
Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Op een ochtend was er bij het Uitgeestermeer een prachtige zonsopgang te bewonderen. 
Logisch dat een op de fiets passerende Engelse fotograaf even afstapte om een foto te maken van dat 
moment. Op de achtergrond Industrieel Erfgoed de Hoop. Hier wordt het belang van Cornelis Cornelis-
zoon (ca. 1550-1607) voor ons land tastbaar gemaakt. Hij was onder andere de uitvinder van de door 
wind aangedreven houtzaagmolen, waardoor de scheepsbouw zich in de 17e eeuw, de zogeheten Gou-
den Eeuw, sterk kon ontwikkelen en waardoor de Nederlanden van die tijd zich met een grote vloot kon-
den ontwikkelen tot de belangrijkste handelsnatie ter wereld, en grote delen van de wereld konden ont-
dekken. Foto en tekst: Ger Bus

Geslaagde vriendjes- en 
vriendinnetjesmiddag
Uitgeest - Vorige week woens-
dag organiseerde de trainers van 
TC Uitgeest een vriendjes- en 
vriendinnetjesmiddag . 65 kinde-
ren deden enthousiast mee aan 
dit tennisfeestje.
Op dinsdag 12 augustus orga-
niseert TCU tijdens de Jeugdon-
derlinge een open dag voor de 

jeugd. Alle leeftijden zijn van 
harte welkom! De open dag start 
om 09.45 uur en duurt tot onge-
veer 11.30 uur! Meld je aan via 
trainers@tcuitgeest.nl.
Meer weten en op de hoog-
te blijven van de jeugdactivitei-
ten van TCU? Kijk op www.tcuit-
geest.nl/jeugd. 

Zaterdag tot en met woensdag

Kermis in het dorp!
Uitgeest - Zaterdagmiddag om twee uur barst de kermis weer los in 
Uitgeest! Vijf dagen lang feest met veel uitstekende live muziek maar 
ook natuurlijk veel vermaak op de kermis zelf. Op maandag is er om 
half zeven bijvoorbeeld een optreden van clown Desalles. En uiter-
aard wordt de kermis in Uitgeest woensdag 10 juli traditiegetrouw 
afgesloten met een spetterend vuurwerk dat rond de klok van elf uur 
‘s avonds zal losbarsten. Elders in deze Uitgeester Courant meer in-
formatie over de kermis en de live-optredens in de horecagelegen-
heden. Veel plezier!
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Uitgeest - Vrijdagavond heeft 
groep 8 van de Binnenmeer-
school hun eindmusical ‘De TV-
kantine’ ten bate van de Stich-
ting Terre gespeeld. Deze stich-
ting zet zich in voor onderzoek 
naar kinderen met het Rett Syn-
droom, dit is een aangeboren 
ontwikkelingsstoornis, die vrijwel 
alleen bij meisjes voorkomt.
Pleun, het zusje van Babet Bak-
kum, leerlinge van groep 8, lijdt 
aan dit syndroom en voor haar 
en haar lotgenootjes trokken de 
leerlingen alle sterren uit de TV-
kantine het toneel op.
Na een spetterend optreden voor 
Pleun, haar ouders en een uitver-
kochte zaal werd een cheque te 
waarde van 839,60 overhandigd.

Spetterende sportdag 
in zwembad De Zien

Uitgeest - Ook dit jaar was het 
weer een geweldig evenement 
voor basisscholen uit Uitgeest.
Op dinsdag 24 en woensdag 25 
juni organiseerde de ALO Am-
sterdam voor de vierde keer op 
rij een sportdag in zwembad de 
Zien. Gelukkig liet het weer dit 
toe en konden ze lekker buiten 
sporten. De kinderen hebben 
kunnen genieten van allerlei leu-
ke en gekke spelletjes. Zowel in 
het water als op het land. Tussen 
de spellen door werden er ba-
nen getrokken voor de zwem-
vierdaagse. 
De organisatoren hopen dat al-
le scholen volgend jaar ook weer 
mee doen het was een spette-
rende sportdag.

Uitgeest - Het relatief zware 
vliegseizoen voor de oude duiven 
begint langzaam zijn tol te eisen, 
dit gezien het aantal inkorvers en 
het aantal  ingebrachte duiven 
voor de wedstrijd van PV de Snel-
vlieger afgelopen weekeinde. 
Slecht verloop en zware vluch-
ten vragen soms veel van de dui-
ven. Zo ook afgelopen zaterdag, 
de weersverwachtingen zagen er 
niet gunstig uit voor die dag op 
de losplaats Meaux (421 kilome-
ter) zodat deze vooraf al werd in-
gekort naar een meer westelijke 
vlieglijn vanuit Roye (346 km). 

De lossing-verantwoordelijken 
hadden deze dag niet de gemak-
kelijkste taak. Een breed regen-
front maakte het onmogelijk om 
‘s morgens tijdig te kunnen los-
sen, zodat het wachten was op 
een beter moment later op de 
dag. 
Om 13.30 uur was het regenfront  
overgetrokken en werden de dui-
ven gelost. Een goed vertrek had-
den de duiven niet want na lang 
draaien op de losplaats zoch-
ten ze toch uiteindelijk de juiste 
richting naar huis. Met slechts 69 
duiven van 9 deelnemers in cours 
werd er gelost met een zwakke 
wind vanuit de zuidwesthoek. 
Door de relatief korte afstand 
konden de duiven verwacht wor-
den rond vijf uur in de middag. 
Deze verwachting zou echter he-
lemaal anders uit gaan komen. 
Doordat een niet te voorzien re-
genfront zich op de vlieglijn had 
ontwikkeld en vrijwel stil bleef lig-
gen werden de duiven genood-
zaakt soms vele honderden ki-
lometers extra te vliegen om het 
front te ontlopen. Slechts een en-
kele duif in Noord-Holland trot-
seerde het front en zou ‘s avonds 
het hok nog bereiken. Zo ook 
slechts één duif in de vereniging 
van de Combinatie Kerssens-

Krom  uit Akersloot was dit ge-
lukt, deze meldde zich ‘s avonds 
om 21.55.25 uur op het hok. Deze 
duif vloog een gemiddelde snel-
heid van slechts 685.008 me-
ter per minuut wat neerkwam op 
ruim 36 kilometer per uur. 
De vlucht kon die dag dan ook 
niet worden afgesloten omdat 
de 18 prijsduiven er niet waren 
en moest er de volgende mor-
gen worden doorgeklokt, wat 
voor veel leden een aparte erva-
ring was. De tweede duif meld-
de zich dan ook pas de volgen-
de morgen om 08.10.34 bij Hein 
Berkhout in Uitgeest waarna er 
meerderen volgden. 
De volledige uitslag van de eerste 
vijf liefhebbers luidt als volgt; 1-3-
8-12e Comb. Kerssen-Krom uit 
Akersloot, 2-10-18e Hein Berk-
hout uit Uitgeest, 4-5-6-9-12e 
Frank Rodenburg uit Uitgeest, 
7-11-14-15e Wim Rodenburg uit 
Uitgeest en 17e Dirk de Bruin 
uit Uitgeest. Wat misschien qua 
vlucht vooraf gezien werd als een 
gemakkelijke vlucht voor de dui-
ven, bleek achteraf door de plot-
selinge weersveranderingen een 
vlucht met grote problemen te 
zijn. Op de dag van lossing wa-
ren er heel weinig duiven op de 
hokken maar gelukkig kwamen 
de meeste duiven in een nog re-
delijke conditie de volgende mor-
gen hun baasje verblijden met 
hun thuiskomst. De overwinning 
in de vereniging van de Comb. 
Kerssen-Krom was in het Rayon 
B ook goed voor een 11e plaats 
tegen 94 deelnemers met 1101 
duiven. Vier deelnemers wisten 
op deze lastige vlucht de uitslag 
niet te halen en konden hierdoor 
geen punten toevoegen aan hun 
conto. 
Komende zaterdag hebben we 
de vierde Dagfond vlucht vanuit 
Chateauroux met een afstand van 
682 kilometer. (Hein Berkhout)

Zo vlogen 
de duiven 

Binnenmeerschool speelde 
eindmusical voor goed doel

wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Tijdens de kERmiS in Uitgeest
bakken wij oliebollen, appelflappen 
en appelbeignets

STUnT a.s zaterdag het 
nEdERlandS ElfTal de halve finale in?
Onze STUnT voor a.s zaterdag is:

Oranje soezen voor E 1,00
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant 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

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
18-06-2014: Bruno Philip Koel-
man, zoon van Geert D. Koel-
man en Marlous J. Venema. 20-
06-2014: Seb Boaz Teije van 
Oostrom, zoon van Sebasti-
aan van Oostrom en Anna A.M. 
Veldt. 20-06-2014: Puck Oud, 
dochter van Jeronymus P.J. Oud 
en Janneke Eliens. 20-06-2014: 
Daan Oud, zoon van Jeronymus 
P.J. Oud en Janneke Eliens. 23-
06-2014: Arthur Jaro de Waard, 
zoon van Jacobus M. de Waard 
en Tamara J. Janse. 26-06-2014: 
Kate Maria Krom, dochter van 
Jeroen S. Krom en Sabina C. Put-
ter.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
20-06-2014: Niek Versteegde en 
Laura Duineveld wonende te Uit-

geest. 20-06-2014: Paul Gooijer 
en Wendy van Velzen wonende 
te Uitgeest.

