogte van de afkoop-
som. Welke investeringen moe-
ten er op het Erfgoedpark wor-
den uitgevoerd en welke subsi-
dies staan daar tegenover? 
De raad wil graag een financi-
eel overzicht. Voorts wil de raad 
graag zwart op wit wat nu pre-
cies de commerciële haalbaar-
heid is van het Erfgoedpark en 
hoe het wordt gefinancierd? 
Naast de afkoopsom zal een 
nieuwe exploitant moeten wor-
den gevonden en wat voor in-
spanningen zullen er nog moe-
ten worden verricht om het erf-
goedpark commercieel exploita-
bel te maken? Het zal het RAUM 
nog de nodige hoofdbrekens 
kosten. De onzekerheden rond-
om het Erfgoedpark betekenen 
een risico voor het RAUM aan-
gezien de financiële mogelijkhe-
den beperkt zijn om onverwach-
te uitgaven op te vangen. (Mar-
ga Wiersma)
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Wandelen door de Oosterbuurt

Castricum - Wie kennis wil ma-
ken met de oudste geschiedenis 
van het dorp Castricum kan op 
donderdag 12 juli om 14.00 uur 
gedurende anderhalf uur mee-
wandelen met Ernst Mooij. Ook 
wordt aandacht besteed aan de 
gevolgen voor de Oosterbuurt 

als gekozen wordt voor de zuid-
oostelijke randweg om daarmee 
het spoorknelpunt overweg Be-
verwijkerstraatweg op te lossen.   

Castricum is ontstaan op zand-
platen midden in het deltage-
bied van het Oer-IJ die vóór on-

De Breedeweg verwijst naar het agrarische verleden van Castricum.

ze jaartelling bij Castricum in zee 
uitmondde. Na verzanding van 
de binnendelta omstreeks 200 
voor Christus werd het gebied 
voor bewoning in gebruik geno-
men. In de omgeving van de Cie-
weg moet rond 200 na Christus 
een tamelijk uitgebreide neder-
zetting geweest zijn. Hilde is de 
icoon geworden van de opgra-
ving die in 1995/’96 in de Oos-
terbuurt heeft plaatsgevonden. 
Zij leefde in tweede helft van 
de vierde eeuw. In een moderne 
woonwijk is te zien hoe het he-
den met het verleden is verbon-
den. Mysterieus is de geschie-
denis van kasteel Cronenburg 
maar ook die van de markante 
gelijknamige boerderij. De Bree-
deweg ademt nog de sfeer van 
het agrarische verleden van Cas-
tricum. 

De wandeling start en eindigt op 
de parkeerplaats bij zwembad 
De Witte Brug aan de Jacob van 
Rensdorpstraat. De route is 4 km 
lang. Kosten bedragen 5,00 euro. 
Aanmelden bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, tel 0251-656562.

WEA Open Tennistoer- 
nooi succesvol verlopen
Castricum - Op de banen van 
Berg en Bal werd door TV Cas-
tricum een zeer geslaagd WEA 
Open Tennistoernooi georga-
niseerd. Bij dit open toernooi, 
waarbij gespeeld werd in diver-
se categorieën door zowel 30+ 
als 50+ spelers, was door maar 
liefst 222 deelnemers ingeschre-
ven hetgeen een nieuw record-
aantal betekende. 
Zaterdag was de feestdag met 
een spetterend optreden van Ri-
chard Jordan voorafgegaan door 
een demonstratie rolstoeltennis. 
Tijdens de demonstratie vertel-
de Anneke Jelsma één en ander 
over de vele aspecten van rol-
stoeltennis en werden partijtjes 

gespeeld. Hierbij werd ook dui-
delijk dat er goede interactie kan 
zijn tussen de valide en minder-
valide sporters door middel van 
een dubbel. De dag werd afge-
sloten met de loterij ten behoeve 
van de Prinsenstichting en spe-
cifiek de groep Werth Weijde 2. 

Een substantieel bedrag werd 
door voorzitter Jos Verkleij over-
handigd aan Yvonne de Ruiter, 
wier dochter Robin in Werth We-
ijde woont. Van deze opbrengst 
wordt een beveiligde schommel/
trampoline aangeschaft. Op zon-
dag werden de finales noodge-
dwongen door het slechte weer 
binnen afgewerkt.