Overleden
21-06-2014: Frederik Groenen-
daal, wonende te Castricum. 22-
06-2014: Geertruida Maria Buf-
fing, echtgenote van L.L. de 
Mon,  wonende te Castricum. 22-
06-2014: Petrus Mattheus Bal-
tus, wonende te Castricum. 23-
06-2014: Bob Walbeek, wonende 
te Castricum. 24-06-2014: Ma-
ria Cornelia Schavemaker, we-
duwe van W.S. de Wit, wonende 
te Limmen. 24-06-2014: Johan-
na Margaretha Jonker,  weduwe 
van P.T. Kooijman, wonende te 
Castricum. 26-06-2014: Cornelia 
Christina Huijbens, gehuwd met 
E. van Zandbergen, wonende te 
Castricum.

SP vraagt aandacht
PS voor Geesterduin

Castricum - Roel Sint van 
SP-Castricum heeft Provincia-
le Staten gevraagd kritisch te 
zijn op de uitbreidingsplannen 
voor winkelcentrum Geester-
duin. Dat gebeurde tijdens de 
evaluatie Structuurvisie; Pro-
vinciale Ruimtelijke Verorde-
ning op 25 juni in Hilversum. 
PvdA-statenlid Ed Wagemaker 
merkte op dat de regie toch 
in de eerste plaats thuishoort 
bij de gemeente. SP-staten-
lid Marnix Bruggeman vroeg 
of de SP-Castricum een aan-

scherping wenst van artikel 
15 van de Provinciale Ruimte-
lijke Verordening ten aanzien 
van de maximale toegestane 
uitbreiding van het winkelop-
pervlak. De SP-Castricum zou 
inderdaad die aanscherping 
graag zien om te voorkomen 
dat meer winkeliers het hoofd 
niet meer boven water kunnen 
houden. SP-Castricum stelt 
dat een uitbreiding van win-
kelcentrum Geesterduin de 
detailhandel in het dorpshart 
in Castricum onder druk zet.

Castricum in de 
Eerste Wereldoorlog

Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum op zondag 6 juli 
heeft een nieuw thema. Ditmaal 
start er een expositie over de ge-
volgen van de Eerste Wereldoor-
log voor Castricum. Lange tijd 
was dit alleen een oorlog van de  
omringende landen. Toch had de 
Grote Oorlog ook voor Neder-
land gevolgen door de algeme-
ne mobilisatie en tienduizenden 
vluchtelingen die ons land bin-
nenstroomden. 
Naast in bruikleen verkregen 
voorwerpen die op de slagvel-
den zijn achtergebleven, laat de 
tentoonstelling zien wat de oor-
log voor Castricum en Bakkum 
betekende. De dorpelingen kre-
gen te maken met voedsel- en 
brandstofschaarste en de ge-
meente stelde een distributie-
dienst in. Tegen het einde van de 
oorlog brak de Spaanse griep uit, 

waaraan veel mensen bezweken. 
Slachtoffers van de oorlog op 
zee spoelden op het strand aan 
en moesten soms in de duinen 
worden begraven. Twee Castri-
cumse vissers zijn op zee om-
gekomen. Ook op de slagvel-
den in Frankrijk zijn twee Castri-
cummers gesneuveld. Dat waren 
Anthoon Stuifbergen en Corne-
lis Kuijs, die dienstplichtig waren 
voor Australië en Amerika. 
Na de oorlog werden in Castri-
cum honderden pleegkinderen, 
onder andere uit Oostenrijk, op-
gevangen. 
Iedereen is op 6 juli van 12.00 tot 
17.00 uur welkom in De Duyn-
kant aan Geversweg 1b. De ex-
positie is te bezichtigen tot en 
met de open dag op 5 oktober. 
Ook in het nieuwe jaarboek van 
de werkgroep wordt in een arti-
kel aandacht besteed aan dit on-
derwerp.

Brandweer in actie
Castricum- Maandagavond 23 
juni, tijdens Nederland – Chili, 
werden de spuitgasten opgeroe-
pen door een rookmelder bij Dijk 
en Duin. Toen de brandweer ter 
plaatse kwam, was het vuurtje al 
geblust door de bedrijfshulpver-
leners.  
Zondagochtend om 3.30 uur 
werd de hoogwerker van Alk-
maar ingezet om ambulanceper-
soneel te assisteren om een be-
woner via het raam naar bene-
den te hijsen. Diezelfde zondag-
ochtend werd de brandweer op-
geroepen omdat er een boom 
over het fietspad lag  bij het Ger-

brandsven. Ter plaatse bleek het 
om een grote boomstam te gaan 
die de gemeente  op de hangplek 
had geplaatst om er op te kun-
nen zitten. De jongeren vonden 
het nodig om deze op het fiets-
pad te rollen, wat levensgevaar-
lijke situaties had kunnen ople-
veren. Het waren waarschijnlijk 
ook hangjongeren die later in 
de middag een bank in de brand 
staken in het park bij De Walstro 
naast De Weid. Buurtbewoners 
hadden het brandje al geblust. 
De brandweer heeft de boel nog 
even nageblust. Foto: Ronald 
Sprenkeling.

Kinderen blussen 
buitenbrandje

Castricum- Woensdag om 17.10 
uur werd de brandweer gealar-
meerd  voor een buitenbrand op 
de Anna Reynvaansingel.
Bij aankomst van de brandweer 
waren twee jongens bezig met 
emmers slootwater om de brand 
te blussen. Dat was al aardig ge-

lukt; de vlammen van een me-
ter hoog hadden ze er al af. De 
brandweer hoefde  de zes m2 al-
leen nog met een hogedrukslang 
na te blussen. Hierna mochten 
de helden nog even op de foto 
met wat spuitgasten. Foto: Ro-
nald Sprenkeling.
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Wondermooi sprookjes-
paradijs in Tuin Rommel

Castricum - De Tuin van Kapi-
tein Rommel is van zondag 6 tot 
en met donderdag 10 juli omge-
toverd door verschillende kun-
stenaars tot een waar sprook-
jesparadijs met verrassende 
sprookjes. (Groot)ouders zijn tij-
dens de Sprookjesdagen van 
10.00-16.00 uur welkom om sa-
men met hun (klein)kinderen 
van alle leeftijden. Entree vier 
euro voor de kinderen, volwas-
senen gratis. 
Bewonder Roodkapje en de gi-
raffe van Dikkertje Dap. Kom de 
slapende reus wakker kietelen, 

vaar mee over de vijver in de tuin 
met de ‘Heen-en-weer-wolfboot’ 
en neem ook even een kijkje in 
het enge bos. En natuurlijk ont-
breken de elfen en kabouters 
niet.
,,Dit jaar willen we ook het 
sprookje van de rode schoentjes 
en tafeltje dekje neerzetten en er 
wordt gewerkt aan een installa-
tie voor de kip met de gouden ei-
eren naar principe van een knik-
kerbaan”, aldus Anja Jonker. Ook 
het zelfgemaakte snoephuis van 
Klaver Vier is tijdens deze week 
te bewonderen.

Springend Zomerfeest 
bij de Springplank

Castricum - Aan het eind van 
het schooljaar viert peuterspeel-
zaal de Springplank altijd een 
feestje voor alle peuters, ou-
ders, broers en zussen. Onder 
een stralende zon hebben ve-
le ouders vorige week zaterdag 

weer een gezellig zomerfeest 
verzorgd. 
Op het speelpleintje werd er 
door de peuters samen met het 
buitenspeelgoed gespeeld. On-
dertussen konden de ouders met 
elkaar bijpraten onder het genot 

van de hapjes en drankjes die   
door ouders verzorgd waren. 
Achtergrondmuziek werd ge-
regeld door een vader. De peu-
ters hadden veel plezier op het 
springkussen, gesponsord door 
Beentjes Groentebroers. De ou-
ders bij de suikerspinmachi-
ne draaiden overuren. De ver-
se popcorn was omlijst met ker-
mislampjes. Het springkussen, 
eendjes vangen en blik gooien 
waren druk bezochte attracties. 
Met live accordeonmuziek werd 
de sfeer compleet gemaakt.
Deze week is de Springplank 
nog open voor ouders die een 
keertje willen komen kijken. 
Op 18 augustus begint het 
nieuwe ‘schooljaar’ weer voor 
de peuters en hun ouders. De 
Springplank is een peuterspeel-
zaal met volledige ouderpartici-
patie. Elke ouder of grootouder 
draait één keer in de week mee 
bij de eigen peuter. Er is nog plek 
voor nieuwe peuters tussen 2 en 
4 jaar. 
Zie ook www.springplank-castri-
cum.nl.

Zelikob in
De Oude Keuken

Bakkum - De Oude Keuken 
presenteert zondag 6 juli Ze-
likob. Zelikob speelt klezmer, van 
oorsprong Joodse bruiloftsmu-
ziek, en verder een smeltkroes 
van muzikale stijlen. Zelikob be-
staat uit Koen Schoonderwoerd 
en Marjon Lindeboom uit Cas-
tricum op tenorsax en klarinet, 
Rens van Bree en Willem El-
sing op basklarinet, sopraan-
sax en accordeon en op con-
trabas Paul Zeijlemaker. Zelikob 
trad al diverse malen met suc-
ces op in Het Oude Theehuys. 