M.T.B. koppelwedstrijd

Zoon en vader Burge-
ring pakken de winst 
Limmen - Zoon Lex en vader 
Jack Burgering uit Limmen heb-
ben zich de sterkste getoond in 
de eerste editie van de K.P.B. ou-
der/kind mountainbike koppel-
koers op het M.T.B. parcours aan 
de Pagelaan in Limmen.
Naast de wekelijkse trainin-
gen en donderdagavond M.T.B. 
cup wedstrijden, georganiseerd 
door de Kids and Parents Bike-
school (K.P.B.) in Limmen, heeft 
deze stichting ook de ouder/kind 
wedstrijd op de kalender gezet.
Afgelopen zondag wisten een 
twaalftal koppels, bestaande uit 
of moeder-dochter, vader-zoon, 
moeder-zoon of vader-dochter, 
de weg te vinden naar dit ge-
zellige sportieve evenement. De 
onderdelen waren een indivi-
duele tijdrit over een ronde van 
1750 meter voor de afzonder-
lijke koppelgenoten, een geza-
menlijke koppeltijdrit over de-
zelfde afstand en een afsluiten-

de koppelkoers over 30 minuten 
met iedere ronde een aflossing, 
waarbij de laatste beslissende 
omloop door het kind afgelegd 
moest worden. Het koppel Kay 
Pronk en vader Kees Pronk von-
den dat zij niet pasten in de of-
ficiële startlijst, zodat zij buiten 
mededingen meereden. De jury 
vond echter wel dat zij mochten 
dingen naar de eindoverwinning, 
omdat zij voldeden aan de ou-
der/kind formule. Sportieve Kay 
stond er echter op niet opgeno-
men te worden in de einduitslag, 
waarin het koppel Pronk/Pronk 
uiteindelijk wel winnaar werd. 

Door deze mooie geste ging de 
winst naar zoon Lex en vader 
Jack Burgering. De tweede en 
derde plek werden bezet door de 
Assendelftse koppels respectie-
velijk zoon Roan en Hans Teer en 
dochter Marieke en Esther Jon-
ker.

8 september Ronde van Sint Pancras M.T.B. cup

Kay Pronk ongenaakbaar
Limmen - Limmenaar Kay Pronk 
heeft donderdagavond op over-
tuigende wijze de overwinnings-
bloemen mee naar huis geno-
men in de wedstrijd om ‘de 8 
september Ronde van Sint Pan-
cras M.T.B. cup’. Een veld van 25 
renners stond aan de start op 
het parcours aan de Pagenlaan, 
waaruit zich direct na de start 
een vijftal losmaakte: Pieter Bak, 
latere winnaar Kay Pronk, Dennis 
van Dalen, Jeroen Buter en Jack 

Burgering. Het warme drukken-
de weer was een extra zware be-
lasting voor de renners en lever-
de op driekwart van de een uur 
durende slijtageslag toch enke-
le uitvallers op. In het heetst van 
de strijd moest ook Jeroen Bu-
ter, op dat moment op de vier-
de plaats rijdend, door een on-
gelukkige manoeuvre, waarbij 
hij zijn knie blesseerde, het veld 
verlaten. Aan het front werd felle 
strijd geleverd om de winst door 

Pieter Bak en Kay Pronk. De uit-
stekend presterende Bak moest 
zich uiteindelijk tevreden stellen 
met een zwaarbevochten tweede 
plek, voor Dennis van Dalen. Eg-
monder Henk Jan Verdonk wist 
in de slotfase Jack Burgering 
nog te verschalken en zodoen-
de de vierde plek voor zich op 
te eisen. Uitslag: 1. Kay Pronk, 2. 
Pieter Bak, 3. Dennis van Dalen, 
4. Henk Jan Verdonk en 5. Jack 
Burgering.

Doffer Tromp landt als eerste op hok
Castricum - Om 9.30 uur wer-
den de 265 jonge duiven onder 
prima omstandigheden gelost in 
het grensplaatsje Meer (118 km).
De duiven vlogen met een ge-
middelde snelheid van bijna 100 
km/uur huiswaarts.
Tromp was de gehele concur-
rentie te snel af. Zijn jonge dof-
fer met ringnummer NL12-
01496816 bereikte haar hok in 
Castricum nadat deze een uur 
en twaalf minuten eerder in Bel-
gië was losgelaten.

Een mooi succes was er voor 
Jaap Kaandorp en John Kool die 
respectievelijk de tweede en de 
derde duif klokten.
De vierde plaats was voor Arie 
Hageman die in het secondespel 
Anton Tromp voorbleef.
Ook Jan Molenaar, Nico de 
Graaf en Cees de Wildt zijn terug 
te vinden in de top tien.
De lijst met prijsvliegers werd af-
gesloten door Cor Sprenkeling 
en Sander de Graaf.
De liefhebbers van de midfond 

vluchten hadden de vlucht van-
uit Soissons (370 km) op het pro-
gramma staan. Verrassende win-
naar werd hier Cees de Wildt die 
de specialisten voorbleef.
De tweede plaats was voor San-
der de Graaf  die Arie Hageman 
te snel af was.
Ook de duiven van Anton Tromp, 
John Kool en Nico de Graaf pak-
te een prijs in de top tien.
De middenmoot werd aange-
voerd door de duiven van Ger-
hard Tromp en Jaap Kaandorp.