De muziek herbergt de melan-
cholie van de blues, de uitbun-
dige vreugde van bruilofts- en 
dansmuziek en de mogelijkheid 
tot improvisatie van jazz. Of in de 
woorden van Zelikob: ‘weemoed 
om bij te dansen en plezier om 
bij te huilen’. Van 14.00 tot 16.00 
uur speelt Zelikob op het terras 
bij De Oude Keuken, bij slecht 
weer binnen. De Oude Keuken is 
te vinden op het terrein van Dijk 
en Duin. Vanaf de ingang aan 
de Zeeweg is de route duidelijk 
aangegeven.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur   
The Fault in our Stars

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 18.45 uur   
maandag 21.15 uur   

Jersey Boys
donderdag & vrijdag 21.15 uur   

zondag & dinsdag 21.15 uur   
Two Faces of January
donderdag & vrijdag 21.15 uur   
zondag & maandag 21.15 uur   

The Love Punch
donderdag 18.45 uur   

zondag 18.45 uur   
dinsdag 21.15 uur   

Walking on Sunshine
vrijdag 18.45 uur   

zaterdag 16.00 & 18.45 uur   
zondag 16.00 uur   

maandag, dinsdag & woensdag 
16.00 & 18.45 uur   

Oorlogsgeheimen
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.30 & 16.00 uur 
Hoe tem je en Draak (NL) 3D

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 13.30 uur 

Heksen bestaan niet

Programma 3 juli t/m 9 juli 2014

The Fault in Our Stars
Donderdag 10 juli is de premiè-
re van de film The Fault in Our 
Stars. Het is een ontroerend lief-
desdrama naar de bestseller 
‘Een weeffout in onze sterren’ 
van John Green. Twee tieners, 
Hazel en Gus, ontmoeten elkaar 
bij een praatgroep voor kan-

kerpatiënten. Gus wordt vrijwel 
meteen verliefd op Hazel. Maar 
omdat Hazel, zoals zij zelf zegt 
‘op een tijdbom leeft’ wil zij niet 
meegaan in die liefde. Maar Gus 
houdt vol en dat voert de twee 
op een meeslepende reis door 
het leven en de liefde.

Jersey Boys
Ook in de première vanaf don-
derdag de film Jersey Boys, 
van regisseur en Oscarwinnaar 
Clint Eastwood. Het is de bios-
coopversie van de met een To-
ny Award onderscheiden musi-
cal Jersey Boys over de beroem-
de zanggroep The Four Seasons, 
waarvan Frankie Valli de lead-
zanger is. In de film wordt hij ge-
speeld door John Lloyd die de rol 
ook op Broadway vertolkte. Ook 
speelt Christopher Walken in de 

film, de rol van gangster Gyp De-
Carlo. De film zit vol wereldbe-
roemde Four Seasons-songs als 
Sherry, Big Girls Don’t Cry en Bye 
Bye Baby. De Jersey Boys vertelt 
het verhaal van vier jonge jon-
gens uit New Jersey die opgroei-
den aan ‘de verkeerde kant van 
het spoor’ maar vervolgens we-
reldberoemd werden met hun 
muziek. Een heerlijke film die 
een mooie afsluiting van een zo-
merdag kan zijn.
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Uitgeest - De 32e wielerronde 
van Uitgeest vond zondag plaats. 
Delen van het oude dorp werden 
afgezet met dranghekken zodat 
de wielrenners in vliegende vaart 
door de straten konden racen. En 
hoewel de organisatie steeds ve-
le sporters weet te trekken, leek 
de meeste aandacht rond 16.00 
uur naar de Uitgeester zanger 
Bart Brandjes te gaan die de 
sfeer vergrootte met zijn elastie-
ke stem (foto onder). Bart maakt 

het niet uit of hij in Saint Tropez 
zingt of op een pleintje in zijn ge-
boortedorp, zijn enthousiasme is 
even groot.
Rondemiss Yvette Stam (foto 
rechts onder) had er duidelijk 
plezier in en swingde mee.
In de sportklasse werd Brian 
Burggraaf uit Hoofddorp num-
mer 1 en bij de heren stond Pe-
ter Fuchs bovenaan gevolgd door 
onze dorpsgenoot Ruud van Eg-
mond.

Zo’n 25 vrijwillige jongens en 
meisjes zorgden langs het par-
cours dat er bij de oversteekpun-
ten veilig overgestoken kon wor-
den. 
Spontane terrasjes ontstonden 
bij de bewoners langs de route al 
dan niet in oranje gestoken want 
een wielerronde is leuk maar er 
moest nog wel even gevoetbald 
worden om 18.00 uur. Hoe dat 
is afgelopen weten we allemaal! 
(Monique Teeling)

Geslaagde wielerronde
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Buur, poelier, Uitgeesterweg 29 
Schuyt, boekhandel, Middelweg 139 

Dekamarkt, Middelweg 80 
Gemeentehuis Uitgeest, Middelweg 28 

Jumbo, Melis Stokelaan 1-3 
Deen, Anna van Renesseplein 1

Geen krant ontvangen?
OP ONDERSTAANDE 

ADRESSEN KUNT U DE

AFHALEN

Dorpskerk 
open op 
donderdagen
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 circa 1600 kilo 
is gegoten in 1650 door de ge-
broeders Hemony.
U bent welkom voor bezichti-
ging, rust en/of bezinning.

Geslaagd!
Uitgeest - Zes Uitgeesters die 
de middelbare school gevolgd 
hebben op het Bertrand Russell 
College in Krommenie zijn ge-
slaagd. Sam Bakker, Huib Groen, 
Stijn de Groot en Jacques Noom 
behaalden hun Atheneum-di-
ploma en  Lukas Kleijn en Antoi-
ne van der Spek slaagden op de 
Havo. Gefeliciteerd!

Inbrekers aangehouden 
na achtervolging 
Regio - Vrijdagochtend zijn twee 
mannen in Limmen aangehou-
den die kort daarvoor bij een 
woning in Akersloot geprobeerd 
hadden om in te breken.
Rond 2.30 uur hoorde de bewo-
ner van een woning aan het Ker-
kemeer geluid, ging kijken en 
stond oog in oog met een man 
die de deur probeerde open te 
breken. Deze ging er hardlopend 
vandoor. De politie werd inge-
schakeld en de omgeving door-
zocht. Vervolgens reden twee 
voertuigen met hoge snelheid 
Akersloot uit. De politie ging er 
achteraan waarna een achter-
volging plaatsvond over de A9 
in de richting van Heemskerk 

en daarna weer terug in de rich-
ting van Alkmaar. Bij de afslag 
Uitgeest gingen de auto’s rich-
ting Limmen waar een van bei-
de voertuigen tegen een boom 
tot stilstand komt aan de Ken-
nemerstraatweg, ter hoogte van 
de Zuidkerkenlaan. Een bijrij-
der ging er hardlopend vandoor, 
maar werd even later aangehou-
den aan de Vuurbaak. Beide ver-
dachten, Amsterdammers van 
22 en 23 jaar, zijn naar het zie-
kenhuis overgebracht met onbe-
kend letsel. In de auto werd in-
brekersgereedschap aangetrof-
fen. 
Het tweede voertuig is ontkomen 
in de richting van Alkmaar.

FC Uitgeest ME1 speelt 
tegen hun moeders!
Uitgeest - Vrijdagavond vond de 
afsluiting van een geslaagd voet-
balseizoen van de ME1 van FC 
Uitgeest plaats, met een wed-
strijd tegen de moeders.
Volgens de meiden zou het een 
makkie worden, maar dat de 
moeders zich niet zomaar ge-
wonnen zouden geven was dui-
delijk. Al voor de wedstrijd be-
gon was er sprake van een zeke-
re intimidatie en werden pogin-
gen ondernomen om de tactiek 
bij de dochters af te luisteren.
Gelijk na het fluitsignaal wer-
den de moeders toch al redelijk 
in de verdediging gedrukt, maar 
ze hielden moedig stand. Toch 
kon men niet voorkomen dat de 
dochters in de eerste helft wisten 
uit te lopen naar een 4-0 voor-
sprong.
De dochters dachten wel even 
uit te lopen naar een stand met 
dubbele cijfers, maar de moe-
ders gaven zich niet zomaar ge-
wonnen. Met veel inzet (met de 
nodige spierpijn de volgende 
dag tot gevolg) werden de doch-

ters in toom gehouden al had-
den de meiden van ME1 wel de 
meeste kansen. Sabine Tuin wist 
de eer voor de moeders te red-
den. Uiteindelijk prijkte er een 
5-1 overwinning op het score-
board voor de dochters, maar 
met de penalty’s waren de moe-
ders duidelijk de meerdere. De 
avond werd afgesloten met een 
lekkere barbecue in huize Truij-
ens. Een mooi seizoen waarin de 
meiden behoorlijk wat progres-
sie hebben geboekt en veel lol 
hebben gehad.
Op de foto de moeders van links 
naar rechts: Ria Borst, Jacque-
line Hoppenbrouwers, Maartje 
Ooms (Lijessen), Judith Truijens, 
Mariska Zweeris, Sabine Tuin en 
Mirella Dresch (Vaalburg).
De dochters van links naar 
rechts: Lara Vaalburg, Naomi 
Tuin, Gwen Truijens, Kim Zwee-
ris, Cathelijne Hoppenbrouwer, 
Sanne Lijessen, Sonja Borst. Op 
de foto ontbreken Demi Rasch, 
Landra Martens en Lili van Breu-
gel

Inschrijven 
jeugdtoernooi 
Westerhout
Regio - Van 28 juli tot en met 
3 augustus wordt op tennispark 
Duinwijck in Beverwijk het All 
Open Westerhout (AOW) jeugd-
toernooi gespeeld. 
Jeugdspelers van 10 tot en met 
18 jaar kunnen zich in diverse 
categorieën voor dit toernooi in-
schrijven. Dit kan op de website 
www.toernooi.nl.
De sluitingsdatum voor inschrij-
vingen is vrijdag 18 juli om 19.00 
uur.

www. .nl

www. .nl

Lezing over luchtoorlog 
boven West-Friesland
Regio - Op zondag 6 juli is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk, op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, een presentatie over de 
luchtoorlog boven West-Fries-
land. De presentatie wordt gege-
ven door Hans Nauta. In het da-
gelijks leven is Nauta historisch 
onderzoeker.  Als hobby heeft 
hij de luchtoorlog boven Noord-
Holland. Hij is zeer deskundig op 
dit gebied en heeft in de loop der 
jaren duizenden documenten uit 
de oorlog verzameld. 

Tijdens de lezing, die om 14.00 
uur begint, worden originele fo-
to’s getoond.

Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.
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Een extra tijdelijke rijstrook in de Wijkertunnel, een extra 
pont voor fietsverkeer en extra verbindingswegen op 
knooppunten Velsen en Beverwijk. Het zijn maatregelen 
die Rijkswaterstaat, samenwerkingsverband IJmond 
Bereikbaar en betrokken wegbeheerders nemen om de 
IJmond bereikbaar te houden tijdens de renovatie van de 
Velsertunnel in 2016. Dat staat in het zogeheten bereik
baarheidsplan, dat Rijkswaterstaat deze week openbaar 
maakte.

In 2016 gaat de Velsertunnel negen maanden volledig dicht in 
verband met een grootschalige renovatie. Om de regio 
IJmond die periode bereikbaar te houden, hebben 
Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, betrokken 
gemeenten, samenwerkingsverband IJmond Bereikbaar,  
de transportsector en ondernemers een bereikbaarheidsplan 
opgesteld. 

Meedenken
Het bereikbaarheidsplan is een reeks samenhangende 
maatregelen om de hinder tijdens de renovatie te 
verminderen. Het plan bestaat uit een mix van omleidings-
routes, verkeersmaatregelen, mobiliteitsprojecten en 
communicatie die samen het grootste deel van de hinder 
aanpakken. 

‘De renovatie van de Velsertunnel leeft enorm in de regio’, 
zegt Rijkswaterstaat-omgevingsmanager Ilkel Taner. ‘Daarom 
hebben we zo veel mogelijk betrokken partijen gevraagd mee 
te denken over hoe we de regio bereikbaar kunnen houden. 
Ondernemers, de transport sector, de betrokken gemeentes, 
de provincie Noord-Holland en IJmond Bereikbaar hebben 

hun input gegeven. Het animo om samen aan de 
bereikbaarheid te werken, was groot.’

Verschillende routes
De beste manier om het verkeer tijdens de renovatie van de 
Velsertunnel te laten doorrijden, is het spreiden van de 
verkeersstromen. Rijkswaterstaat kiest daarom voor twee 
hoofdomleidingen:
•	 Lokaal	en	regionaal	verkeer	dat	nu	door	de	Velsertunnel	

rijdt, gaat tijdens de renovatie via de Wijkertunnel en de 
A9.

•	 Lange-afstandsverkeer	dat	nu	door	de	Wijkertunnel	rijdt,	
kan tijdens de renovatie via verschillende routes kiezen 
voor de Coentunnels.

•	 Is	er	genoeg	ruimte	in	de	Wijkertunnel,	dan	wordt	verkeer	
niet actief richting de Coentunnels gestuurd. De route over 
de Coentunnels wordt dus alleen ingezet als het nodig is.

Daarnaast krijgen mobiliteitsmanagement en communicatie 
veel aandacht. Daarmee willen Rijkswaterstaat en partners zo 
veel mogelijk auto’s uit de spits halen die daar niet per se 
hoeven te zijn. Zo komt er onder meer een spitsshuttle vanaf 
station Beverwijk, wordt fietsgebruik gestimuleerd en vaart er 
een extra fietspont over het Noordzeekanaal. Ook doen 
Rijkswaterstaat, IJmond Bereikbaar en betrokken 
wegbeheerders er alles aan om ervoor te zorgen dat 
weggebruikers tijdig weten waar ze aan toe zijn. 

Hinder: 10 minuten plus omrijtijd 
Zonder tegenmaatregelen is de verwachte verkeersoverlast 
tijdens de afsluiting van de Velsertunnel groot: dagelijkse 
opstoppingen bij de Wijkertunnel en een extra reistijd van 

een half uur tot een uur. De maatregelen in het 
bereikbaarheidsplan werken het grootste deel van deze 
hinder weg. De overgebleven overlast doet zich bijna 
uitsluitend voor tijdens de drukste momenten in de spits; de 
hinder komt dan neer op zo’n 10 minuten extra reistijd plus 
de benodigde omrijtijd. Buiten de spitsuren (overdag en later 
op de avond) is de extra reistijd minimaal en blijft de hinder 
beperkt tot het omrijden via de alternatieve routes. 

Planning en vervolg
De komende maanden werken Rijkswaterstaat, IJmond 
Bereikbaar en betrokken wegbeheerders de verschillende 
voorstellen	verder	uit.	Later	dit	jaar	begint	de	uitvoering	van	
de eerste maatregelen. 

Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel klaar  
Tientallen maatregelen voor betere doorstroming tijdens afsluiting tunnel in 2016

Meer weten? 
Op de website van Rijkswaterstaat 
vindt u het hele bereikbaarheids-
plan. Wilt u regelmatig updates 
ontvangen over de tunnelrenovatie? 
Via onze site kunt u zich ook  
abonneren op de nieuwsbrief.

Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/
velsertunnel

‘ We kunnen met het 
bereikbaarheidsplan het grootste 
deel van de verwachte hinder 
wegwerken. Tijdens spits krijgen 
mensen te maken met 
verkeersoverlast, maar buiten de 
spits is de extra reistijd naar 
verwachting minimaal.’ 

Ilkel Taner, omgevingsmanager Rijkswaterstaat
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Rijkswaterstaat en de samenwerkende wegbeheerders 
pakken de verwachte verkeershinder tijdens de renovatie 
van de Velsertunnel op verschillende manieren aan. 
Maatregelen op de weg, zoals de aanleg van extra verbin
dingswegen op de knooppunten Beverwijk en Velsen, 
zorgen voor de grootste afname van verkeershinder: 50 tot 
60 procent minder. Hier de top 5: 

1. Tijdelijke extra rijstrook Wijkertunnel

In de Wijkertunnel liggen twee rijstroken en een vlucht-
strook. Tijdens de renovatie van de Velsertunnel richt 
Rijkswaterstaat de vluchtstrook in de Wijkertunnel in als 
extra rijstrook. Die wordt in beide richtingen aangelegd 
tussen de knooppunten Beverwijk en Velsen. 

2. Voorkeurstrook vrachtverkeer 
Wijkertunnel

Om de doorstroming door de Wijkertunnel te optimaliseren, 
wordt in beide richtingen één van de drie rijstroken in de 
tunnel ingericht als voorkeurstrook voor vrachtwagens. Dit 
zorgt ervoor dat vrachtwagens minder van rijstrook hoeven te 
wisselen.

3. Permanente inzet calamiteitenbogen

Vanaf mei 2014 legt Rijkswaterstaat zogeheten calamiteiten-
bogen aan op de knooppunten Beverwijk en Velsen. Dit zijn 

extra binnenbochten die het mogelijk maken via de 
Wijkertunnel om te rijden als de Velsertunnel is gestremd. 
Tijdens de renovatie van de Velsertunnel worden deze nieuwe 
verbindingswegen voor alle verkeer ingezet.

4. Keerlus op knooppunt Velsen

De uitdaging op de route via de Wijkertunnel is om verkeer 
vanuit IJmuiden en Velserbroek snel richting de Wijkertunnel 
te leiden. Dit doet Rijkswaterstaat met de aanleg van een 
tijdelijke verbinding - een keerlus - op het knooppunt Velsen. 
Dan hoeft lokaal verkeer vanuit IJmuiden richting de 
Wijkertunnel niet helemaal om te rijden via knooppunt 
Rottepolderplein. 

5. Keerlus op knooppunt Beverwijk

Ook aan de noordkant van de Wijkertunnel, bij knooppunt 
Beverwijk, legt Rijkswaterstaat een tijdelijke verbindingsweg 
- een keerlus - aan.

Renovatie Velsertunnel: overzicht maatregelen op de weg

De top 5 maatregelen op de weg

‘ De mobiliteitsmaatregelen in  
het plan zijn essentieel om 
vertraging van het economisch 
belangrijke verkeer zoveel 
mogelijk te beperken.’ 

Ton van der Scheer, voorzitter Stichting  
IJmond Bereikbaar
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Wereldtop rugby
traint in Castricum

Castricum - Het All Blacks 7s 
team houden in de week van 14 
juli hun trainingskamp in Cas-
tricum bij de CasRC. De we-
reldkampioenen rugby 7s heb-
ben daar hun laatste voorberei-
dingen voor de 20ste Common-
wealth Games  in Glasgow. De 
All Blacks, winnaar van de afge-
lopen 3 Commonwealth Games, 
zijn er erg op gebrand ook deze 
Games op hun naam te zetten.
Op woensdag 16 juli en donder-
dag 17 juli trainen de All Blacks 
van 10.00 tot 12.00 uur, deze 
trainingen zijn vrij te bezoeken. 
Graag wel aanmelden op www.

allblacksincastricum.nl. Er zal 
getraind worden op sportpark 
Wouterland en zo kan iedereen 
met eigen ogen zien wat er ge-
daan moet worden om de we-
reldtop in rugby te bereiken.
Voor de jeugd van 6 tot en met 
18 jaar worden er aansluitend 
clinics gegeven door spelers van 
het eerste team van CasRC, deze 
zijn van 12.30 tot 13.30 uur.  Het 
is een leuke manier om kennis 
te maken met rugby. Deelname 
is gratis. Inschrijven kan via mail 
naar: gtbm@casrc.nl. Graag kie-
zen voor de clinic op woensdag 
16 juli of donderdag 17 juli.