Castricum - Op zaterdag 14 ju-
li is er  van 16.00-17.15 uur onder 
leiding van Marleen Heeman een 
lachwandeling. 
Heeman combineert wat ze leer-
de over lachen, bewegen, humor, 
spel, (lach)meditatie, (lach)yoga, 
creativiteit en clownerie tot een 

Lachwandeling ontspannen ervaring in de bui-
tenlucht. 

Verzamelen op het parkeerter-
rein in de duinen tegenover Ge-
versweg 9. Deelnemers dienen 
zelf voor een duinkaart te zor-
gen. Voor opgave en informatie: 
tel. 0251-674450 of e-mail hee-
man@humorcoach.nl. 
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Ronde van Limmen weer succes

Erwin Krom eerste Limmer

Limmen - De ronde van Lim-
men kende prima omstandighe-
den; goed weer, een sterk deel-
nemersveld en enerverende 
koersen. De drie oud-winnaars 
van de elite-amateurs probeer-
den alle drie hun kunststukje te 
herhalen. Thijs Al was zeer ac-
tief maar moest zijn aanvalslust 
in de laatste ronden bekopen. 
Ook Sander Lormans en Jeroen 
Lute waren een paar keer voor-
uit maar wisten niet uit de grijp-
grage armen van het peloton te 
ontsnappen. Lormans moest af-
haken wegens darmklachten en 
reed vlak voor het einde met een 
vliegende vaart de Burgerij bin-
nen. Lute werd verdienstelijk 

Met een ultieme jump rijdt Erwin 
Krom naar de koplopers en wordt 
de beste Limmer bij de recrean-
ten.

DOS viert 80-jarig bestaan
Castricum - Zaterdag vierde 
gymnastiekvereniging DOS haar 
80-jarig bestaan in sporthal De 
Bloemen. Voor peuters, kleuters, 
basisschoolkinderen en volwas-
senen was een eigen program-
ma gemaakt. De hele sporthal 
bruiste van de sportactiviteiten. 
De peuters en kleuters gingen 
apenkooien, de grotere kinde-
ren konden breakdancen, acro-
gymmen, free runnen, airtum-
bling-turnen, trampolinesprin-
gen en streetdancen. De volwas-
senen konden kiezen uit spin-
ning en yoga. Daarnaast werd 

er natuurlijk gegeten en gedron-
ken. De feestavond startte met 
de felicitaties van burgemees-
ter Mans en daarna was er een 
disco met karaoke voor de kin-
deren en konden de volwassen 
leden zich helemaal overgeven 
aan oud-Hollandse spelletjes. 
De echte die-hards bleven sla-
pen in de sporthal om het feest 
af te sluiten. 
Al met al kon de organisatie on-
der de bezielende leiding van 
bestuurslid Harm Ritsema, te-
rugkijken op een enorm ge-
slaagde viering.

tiende. De andere Limmer favo-
riet Bram Bruschke eindigde op 
de 25ste stek. Na een ontsnap-
pingspoging  van het ‘veteranen-
duo’ Haakman en Slippens luk-
te het een groep van zes ren-
ners om vooruit te blijven. Rob-
bert Jan Mol bleek de rapste van 
dit zestal en schreef zo de edi-
tie van 2012 op zijn naam. Twee-
de en derde werden Emmanu-
el van Ruitenbeek en Roy Pie-
ters. Bij de recreantenkoers le-
ken Nils Pronk en Sjors van Eer-
den een beslissende slag gesla-
gen te hebben. Maar daar dacht 
Erwin Krom anders over. Met een 
ultieme jump haalde hij een paar 
ronden voor het einde de twee 
koplopers bij. Daarmee had hij 
wel zijn reserves aangesproken 
en kwam hij in de eindsprint net 
te kort en trok Nils Pronk aan het 
langste eind. Van Eerden pak-
te plek twee. Krom werd derde 
in de einduitslag, maar werd wel 
de eerste Limmer. Mark Zomer-
dijk werd met zijn zesde plaats 
de tweede Limmer. Enige dame 
Jolinda Lute stond haar manne-
tje. Tot halverwege de koers kon 
ze in het eerste peloton meeko-
men en eindigde in de tweede 
groep. Bij de eerste koers, (mas-
ters\sportklasse\junioren werd 
Levi Tindal winnaar. Edwin van 
Beek sprintte naar plek twee en 
Cristian Ooyevaar werd derde. 
Zondagochtend 1 juli was er een 
skeelertoertocht uitgezet van 20 
of 35 kilometer. 

Biesterbos Open 2012 geopend

Bakkum -  Burgemeester Mans 
heeft het Biesterbos Open 
maandagavond officieel ge-
opend. Met een clinic voor de 
jeugd van Bakkum, die werd ge-
organiseerd door hoofdtrainer 
Geert Koeman en zijn collega 
Nikki Hakkesteegt, werd het pu-
bliek meer dan goed vermaakt. 
Om 19.00 uur nam toernooidi-
recteur Hans Boske de micro-
foon in zijn hand om de volle tri-

bune te woord te staan. Er werd 
stilgestaan bij het overlijden van 
Rianne Brouwer en Richard Polf-
liet, eerder dit jaar. Een imposan-
te minuut stilte.
Het toernooi hoort bij de groot-
ste 25 toernooien over de he-
le wereld in de jeugdcategorie 
tot en met 18 jaar. Voordat het 
toernooi officieel werd geopend 
moesten enkele spelers al zware 
en lange wedstrijden spelen. De 

zondag en maandag stond na-
melijk in het teken van de kwa-
lificaties. Opvallend was hierin 
de deelname van de Brit Poland-
Smith, door onenigheid met zijn 
coach werd hij gedwongen om 
kwalificaties te spelen. Poland-
Smith zou op basis van zijn ran-
king direct zijn toegelaten tot het 
hoofdtoernooi. Lange tijd leek er 
geen vuiltje aan de lucht voor de 
jonge Brit, hij wist echter een 5-0 
voorsprong in de derde set niet 
vast te houden tegen de Nieuw-
Zeelander Klintcharov. Poland-
Smith verloor uiteindelijk de set 
met 7-6 terwijl hij bij 5-2 enke-
le matchpoints niet wist te ver-
zilveren. 
De vier spelers van TC Bakkum 
hadden ook weinig succes in 
hun wedstrijden. Totaal wist het 
viertal  zeven games te winnen. 
Nederlands succes in de kwalifi-
catieronde kwam er wel van Bas 
Louwers, na drie soepele over-
winningen is hij verzekerd van 
een plek in het hoofdtoernooi. 

Zondag 8 juli worden de fina-
les gespeeld van de 56ste editie 
van het Biesterbos Open. Via de 
website: www.biesterbosopen.nl 
kan men helemaal op de hoog-
te blijven over de ontwikkelingen 
tijdens het toernooi. Op de foto 
Marc Polmans. Fotograaf: Wim 
Peperkamp.
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130 burgers zijn het meer dan zat

Overlast bij nieuwe 
hangplek Zienlaan
Uitgeest - Het wil maar niet luk-
ken een hangplek te bedenken, 
waar jongeren het naar hun zin 
hebben en anderen er geen last 
van hebben. Had de gemeente  
geprobeerd de hangplek op het 
terrein van de huttenweek te re-
aliseren,  de weerstand van om-
liggende bewoners was zó groot, 
dat men er niet eens aan be-
gonnen is. Een nieuwe hangplek 
aan de Zienlaan kwam er toen 
al heel gauw voor in de plaats. 
“Waarom zijn wij daarover niet 
van te voren ingelicht?”  vraagt 
een mevrouw  -  die verder on-
bekend wil blijven -  via een aan 
de raadsvergadering van 28 ju-
ni voorafgaand  burgerinitiatief.  
“Nu sta ik hier met een lijst van 
klachten.” 
“De jeugd wordt van de ene plek 
naar de andere doorgeschoven”, 
aldus de  woordvoerster van  be-
woners van de Geesterweg, hon-
denbezitters, die gebruik maken 
van de hondenuitlaatplaats aan 
de Zienlaan, ouders van kinde-
ren, die naar het zwembad of  
het sportpark gaan en gebrui-
kers van het zwembad, de sport-
hal en de sportvelden. “Hang-
plekken behoren niet in de be-
bouwde kom van het dorp”, zegt 
zij. “Wáár men in het dorp ook 
een plekje zoekt, altijd zullen er 
burgers zijn, die er overlast van 
ondervinden.”

Geluidsoverlast 
Vooral ’s avonds na de nodige 
drank, en/of het blowen en ook 
met meegebrachte radio’s is de 
geluidsoverlast  erg. De woord-
voerster: “Wat mij verbaast is dat 
alcohol nuttigen op de openbare 
weg bij de wet verboden is, maar 

dat het op hangplekken open-
lijk wordt toegestaan. Naarmate 
er meer drank wordt genuttigd, 
neemt de overlast toe. ’s Avonds 
is het een komen en gaan van 
brommers met een hard scheu-
rend geluid met vooral veel gas-
sen om indruk te maken. In de 
weekenden is dit tot ver na mid-
dernacht. Tot  02.00 / 02.30 uur 
is geen uitzondering. Slapeloze 
nachten zijn het gevolg. 