Afsluiting judoseizoen 
bij Judoclub Groefsema
Castricum - Afgelopen zon-
dag was het strand bij Castricum 
aan Zee omgetoverd in een ju-
domat, want op het programma 
stond de strandtraining van Ju-
doclub Groefsema. De strand-
training geldt al jaren als de af-
sluiting van het judoseizoen. Iets 
meer dan 40 judoka’s onder lei-
ding van trainers Sander en We-
sley Groefsema hadden er zin in. 
Het zonnetje scheen en de tem-
pratuur was prima. Ideaal weer 
om het seizoen mee af te sluiten. 
De reguliere bezoekers stonden 
overigens raar te kijken toen zo’n 
grote groep judoka’s, met judo-
pak en al, op het strand aan het 
trainen was. Aan het eind van de 

training namen een aantal judo-
ka’s nog een een verfrissende 
duik in de zee. 
Afgelopen week waren ook 
de bandexamens bij Judoclub 
Groefsema. De geslaagden zijn, 
Gele band: Jona Mulder, Thomas 
van der Schaaf, Sanne Nijman, 
Koen Moolenaar, Sylvan Kick, 
Boris v/d Ploeg, Lars Westerman 
en Fajaz Matin. Oranje band: Vil-
mos Dijks, Phillip Dijks, Bart Op-
dam, Antony Kool, Luuk Zijp, 
Maarten Straatsma en Bas Vis-
ser. Groene band: Enkusch Gan-
tumur. Blauwe band: Bram Leve-
ring, Bram Brantjes en Job Lan-
geveld. Allemaal van harte Gefe-
liciteerd.

Vitesse’22 talenten 
naar AZ en Telstar
Castricum - Twee talenten uit 
de jeugdopleiding van Vitesse’22 
zetten hun voetbalcarrière voort 
bij respectievelijk AZ en Telstar. 
Luuk de Wit is 12 jaar en speelt 
aankomende seizoen bij AZ in 
het belofte team onder de 13. De 
15-jarige Amber Wuring daar-
entegen gaat in het belofteteam 
van Telstar Vrouwen spelen.
Beide talenten spelen al vanaf 
hun vijfde jaar bij Vitesse’22 en 
hebben alle selecties doorlopen. 
Dankzij het goed opgezette trai-
ningsprogramma en trainers van 
Vitesse’22 hebben zij heel veel  
geleerd. Inmiddels heeft Luuk al 
een paar erg leuke toernooien 
erop zitten bij AZ waar hij onder 
andere mocht  spelen tegen PSV, 

Feyenoord en Celtic.
Amber heeft altijd in de selec-
tie van de jongensteams gevoet-
bald. Als enig meisje in een jon-
gensteam viel ze al snel op. Haar 
talent bleef niet onopgemerkt en 
vanaf een jaar of 10 jaar speelt 
ze ook bij de KNVB met ande-
re talentvolle meisjes. Ze is zelf 
één keer kampioen  geworden 
van Nederland. Afgelopen sei-
zoen speelde Amber in de C1 
en is zelfs een tijdje aanvoerder 
geweest. Luuk speelde in de D1 
van Vitesse en is in het verleden 
meerdere keren kampioen ge-
worden. En nu gaan deze talent-
volle spelers van Vitesse’22 hun 
geluk bij AZ en Telstar beproe-
ven.

Fietstocht CALorie 
geeft duurzaam kijkje

Castricum - Zondag 29 juni is 
de eerste duurzame fi etstocht 
van CALorie gereden. Het is ver-
rassend hoeveel voorbeelden 
van duurzaamheid er in Castri-
cum te zien zijn. Scholen met 
zonnepanelen en een duurzaam 
beleid, een tennisvereniging die 
het dak heeft volgelegd met zon-
nepanelen, een bedrijfspand ge-
bouwd met tal van milieuvrien-
delijke toepassingen variërend 
van asfalt waarin een warmte-
wisselaar tot schotten gemaakt 
van gerecycled plasticafval (bij-
voorbeeld petfl essen), een ver-
huisbedrijf dat met elektrische 
(vracht)wagens rijdt, het ge-
meentehuis, een ondernemer 
die door gebruik van zonnepa-

nelen en warmteopslag geheel 
energie-neutraal is enzovoorts. 
Met niet te vergeten steeds meer 
particulieren die zonnepanelen 
en/of een zonneboiler plaats-
ten. En natuurlijk de coöperatie 
Zon Op Schulpstet met de Eer-
ste Castricumse Zonnecentrale 
op een dak van een gemeente-
gebouw. Het is allemaal mogelijk 
en het wordt allemaal in Castri-
cum toegepast.
Tip: in Akersloot wordt er door 
CALorie een tweede Zonnecen-
trale gelegd op het dak van de 
Brandweerkazerne - belangstel-
lenden kunnen daarvoor nog in-
tekenen voor een of meerdere 
panelen. Informatie via info@ca-
lorieenergie.nl.

Castricum - In de aanloop naar 
de inmiddels geannuleerde Uit 
de Kunst activiteiten met het 
thema Op Reis had het Strand-
vondstenmuseum al afspraken 
gemaakt met kunstenaars en 
musici voor exposities en optre-
dens. Deze gaan gewoon door 
op 5 en 6 juli. Er is een expo-
sitie van Anouk van de Beek. 
Haar werk bestaat uit foto’s en 
foto’s op hout. Willem van der 
Burgh en Cora Blekemolen tre-
den op en brengen een muzi-
kaal programma waarin het the-
ma Op Reis is verwerkt op zater-
dag 14.00 en mogelijk op zondag 
rond 13.00 uur. Er is een expo-
sitie van Manon van Beek, een 
van de ‘Creatieve Wieven’ die vo-
rige week samen met de leer-
lingen van de Augustinusschool 
een modeshow hielden met mo-
de gemaakt van vaatdoeken, ge-
baksdozen en ander materiaal. 
Manon heeft zich verder gespe-
cialiseerd in het ontwerpen van 
huisdecoraties en handgemaak-
te tassen. Naast deze optredens 
en exposities nemen dichter Bob 
van Leeuwen en de kunstenaars 
Ernie Gerrits en Joop Bakker ook 
deel aan dit evenement.

Kunstuitje op 
de Zanderij

Inbrekers na 
achtervolging 
aangehouden

Akersloot/Limmen - Vrij-
dagochtend zijn twee man-
nen in Limmen aangehouden 
die kort daarvoor bij een wo-
ning in Akersloot geprobeerd 
hadden om in te breken. Rond 
2.30 uur hoorde de bewoner 
van een woning aan het Ker-
kemeer geluid, ging kijken en 
stond oog in oog met een man 
die de deur probeerde open te 
breken. Deze ging er hardlo-
pend vandoor. De politie werd 
ingeschakeld en de omge-
ving doorzocht. Vervolgens re-
den twee voertuigen met hoge 
snelheid Akersloot uit. De po-
litie ging er achteraan waar-
na een achtervolging plaats-
vond over de A9 in de rich-
ting van Heemskerk en daar-
na weer terug in de richting 
van Alkmaar. Bij de afslag Uit-
geest gingen de auto’s rich-
ting Limmen waar een van bei-
de voertuigen tegen een boom 
tot stilstand kwam op de Rijks-
weg ter hoogte van de Zuid-
kerkenlaan. Een bijrijder ging 
er hardlopend vandoor, maar 
werd even later aangehouden 
aan de Vuurbaak. Beide ver-
dachten, Amsterdammers van 
22 en 23 jaar, zijn naar het zie-
kenhuis overgebracht met on-
bekend letsel. In de auto werd 
inbrekersgereedschap aange-
troffen. Het tweede voertuig is 
ontkomen in de richting van 
Alkmaar.
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Alternatief voor Landalpark
Er is heel veel discussie over een Landalpark op de Zanderij. Ook ik 
vind het jammer als een prachtig natuurlandschap verdwijnt. Ik heb 
een alternatief: een Landal-hotel op de plek waar nu Kaptein Kaas 
gevestigd is. Zoiets als De Bonte Wever in Assen. Dan is iedereen blij, 
natuurgebied behouden en middenstand profiteert!
 
Nicolette Dorenbos.

Dag van de Bij 
bij Hof van Kijk Uit
Castricum - Een groep vrijwil-
ligers is sinds een aantal weken 
bezig met het organiseren van 
de Dag van de Bij. Onlangs ont-

vingen zij hier een subsidie voor 
van het ‘Betrekken bij Groen 
Fonds’ van de Provincie Noord-
Holland. De Dag van de Bij vindt 
plaats op zondag 6 juli in het Hof 
van Kijk Uit in Castricum.
De activiteiten beginnen om 
13.00 uur. Pim Lemmers, mis-
schien wel Nederlands bekend-
ste imker, komt om 13.00 uur 
vertellen over de situatie van de 
bijen in Nederland.
Daarnaast is er tussen 13.00 en 
17.00 uur een workshop. Green-
peace laat zien hoe een bijenho-
tel wordt gebouwd en kinderen 
kunnen meedoen.
De meiden van het kinderkunst-
collectief Zeezelaar prikkelen 
kinderen met verhalen, materi-
alen en ideeën en gaan met ze 
aan het werk om samen iets te 
maken.