Vervuiling 
De woordvoerster is gepassio-
neerd en bevlogen als zij “één 
en ander van papier voorleest.  
Zij weet zich gesteund door 130 
burgers. “Als ik meer tijd had 
gehad, waren er nog veel meer 
mensen geweest, die het bur-
gerinitiatief zouden hebben ge-
steund”, zegt zij. “Want vele ou-
ders hebben met de overlast te 
maken. De doorgang wordt dik-
wijls versperd wanneer brom-
mers dwars over de Zienlaan 
worden gezet en passanten er 
omheen moeten lopen, omdat ze 
geen ruimte maken. Ook staan 
de jongelui vaak op het brugge-
tje, waardoor het voor voorbij-
gangers moeilijk is om te passe-
ren. Hun commentaar: “We mo-
gen hier toch staan!”  Ouders 
gingen met hun kinderen mee 
naar de trainingen van het sport-
veld (vooral de meisjes) omdat 
ze niet alleen langs de hang-
plek durfden. Jeugdtrainers be-
geleiden de kleine voetballertjes 
na de training langs de hang-
plek, omdat de kinderen niet al-
leen langs de groep jongeren 
durven.  Ook zijn er ouders, die 
hun kinderen begeleiden naar 
het zwembad. Dit geldt niet al-

leen voor ouders uit het dorp, 
maar ook voor ouders en kin-
deren vanuit De Kleis. Kinderen 
zelf rijden ook liever om via de 
Beatrixlaan en langs de sportvel-
den wanneer zij naar het zwem-
bad gaan in plaats van over het 
bruggetje te lopen. Zeker wan-
neer de hangjongeren met ve-
len zijn - zo’n 20 à 30 - gaat er 
een intimiderende en bedreigen-
de werking van hen uit met vaak 
onprettige opmerkingen naar 
passanten, zoals ‘Zal ik je hond 
de sloot in schoppen’  of ‘homo’ 
tegen passerende jongens. 
Op de hangplek laten de jonge-
ren  het vuil staan. Zelfs passan-
ten ruimen de troep op,  omdat 
zij zich er aan ergeren. De hon-
denbezitters (de hangplek is een 
hondenuitlaatgebied) durven op 
het eerste stuk de honden niet 
meer los te laten lopen in ver-
band met gebroken glas, plas-
tic en wietzakjes. “Geacht col-
lege, leden van de raad”, aldus 
de woordvoerster,  u meet met 
twee maten. Hondenbezitters 
worden beboet wanneer zij geen 
schepje en zakje bij zich heb-
ben, want zij hebben immers op-
ruimplicht. Maar voor de jonge-
ren wordt het vuil twee keer in 
de week gratis en voor niks op-
geruimd  door medewerkers van 
de buitendienst of  De Meer-
groep. Hebben die dan geen op-
ruimplicht?  Als passanten hen 
over het vuil aanspreken, wordt 
er geantwoord: “Het is niet van 
mij” of  “De gemeente ruimt het 
toch op”.  Vervuiling vindt er ook 
plaats in de Ziendervaart, waar 
zelfs een container op zijn kop in 
heeft gestaan. Bierflesjes, blik-
ken en limonadepakken gooit 
men in De Zien in plaats van de-
ze  in de container te deponeren 
en alles drijft in het water. Een 
buurtbewoner heeft het water 
al eens schoongemaakt, bang, 
dat de rotzooi bij het Herten-
park terecht komt.  Dan heb je 
nog het urineren. Diverse bewo-
ners hebben het zicht op urine-

rende jongelui, die ook urineren 
als er passanten voorbij komen. 
Volgens de politieverordening is 
wildplassen verboden, maar op 
de hangplekken een doodnor-
male zaak.

Waar blijft de politie?   
De woordvoerster: “We moe-
ten de klachten wel bij de poli-
tie melden, liefst zo veel moge-
lijk, maar de hangplekken heb-
ben niet hun prioriteit. Dat is mij 
door twee agenten uitgelegd.” 
En toen richtte zij zich tot bur-
gemeester Mieke Baltus. “U bent 
het hoofd van de politie. Maar de 
politie handhaaft niet. Dat weet u 
en dat weten wij inmiddels ook, 
maar dat weet deze jeugd ook en 
daarom verandert er niets. Col-
lege, mensen van de raad: ‘DOE 
IETS’ is constant haar  nood-
kreet. “Al op 24 april jongstleden 
heb ik een brief naar het colle-
ge gestuurd met een kopie naar 
alle fracties en vanaf  het aller-
eerste weekend heb ik uitgelegd 
hoe kwetsbaar deze plek is. Toen 
heb ik gewezen op twee ande-
re locaties. Er is vast wel een 
plek op een weiland in Uitgeest-
Noord, ver genoeg van bewoners 
vandaan waar een hangplek kan 
worden gecreëerd. Het Recre-
atie Terrein is ook een alterna-
tief. Dit is vroeger ook een ont-
moetingsplaats geweest. Of mis-
schien is er een stukje land langs 
de Broekpolderweg?  En als het 
toch een plek in het dorp moet 
zijn: tussen het nieuwe Millhouse 
en de muur rondom het zwem-
bad is een stukje grond waar ook 
wel ruimte is . Dan kunnen de 
jongerenwerkers ook een oogje 
in het zeil houden. Voor de zo-
mermaanden zou de hangplek 
tijdelijk verplaatst  kunnen wor-
den naar een paar parkeerplaat-
sen tegen het hek van het sport-
park aan. Daar is ’s zomers toch 
niets te doen.”  

Aangenomen motie
De woordvoerster  bofte en al-

le ongeruste burgers met haar.  
Het college en de raadsleden  
hebben de laatste zes maanden  
dermate vele brieven en e-mails 
met klachten ontvangen over ge-
noemde hangplek,  dat men be-
zorgd is over het handhavings-
beleid ten aanzien van de jon-
gerenontmoetingsplaatsen. Men 
diende een motie in, die door al-
le partijen is goedgekeurd.  
Belangrijk punt van overweging 
is wel, dat het primair de taak 
van de politie is om ten aanzien 
van norm-  en  grensoverschrij-
dend gedrag corrigerend op te 
treden. Het is van groot belang,  
dat burgers vertrouwen hebben 
en houden in het optreden van 
de politie als het gaat om hand-
haven in het kader van de open-
bare  orde en veiligheid.  
De raad verzocht  de burge-
meester in haar functie als hoofd 
van de politie in overleg te tre-
den met de teamchef van de po-
litie ten einde binnen afzienba-
re termijn in een vergadering 
van de raad  een plan van aan-
pak ten aanzien van de uitvoe-
ring van het handhavingsbe-
leid te overleggen.  De burge-
meester: ”Die afspraak zal wor-
den gemaakt. Maar er is al een 
belofte van de politie, dat  deze 
meer zal gaan handhaven.  Met 
de komst van de nationale poli-
tie ben ik niet de baas, maar dat 
is de minister. Zelf  is zij betrok-
ken bij haar dorp  en van goe-
de wil. Zij liep na de vergadering  
de genoemde woordvoerster te-
gemoet. “ De hangplek is nu te 
dicht bij het bruggetje”,  zo zei 
zij.  “Het naar achteren plaatsen  
van het bankje is een optie. Een 
container en een bankje konden 
in één dag op de nieuwe hang-
plek worden neergezet, dan kan  
ook in één dag het bankje meer 
naar achteren worden geplaatst, 
waardoor er voorlopig vóór  de 
zomervakantie al iets is opge-
lost.”  (Marga Wiersma)  

Geslaagde TT Eric Ott
Uitgeest - Eric Ott heeft een 
zeer geslaagde wedstrijd ver-
reden tijdens de TT van Assen, 
voor het ONK kampioenschap 

van de Dutch Supersport op 30 
juni.
Eric mag met zijn Cup-licentie 
drie keer meerijden in de DS-

SP, dit was de tweede keer na de 
Paasraces. Tijdens de TT is het 
één grote kermis op het circuit. 
Donderdag had Eric zijn eer-
ste training van 20 minuten. Hij  
kwam vóór tijd van de baan, het 
begon een beetje te spatten en 
hij was zó moe, helemaal kapot. 
En hij niet alleen, meerdere cou-
reurs hadden hier wel een beet-
je last van.
Eric had op dat moment een 
tijd van 1:48.0, plaats 27. Vrijdag 
was het weer iets minder warm, 
droog met af en toe een spatje. 
Eric moest om 17:45 weer optre-
den, nu een half uur. Dat ging 
perfect, hij reed het hele half uur 
tijden die ook goed waren con-
stant 1:47 laag. En hij was aan 
het einde van de training niet 
uitgeput, snelste tijd 1:47.1. Na 
de samenvoeging van de twee 
trainingen stond Eric op een 
start positie van P28 van de 36 
coureurs in de DSSP. Het team 
was tevreden met dit resultaat.
De wedstrijd over 14 ronden was 
na de wedstrijden van de Moto3, 
Moto2, MotoGP en de Red Bull 

MotoGP Rookies Cup, die alle-
maal mooi waren om te zien. Al-
leen jammer dat Jorge Lorenzo 
in de eerste bocht werd onderuit 
gekegeld door Bautista. 