Meester Fred met pensioen
Akersloot - Op basisschool De 
Brug is het afscheid van meester 
Fred gevierd. Meester Fred gaat 
na 37 jaar met pensioen. 
Groep 6 van meester Fred was al 
weken bezig met de voorberei-
dingen voor het afscheid. De dag 
begon met een gezellige puzzel-
tocht door het dorp. Onderweg 
moesten er allerlei opdrachten 
uitgevoerd worden. Bij terug-
komst op school moest mees-
ter Fred een door de kinderen 
gemaakte ‘pinata’ stukslaan om 
zijn afscheidscadeau te vinden. 
Vervolgens stond er in het lokaal 
van groep 6 een ‘high tea’ klaar. 
De kinderen hadden de dag voor 
het afscheidsfeest met hulp van 
ouders allerlei lekkernijen ge-

maakt. Aan het eind van de och-
tend werd meester Fred op het 
schoolplein door alle leerlingen  
toegezongen. De kinderen ston-
den opgesteld in kringen en lie-
pen in cirkels rond. Dit had te 
maken met de volksdanslessen 
die meester Fred altijd met veel 
plezier gaf.
Na schooltijd was er een receptie 
waar ouders meester Fred kwa-
men bedanken en hem het bes-
te kwamen wensen voor de ko-
mende vrije tijd die hij mag gaan 
invullen. ’s Middags was er een 
gezellig samenzijn met collega’s. 
De dag werd afgesloten met een 
diner waarbij ook collega’s van 
de  afgelopen 37 schooljaren 
aanwezig waren.

Advies over voeding, 
beweging en leefstijl taboe?

Regio - Voor veel mensen is hun 
gewicht een onderwerp waar 
liever niet over gesproken wordt. 
Mensen weten dat er iets moet 
veranderen aan hun eet- en 
leefpatroon, maar ja dat is las-
tig, moeilijk en niet vol te hou-
den tóch? Néé! Er is een manier 
om blijvend een gezond gewicht 
en leefstijl aan te leren en te be-
houden. 

Linda Kalsbeek vertelt: ,,Als ge-
wichtsconsulente verzorg ik 
consulten, adviezen en work-
shops waarbij de persoon, maar 
ook de persoonlijke situatie op 
nummer één staat. In overleg 
bouwen we daar een passend 
advies en verandering in de ge-
woonten omheen. Welk doel ie-
mand ook wil behalen; ik streef 
ernaar iedereen op een passen-
de manier te begeleiden en op 
een wijze die als prettig wordt 
ervaren. Het behalen van een 
gezond gewicht met een goe-
de coach is voor veel mensen de 

beste manier om tóch het ideale 
gewicht te behalen. 

Juist door de persoonlijke bege-
leiding en ondersteuning is de 
gezonde leefstijl blijvend. Con-
sulten vinden thuis plaats, ook ‘s 

avonds en in het weekend, wan-
neer het uitkomt.
Neem contact op voor een gra-
tis, vrijblijvend kennismakings-
gesprek. Kijk eens op www.
naarjestreefgewicht.nl of bel 06-
23232461 voor meer informatie.

Castricum - Langs 
het Uitgeesterwegge-
tje bevindt zich een 
groot zwanennest. 

Mevrouw Zwaan heeft 
haar nest verlaten om 
zich even te wassen 

en wat takken te ver-
zamelen. Dat gaf Han 
de Swart de gelegen-
heid een blik in haar 
nest te werpen. Want 
hoe groot zijn zwa-
neneieren eigenlijk? 
Groot!

Tai Chi in de 
duinen

Castricum - Willem Heester-
beek geeft vanaf donderdag 3 
juli Tai Chi-lessen in het duin-
gebied. Iedere donderdagavond 
kan men vrijblijvend aanschui-
ven om kennis te maken met Tai 
Chi. De oefeningen zijn eenvou-
dig en niet belastend voor spie-
ren en gewrichten zodat ieder-
een, jong en oud, deze sport kan 
beoefenen. De verzamelplaats is 
het parkeerterrein aan de Ge-
versweg bij de Zanderij. Aan-
vang 19.00 uur. Meer informatie 
op www.taichicastricum.nl of bel 
0251-654859.

Linda Kalsbeek

Accubedrijf Acim koelt 
ijsjes onder de zon

Castricum - De ijs tuk-tuk van 
de Roset nabij het strand in de 
duinen is voorzien van een zon-
nepaneel en regeltechniek door 
Accubedrijf Acim aan de Ruiter-
weg.
Het is nu zonder vervuilende ag-
gregaat mogelijk om het ijs meer 

dan acht uur koud te houden 
door middel van het nieuwe zon-
nepaneel.
IJsjes gekoeld door de zon zijn 
nu ook nog eens maatschap-
pelijk verantwoord gekoeld en 
smaken daardoor misschien nog 
wel lekkerder!
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Grootmeester scoort 
negentig procent
Limmen - Op vrijdag 27 ju-
ni vierde schaakvereniging Vre-
deburg het veertigjarig jubileum 
met een schaaksimultaan door 
de regerend Nederlands kam-
pioen Dimitri Reinderman. De 
grootmeester nam het op tegen 
34 tegenstanders tegelijk.
Voorafgaand aan de simultaan-
séance feliciteerde burgemees-
ter Mans de jarige schaakvereni-
ging en droeg een  fraai schaak-
gedicht voor. Daarna voerde hij, 
namens grootmeester Reinder-
man, de eerste zet uit op het 
bord van clubkampioen Bob 
Stolp. Vervolgens snelde Rein-
derman in hoog tempo langs 
de 34 borden, waarachter de le-
den van SV Vredeburg, en en-
kele prominente oud-leden, met 
de zwarte stukken speelden. Na 
een zet of vijftien had de groot-
meester zijn eerste tegenstan-
der reeds te pakken. De jongste 
deelnemer, Jort Houben, werd 
deskundig mat gezet. Velen 
overkwam daarna hetzelfde on-
vermijdelijke lot: langzaam maar 
zeker kansloos worden wegge-
schoven door een superieure te-
genstander.
Harold Ebels boekte echter een 
succes door Reinderman als eer-
ste een half puntje af te trogge-
len. Na een voor hem ongelukki-
ge stukkenruil ging Reinderman, 
in een iets mindere stelling, in op 

het remise-aanbod. Oud-club-
kampioen Thomas Broek, thans 
uitkomend voor De Wijker Toren, 
wist vervolgens de grootmees-
ter zelfs te verslaan. Broek pro-
duceerde een diepzinnige com-
binatie, waar Reinderman, die als 
simultaangever voortdurend à 
tempo de zetten van zijn tegen-
standers beantwoordde, zich op 
verkeek. Tegen het einde van de 
simultaansessie toen Reinder-
man al een dikke twintig tegen-
standers had verslagen, slaag-
den achtereenvolgens Jos Admi-
raal, Ed Stolp, Bob Stolp en Niels 
Hageman er nog in een remise te 
scoren.  Geen risico’s nemen en 
zorgvuldig verdedigen, was de 
succesformule voor hen. Jan Le-
vering tenslotte bleef het langste 
in strijd, maar moest in de één-
tegen-één-situatie die daardoor 
ontstond snel het hoofd bui-
gen voor de nationaal kampioen. 
Eindstand: 30,5-3,5. Reinderman 
liet met de winstscore van bijna 
negentig procent zien dat er een 
groot verschil is tussen professi-
oneel schaak op grootmeesterni-
veau en het verenigingsschaak, 
zoals dat bij SV Vredeburg wordt 
bedreven. Voor Reinderman was 
het ‘a day at the office’, maar voor 
de leden van SV Vredeburg een 
bijzondere schaakavond en een 
memorabel onderdeel van de ju-
bileumactiviteiten.

Castricum - Afgelopen winter-
seizoen is het driebandenteam 
van biljartvereniging WIK, be-
staande uit Jörgen Bolten, Jaap 
Frans en Klaas Jongeneel, kam-
pioen driebanden tweede klasse 
geworden van het District Noord 
Holland-Midden. 

Dit kampioenschap gaf recht op 
deelname aan de finale in Lis-
se. Hier werden zij met één punt 
verschil met de winnaars twee-
de. Door deze prestatie werden 
zij geplaatst voor de landelijke fi-

nale, op zaterdag 27 juni in Nieu-
wengein. Hiervoor hadden zich 
acht teams geplaatst, die in twee 
poules van vier met elkaar de 
strijd aangingen. 

Na de poulewedstrijden, waarvan 
er zes partijen van de negen par-
tijen werden gewonnen door WIK 
3, stond het team op een tweede 
plaats in de eindstand. Door deze 
plaatsing mochten ze met de an-
dere nummer twee spelen om de 
derde en vierde plaats. Na twee 
van de drie gespeelde partijen 

WIK 3 derde in 
landskampioenschap

te hebben gewonnen, konden 
de spelers de gelukwensen van 
voorzitter Peter Vos in ontvangst 

Lisanne 
Schoonebeek 
klaar voor NK
Castricum - De Castricum-
se Lisanne Schoonebeek (14) 
heeft zich als vierde geplaatst 
voor deelname aan het NK 
meerkamp voor C-junioren (14 
en 15 jaar) in september. 
Met haar totaalscore van 4356 
verbeterde de eerstejaars-ju-
niore begin juni in Lisse het 
clubrecord met maar liefst 130 
punten. Daarbij waren ook per-
soonlijke en clubrecords op 
de 150 meter (19.49), 80 me-
ter horden (12.41) en 600 me-
ter (1.37.58). Met die laat-
ste prestatie is Lisanne lande-
lijk de snelste atlete in dit sei-
zoen bij de C-juniores. De to-
taalscore betekent een vier-
de plaats in de seizoensrang-
lijst bij de oudere C-meisjes.  
De weken voor en na de meer-
kamp scherpte Lisanne ook 
het clubrecord op de 400 me-
ter aan tot 59.45, de 200 me-
ter tot 27.09 en op de 100 meter 
horden tot 15.37. In september 
wachten voor haar het NK in-
dividuele nummers, NK meer-
kamp en NK voor clubteams. 
(Joyce Schoonebeek)

nemen. De trofee werd door de 
KNBB aan het team overhan-
digd.