Eric had een goede start, hij 
kwam de eerste keer door op 
een P26 en in een groepje met 
coureurs waar hij vaker strijd 
mee heeft gehad. Na een aantal 
ronden ging hij het groepje één 
voor één voorbij. Eerst moest 
Tim van Ooijen er aan geloven, 
toen Bouke Norg en in de één na 
laatste ronde ook Harry de Velde. 
De wedstrijd had voor Eric nog 
wel een paar ronden langer mo-
gen duren, hij had nog genoeg 
energie en de achterband was 
ook nog netjes. Zijn tijden wa-
ren lekker snel: 1:46.0 en hij ein-
digde op P17 wat een geweldi-
ge prestatie is. Eric zijn volgende 
wedstrijd is zaterdag 7 juni in de 
KNMV Cup 600 op Assen. Daar-
na, van 12 tot 15 juli gaat het 
team naar het Duitse Oschersle-
ben, om met zowel Alex als Eric 2 
wedstrijden te rijden. (Karin Ott)

Dorpskerk open
Uitgeest - In juli en augustus 
is de prachtig gerestaureerde 
dorpskerk aan de Catricummer-
weg weer open op de donder-
dagen van 11.00 tot 15.00  uur. 
Een deel van de kerk stamt nog 
uit 1300! De grote Luidklok met 
een gewicht van 1600 kilo is ge-
goten in 1650. De kerk ligt aan 
de ‘pontjesroute’, een bekende 
fietsroute in Noord-Holland.
U bent welkom voor bezichti-
ging, rust en/of bezinning.
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
HOORzIttING COMMIssIE BEzwAAR- EN BEROEPsCHRIftEN
De Commissie Bezwaar‑ en Beroepschriften houdt een hoorzitting op maan‑
dag 16 juli 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op 
deze hoorzitting komen onder meer de volgende punten aan de orde:
‑  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college d.d. 21 mei 2012 tot het 

verlenen van een omgevingsvergunning voor het verhogen van de kap van 
de woning De Bonkelaar 3. 

‑  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college d.d. 3 mei 2012 tot het af‑
wijzen van een verzoek om handhavend optreden ten aanzien van Meldijk 
34.

‑  Bezwaarschrift  tegen het besluit van het college d.d. 16 mei 2012 tot 
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het vergroten van een 
bestaand reclameobject en het plaatsen van drie vlaggenmasten op het 
perceel Geesterweg 10.

BElEIDsREGEl vERlOREN EN GEvONDEN vOORwERPEN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat zij in de verga‑
dering van 26 juni 2012 de ‘Beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen 
gemeente Uitgeest’ heeft vastgesteld. Deze beleidsregel treedt met ingang 
van 1 juli 2012 in werking. 
De gemeente heeft per deze datum de taak overgenomen van de politie. 
Gevonden, of verloren voorwerpen kunnen gebracht en afgehaald worden 
bij de publieksbalie van de gemeente Uitgeest. Aangifte doen van verloren 
of gevonden voorwerpen kan bij de balie of via het formulier op de website 
van de gemeente.
Voor nadere informatie over en inzage van de beleidsregel kunt u contact 
opnemen met de afdeling Juridische Zaken.

1E wIjzIGING wElstANDsNOtA 2011 GEMEENtE UItGEEst
Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad de 1e wijziging voor de Welstands‑
nota 2011 vastgesteld. De wijzigingen die in de welstandsnota zijn doorge‑
voerd, zijn: 
‑ het vervangen van oude reclamevoorschriften door nieuwe reclamevoor‑

schriften;
‑ een aantal vrije kavels binnen de gemeente Uitgeest zijn als welstandsvrij 

aangemerkt.

De aangepaste welstandsnota treedt één dag na deze publicatie in werking. 
Dit houdt dus in dat het gewijzigd beleid op 5 juli 2012 in werking treedt.
De stukken zijn in te zien op de website van de gemeente Uitgeest (www.
uitgeest.nl) of bij de publieksbalie van de gemeente Uitgeest tijdens ope‑
ningsuren.

NIEUw REClAMEBElEID
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat 
vanaf woensdag 4 juli bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Middelweg 
28, Uitgeest, voor een ieder ter lezing is neergelegd het besluit van de ge‑
meenteraad d.d. 26 april 2012, nummer R2012.0005 en de besluiten van 
het college  van 29 mei 2012, nummer B2012.0680 en 24 april 2012, num‑
mer B2012.0530 betreffende Reclame Beleid Uitgeest 2012.

Na inwerkingtreding (5 juli 2012) van het nieuwe beleid zal het beleid van 
toepassing zijn op alle nieuwe reclame‑uitingen gerekend vanaf 5 juli 2012. 
Voor bestaande reclame‑uitingen zoals reclame aan de gevel, die niet vol‑
doen aan de voorgestelde richtlijnen, wordt een generaal pardon toegepast. 