Castricum - De slagwerk-
docenten van Toonbeeld ge-
ven op maandag 7 juli spette-
rende workshops voor kinde-
ren! Zij hoeven niet eerder een 
instrument te hebben bespeeld 
om mee te doen, want muzikaal 
worden de deelnemers vanzelf 
tijdens deze activiteit! De bijdra-
ge voor de slagwerkworkshop is 
4 euro en de activiteit is bedoeld 
voor kinderen van 4 tot en met 
12 jaar. Wie mee wil doen kan 
zich aanmelden voor deze acti-
viteit van de Vakantiecocktail bij 
de Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5 Castricum, te-
lefoon 0251-656562.

Slagwerk-
workshop

Biesterbos Open 
geopend met clinic
Bakkum - Het Biesterbos Open 
is begonnen! Zondag en maan-
dag stonden in het teken van 
kwalificatiewedstrijden, waar 
maandagavond het toernooi of-
ficieel geopend is met een cli-
nic voor de volwassene leden 
van TC Bakkum. Dinsdag is het 
hoofdtoernooi van start gegaan, 
waarin 56 nationaliteiten strij-
den voor de titel. Het Biesterbos 
Open is een bekende naam ge-
worden in het internationale ten-
niscircuit. Spelers vanuit 56 lan-
den zijn naar Bakkum gekomen 
om te strijden voor de titel. Daar 
zitten ook Nederlandse talenten 
bij; de Nederlandse tennisbond, 
de KNLTB, hebben enkele wild 
cards gegeven aan jeugdspelers 
om zich te meten met de inter-
nationale top. Een plek voor het 
hoofdtoernooi is ook te bereiken 
middels het kwalificatietoernooi. 
TC Bakkum-talent Marnix Blom 
nam hier aan deel. Hij had het 
lef zich in te schrijven en mocht 
op het centre court zijn kunsten 
vertonen aan het publiek. Mar-
nix speelde een goede eerste set 
tegen de Nederlander Ryan Nij-
boer, die in de top 20 staat van 
de Nederlandse jeugd tot en met 
16. Marnix kwam met 5-3 ach-
ter, maar wist dit om te buigen 
in een 6-5 voorsprong. Helaas 
kon hij niet doordrukken en ver-
loor de tiebreak. In de tweede 
set kon Marnix zijn niveau van 
de eerste set  geen vervolg ge-

ven en ging met 6-0 ten onder.  
Andere Nederlanders die wel 
succes hadden in het kwalifica-
tietoernooi waren Guus Koever-
mans, Phillis Vanenburg (doch-
ter van de voetballer Gerald) en 
Zawadi Fulani. De avond ervoor 
werd het Biesterbos Open offici-
eel geopend middels een clinic 
voor de volwassen leden van TC 
Bakkum. 18 leden hadden zich 
opgegeven om de nodige tips en 
trucs te krijgen van de tennisse-
lectie van de club, onder leiding 
van hoofdtrainer Geert Koeman. 
De deelnemers leerden spelen 
op timing, ontspanning en hier-
mee techniek en kracht te com-
bineren. Hopelijk kunnen zij deze 
tips toepassen in hun toekomsti-
ge wedstrijden!
Tijdens het lezen van deze editie 
is het hoofdtoernooi inmiddels 
ook begonnen. Bij de meisjes 
zijn de ogen gericht op de Ame-
rikaanse Jessica Ho (ranking 81) 
en de Chileense Fernanda Aste-
te (ranking 89). Van de jongens 
zijn de favorieten voor de eind-
zege Mandresy Rakotomalala 
(Frankrijk, ranking 88) en Mar-
celo Tomas Barrios Vera uit Chili 
(ranking 91). Op www.biesterbo-
sopen.nl is alle informatie te vin-
den over het toernooi: elke dag 
een verslag, foto’s en de bijge-
werkte schema’s. Naast wed-
strijden overdag, zijn er ’s avonds 
ook wedstrijden te zien. (foto: 
Wim Peperkamp)
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Markt brengt 1250 euro op
Akersloot - In alle vroegte werd 
er vorige week door de vrijwilli-
gers van Stichting Samen Spelen 
opgebouwd; marktkramen, een 
springkussen, vier op een rij, de 
schminktafel en limonadekraam. 
Naast de vrijwilligers waren vele 
vrienden en familieleden opge-
trommeld om verschillende pos-
ten op te vullen. Om 14.00 uur 
klonk het startsein, de kinderen 
konden
actief meedoen aan het piraten-
spel, poppenkastspel, ze konden 
naar de poppendokter of langs 

diverse marktkramen. Ook wa-
ren er pony’s aanwezig van Stal 
Meijerij. Om 17.45 uur kwam het 
verlossende woord: er was 1.250 
euro opgehaald voor Stichting 
Samen Spelen. Een prachtig be-
drag wat uit handen van Sophie 
Helsloot werd overhandigd aan 
Siem Schoon, de oprichter van 
de stichting. De Stichting Sa-
men Spelen speelt voor kinderen 
die in ziekenhuizen verblijven, in 
medische kinderdagverblijven, 
op zmlk- of mythylscholen en in 
andere zorginstellingen.

Zorgvilla Van Hollant 
Craenenbroeck

Regio - In Heiloo is de bouw 
gestart van een uniek woon-
zorgconcept. Vanaf december 
2014 zal Zorgvilla Craenen-
broeck een particulier alterna-
tief bieden voor het reguliere 
verzorgings- en verpleeghuis 
in Noord-Holland. Met klein-
schaligheid als een belangrijk 
pre. De zorgvilla biedt 29 ap-
partementen voor ouderen die 
op zichzelf willen blijven wo-
nen, maar wel direct zorg wen-
sen te ontvangen. Hiervan zijn 

er 22 geschikt voor echtpa-
ren. Daarnaast zijn er speciale 
voorzieningen aanwezig voor 
ouderen met geheugenproble-
men. Alles om levensloopbe-
stendig te kunnen wonen, hoe 
de zorgvraag zich in de toe-
komst ook ontwikkelt.
Meer informatie kan gevon-
den worden op www.vanhol-
lant.nl of de Van Hollant-Fa-
cebookpagina. Op de website 
kan ingeschreven worden op 
de nieuwsbrief.

Jac. P. Thijsse College: 
MAVO: Wesley  Zandbergen, 
Yusuf Yusuf, Mandy Kraak-
man, Yi Fan Wang, Joël Era-
des, Tobias Zandbergen, 
Maartje Plomp. HAVO:  
Eva Hageman, Amy Hollen-
berg, Mats Pepping, Daphne 
van Daalen, Sjoerd van Gen-
nip, Alexander Kerkhof, Je-
roen Mooij, Jurriaan Nuijs, 
Isabel Peereboom, Ren-
zo Schram, Joeri Westerhof, 
Huub Bakker, Tiuri van Dam, 
Benjamin Eugster, Ruben Ha-
verman, Mariska Hoogeland, 
Daphne van den Hoven, Ke-
vin Jadoul, Tom Kalkman, 
Jesse Koenders, Alex Kolk, 
Linn Melgers, Dewi Couwen-
berg, Sven Liefting. VWO: 
Winnie Hofstra, Lorentz Teu-
fer, Shannon Wille, Nadine 
Mathôt, Marijn Reiche, Mari-
sha Rouwenhoff. 
 
Clusius College Castricum:
Basisberoepsgerichte leer-
weg: Joey Seewald. Kaderbe-
roepsgerichte leerweg: Tess 
Olgers, Bob Juffermans, Amy 
Voebel
Lianda Everts, Mylotte Bos-
hoven, Jonathan Jonker, Kim 
van Rixel, Jet Stam, Niels 
Rijkschroeff, Quinty Gaas-
enbeek, Mitchell Goedhart, 
Anouk Hanegraaf. Gemeng-
de Leerweg: Emma Duijn, 
Martha Timmerman, Demi 
van der Himst. 
 
Bonhoeffercollege:
MAVO: Tischa Frigge, Erik de 
Koning, Shirley Levering, Ar-
jan Remmers, Jevon Smit, Yo-
ran van Til, Marijn van den 
Boogaard, Sebastiaan Boog-
aard, Alex Brandes. HAVO: 
Sander Boerkoel, Lisette 
Coppens, Anne Duijn, Maai-
ke Fraase Storm, Denzel Gie-
ling, Jasper Goedhart, Iwan 
Greeve, Marit Groenland, 
Rick Haakman, Emma Helder, 
Anne Kornman, Wietze van 
der Meulen, Anne ten Sel-
dam, Justin van Tussenbroek. 
Gymnasium: Chris Legêne.

Alsnog 
geslaagd!

Akersloot - Zondag 6 juli rijdt 
motorclub A.M.C. Bacchus weer 
de bekende ‘Happy Sunday Toer’. 
Deze tocht is ongeveer 160 kilo-
meter lang en gaat door de he-
le provincie.
Motorrijders in de regio die 
(nog) geen lid zijn van de club, 
maar er wel van houden om af 
en toe een leuk stukje te toe-
ren, kunnen meerijden. Inschrij-
ven kan van 10.00 tot 12.00 uur 
bij café ‘t Voorom. De route is 
gemaakt voor de GPS, maar het 
ook mogelijk in een groepje mee 
te rijden.