Geen generaal pardon wordt afgegeven voor:
‑ ongeoorloofde reclameobjecten zoals stoepborden jonger dan 10 jaar (te‑

rugrekenend vanaf 5 juli 2012) en nieuwe ongeoorloofde reclameobjecten 
(gerekend vanaf 5 juli 2012);

‑ bestaande en nieuwe ongeoorloofde reclameborden in de berm die op 
grond van de gemeente staan, jonger dan 10 jaar (terugrekenend vanaf 5 
juli 2012) en nieuwe ongeoorloofde reclameborden in de berm op grond 
van de gemeente (gerekend vanaf 5 juli 2012);

‑ ongeoorloofde reclame op of aan lantaarnpalen, verkeersborden, rotondes 
e.d. jonger dan 10 jaar (terugrekenend vanaf 5 juli 2012) en nieuwe onge‑
oorloofde reclame op of aan lantaarnpalen, verkeersborden, rotondes e.d. 
(gerekend vanaf 5 juli 2012).

vERKEERsMAAtREGElEN GORsKAMPlAAN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest brengen ter openbare kennis, dat 
zij hebben besloten tot het treffen van de volgende, tijdelijke verkeersmaat‑

regelen in verband met bouwwerkzaamheden langs de Gorskamplaan:

1. Het (bouw)verkeer, komende vanaf de bouwwegen op de bouwlocaties 
langs de Gorskamplaan dient voorrang te verlenen aan het verkeer op de 
Gorskamplaan;

2. De bouwwegen zijn afgesloten voor alle verkeer (met uitzondering van 
bouwverkeer).

De verkeersmaatregelen worden getroffen door middel van het plaatsen van 
verkeersborden, model B4, B5 en B6 (verkeersmaatregel 1) en C1 (verkeers‑
maatregel 2) van Bijlage I van het RVV 1990.
Zij, die tegen uitvoering van bovengenoemde besluiten bezwaren hebben, 
kunnen binnen een termijn van zes weken na de dag van deze bekendma‑
king bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van 
Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA  Uitgeest.

vERGUNNING ROMMElMARKt
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat vergunning is verleend 
op grond van artikel 5:23 van de APV aan mevrouw A. van Hesselingen en 
mevrouw J. Jurriëns‑Lammers, wonende te Beverwijk, voor het houden van 
een rommelmarkt in Sport‑ en Tenniscentrum Uitgeest aan de Zienlaan 4, op 
zondag 4 november 2012 en zondag 24 maart 2013 van 11.00 tot 16.00 
uur. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling Juridische Zaken. 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bin‑
nen zes weken na de bekendmaking.

vAststEllING BODEMfUNCtIEKlAssENKAARt
Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest heeft een bodem‑
functieklassenkaart van haar beheergebied op grond van het Besluit bodem‑
kwaliteit vastgesteld. 
Het Besluit bodemkwaliteit regelt de toepassing en het hergebruik van par‑
tijen grond en bagger. De bodemfunctieklassenkaart geeft de functie van 
de bodem in een bepaald gebied aan. De functie van de bodem is mede 
bepalend voor welke kwaliteit grond en bagger in een gebied mag worden 
toegepast. 

Inzage
De bodemfunctieklassenkaart ligt tijdens werkuren van 5 juli tot 16 augus‑
tus 2012 ter inzage bij Milieudienst IJmond en bij de receptie van het ge‑
meentehuis.
Algemene informatie
Voor inzage in de stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak 
maken tussen 9.00 uur en 17.00 uur bij Milieudienst IJmond. Stukken liggen 
tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van maandag tot en 
met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur, donderdagavond tussen 18.30 en 
20.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH 
Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E‑mail: info@
milieudienst‑ijmond.nl

ONtvANGEN AANvRAAG OMGEvINGsvERGUNNING
Ontvangstdatum
02‑07‑2012  OV 2012‑073 De Krijgsman 29  Plaatsen dakkapel   

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt verleend.

vERlEENDE OMGEvINGsvERGUNNING
Verzenddatum
04‑07‑2012  OV 2012‑047  Dotterbloem 22  Realiseren dakopbouw 

Bezwaar maken: tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Deze 
termijn van zes weken gaat in één dag na de verzending van het besluit aan 
de aanvragers. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtre‑
ding van de vergunning echter niet. Als u niet kunt wachten op een uitspraak 
op uw bezwaarschrift omdat u van mening bent dat snel een voorlopige 
maatregel nodig is, dan kunt u de voorzieningenrechter verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Het verzoek om voorlopige voorziening moet wor‑
den gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Fax: 0251 ‑ 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E‑mail:
gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251‑ 320114

Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur.

‑ Afdeling Burgerzaken: 
Maandag  
t/m vrijdag 09.00‑12.00 
uur en daarnaast ook op 
woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur en donder‑
dagavond van 18.30 tot 
20.00 uur.

‑ Afdeling Grondgebiedzaken: 
maandag t/m vrijdag

 09.00‑12.00 uur.
‑ Afdeling Sociale Zaken: 

maandag t/m donderdag 
09.00‑12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 
13.00 tot 15.30 uur; vrijdag 
en zaterdag van 09.00 tot 
12.00 uur 

In dringende gevallen kan te‑
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.