Motorrijders 
gaan op pad

Ademhalingsproblemen 
bij buitenbrand
Castricum - Op de C.F. Smeet-
slaan zijn zondagochtend rond 
1.40 uur twee brommers in de 
brand gestoken.
De brommers stonden onder de 
galerij  van de flat De Weere. De 
rook die bij de brand vrij kwam 
is terechtgekomen in een boven-
gelegen woning. Hierdoor moest 
een oudere man, die rook had 
ingeademd, mee met de ambu-
lance voor nacontrole. Ook zijn 
er diverse ramen van de naast-
gelegen kelderboxen uit elkaar 
gesprongen door de hitte. De 
brandweer heeft het vuur ge-
blust en de rook met een ven-
tilator uit de woning gedreven. 
Ook hebben ze de ergste roet-
schade weggespoten met de ho-
gedrukstraal. Getuigen of men-
sen die weten wie de daders zijn 
van de brandstichting kunnen 
contact opnemen met de poli-
tie tel 0900-8844. Foto: Hans Pe-

ter Olivier. Castricum - Op de C.F. 
Smeetslaan zijn zondagochtend 
rond 1.40 uur twee brommers in 
de brand gestoken.
De brommers stonden onder de 
galerij  van de flat De Weere. De 
rook die bij de brand vrij kwam 
is terechtgekomen in een boven-
gelegen woning. Hierdoor moest 
een oudere man, die rook had 
ingeademd, mee met de ambu-
lance voor nacontrole. Ook zijn 
er diverse ramen van de naast-
gelegen kelderboxen uit elkaar 
gesprongen door de hitte. De 
brandweer heeft het vuur ge-
blust en de rook met een ventila-
tor uit de woning gedreven. Ook 
hebben ze de ergste roetschade 
weggespoten met de hogedruk-
straal. Getuigen of mensen die 
weten wie de daders zijn van de 
brandstichting kunnen contact 
opnemen met de politie tel 0900-
8844. Foto: Hans Peter Olivier.

,,Bescherm regio tegen 
dreigende aantasting”
Castricum – ,,Tijdens een infor-
matiebijeenkomst van het Minis-
terie I&M en Pro Rail in een over-
vol Johanna’s Hof kwamen meer 
vragen dan antwoorden naar vo-
ren. Men gaf een vooral techni-
sche toelichting op de procedu-
re en varianten voor een opstel-
terrein bij Castricum of Uitgeest. 
Kaartmateriaal in een zijzaal was 
niet bepaald duidelijk en be-
langstellenden werden verwe-
zen naar een ‘workshop’ die op 
11 september wordt gehouden.” 
Dat zegt Frank du Long, voorzit-
ter van de Werkgroep Acties Uit-
geest & Omgeving.
,,Al op 27 mei hebben wij tijdens 
een hoorzitting van de Provin-
ciale Commissie Ruimte & Mi-
lieu het volgende naar voren ge-
bracht: ‘Plannen van de provin-
cie en MRA om hier een Spoor-
wegen knooppunt met opstel- 
en parkeerterreinen en vervol-
gens stedelijke verdichting te re-
aliseren, staan haaks op de SV 
Uitgeest2020, ofwel onze demo-
cratisch vastgestelde structuur-
visie. Een onzalig plan dat niet 
past in bestaand beleid, maar 
ook niet binnen de Schiphol con-
touren. Wij kunnen en mogen 
niet accepteren dat een kong-

si van Pro Rail, de NS, ANWB, 
Vestia, Ministerie voor I&M, Pro-
vinciaal Bestuur en andere on-
der regie van de Vereniging EU-
Deltametropool hier de gang 
van zaken bepaalt en wij vinden 
dat de lokale en regionale poli-
tiek dient in te grijpen.’ Aan de 
vertegenwoordiger van Pro Rail 
hebben wij tijdens de informa-
tieavond gevraagd om beleids-
matige aandacht voor de wer-
kelijke vervoersbehoefte in onze 
Buch-regio. Onze cluster van fo-
rensengemeenten, die de kwali-
teit van de woon- en leefomge-
ving hoog in het vaandel heeft 
staan, is vooral gebaat bij vol-
doende snelle doorgaande trein-
verbindingen. Op de massale ur-
banisatieplannen van genoem-
de kongsi zitten wij hier niet te 
wachten! 
Na het politieke reces en de zo-
mervakantie willen wij samen 
met de vele betrokken bewoners 
en hun organisaties overleggen 
hoe wij onze regio tegen de-
ze dreigende aantasting kunnen 
beschermen. Zodat we op 11 
september gezamenlijk tijdens 
de nieuwe bijeenkomst van Pro 
Rail goed beslagen ten ijs kun-
nen komen.”



Jeugdclubkampioenschappen 
bij Tennisvereniging Akersloot
Akersloot - Op de dag dat Ne-
derland moest spelen tegen 
Mexico werden in Akersloot de 
finales gespeeld van de jeugd-
clubkampioenschappen. Het he-
le weekend vanaf 9 uur ’s och-
tends werden de (halve) finale-
wedstrijden gespeeld, sommi-
gen speelden wel 3 wedstrijden 

op een dag. TV Akersloot speel-
de voor het eerst de jeugdclub-
kampioenschappen volgens het 
nieuwe KNLTB kleurensysteem 
in de categorieën rood, oranje, 
groen, geel en tot en met 17 jaar. 
Gedurende anderhalve week zijn 
alle wedstrijden gespeeld en het 
weer zat gelukkig erg mee! Op 

tijd klaar voor de voetbal ging ie-
dereen voldaan naar huis. 
Jeugd-clubkampioenen 2014 
zijn geworden Beer van Roon in 
de categorie jongens enkel tot 
en met 17 jaar en Manon Huis-
man bij de meisjes enkel tot en 
met 17. 
Gefeliciteerd!

Afsluiting seizoen Recreatiegym Unitas
Uitgeest - Vrijdag heeft Unitas 
het turnseizoen, voor de recrea-
tie, afgesloten met een heerlijke 
picknick. De drie groepen van de 
vrijdagmiddag  hebben eerst een 
uurtje  samen gesport en  zijn 

daarna op de ijsbaan elkaar met 
waterballonnen gaan bekogelen. 
Iedereen had iets lekkers mee 
genomen  van pannenkoeken, 
fruitspiesje, wraps, stokbrood en 
lekkere ijsjes.  Het was weer alle-

maal erg lekker. Alle ouders dus 
heel hartelijk bedankt voor de 
medewerking. 

De turnsters hebben nu vakantie 
tot 1. Nieuwe leden zijn welkom!

Op de pedalen voor FOP
Akersloot - René Kievit uit 
Akersloot gaat eind juli een 
rondje Nederland fietsen om 
geld in te zamelen voor de stich-
ting FOP. FOP staat voor Fibro-
dysplasia Ossificans Progres-
siva,  vrij vertaald bindweefsel, 
dat progressief wordt omgezet 
in bot. FOP is een zeldzame ge-
netische aandoening waarin bot 
wordt gevormd in spieren, pe-
zen, gewrichtsbanden en ander 
bindweefsel.
René (52) is een fietsfanaat. Ie-
dere week rijdt hij wel zo’n 600 
kilometer. ,,Ik rijd zes sponsor-
tochten per jaar’’, vertelt hij. ,,Ie-
der goed doel krijgt een mooi 
bedrag van mij.’’
Bij een toertocht die afgelopen 

zondag vanaf camping Geverws-
duin werd georganiseerd stond 
al een sponsorpot van René en 
diverse bedrijven hebben al een 
sponsorbedrag toegezegd.
,,Het is een tocht van 1300 ki-
lometer die we eind juli met vijf 
wielrenners ondernemen’’, ver-
telt René. Dagelijks zo’n 110 ki-
lometer. Uiteraard hoop ik een 
mooi bedrag bij elkaar te fiet-
sen.’’
Donaties kunnen worden over-
gemaakt naar NL22ABNA 
057.61.99.079 t.n.v. Fop stichting 
Nederland-Amsterdam onder 
vermelding van Fietstocht René 
Kievit. Heeft u vragen aan René 
dan kan hij worden bereikt via 
renekievit@quicknet.nl. 

Schipholfonds subsidieert 
speeltoestellen TV de Dog
Uitgeest - Na de grote reno-
vatie van de tennisbanen in het 
najaar van 2013, zijn er bij Ten-
nisvereniging de Dog verschil-
lende nieuwe projecten uitge-
zet om het tennispark en club-
huis verder te verfraaien. Zo zijn 
alle speeltoestellen vervangen 
met behulp van de subsidie die 
het Schipholfonds vorig jaar aan 
TV de Dog heeft toegezegd. Een 
nieuwe wipstier, tuimelrek en 
glijbaan zijn geplaatst in de na-
bijheid van de bestaande zand-
bak. De allerjongste jeugd kan 
zich hiermee prima vermaken, 
terwijl de ouders genieten op of 

naast de tennisbaan. Tegelijker-
tijd zijn alle plantenbakken op-
nieuw aangelegd door Martin 
Twaalfhoveniers en zijn er nieu-
we planten en struiken geplaatst 
die de plantenbakken een fris 
aanzien moeten geven. Tenslotte 
zijn de toiletten en kleedkamers 
geheel gerenoveerd en hebben 
een eigentijds en modern uiter-
lijk gekregen. 

TV de Dog is een bloeiende ten-
nisvereniging en is er na deze 
ingrijpende renovatie helemaal 
klaar voor om een nieuwe peri-
ode van vijftien jaar in te gaan.
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog 4 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Voorlezen aan kinderen 
met taalachterstand
Voorlezen helpt kinderen bij het leren van nieuwe woorden en  
bij het aanleren van de Nederlandse taal. Maar niet alle ouders 
houden van voorlezen en niet alle ouders beheersen de Neder-
landse taal. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die voorlezen 
heerlijk vinden. Dus waarom zouden die niet gaan voorlezen in 
een gezin waar dat heel welkom is?

Behalve dat het leuk is, is het voor kinderen heel goed om regelmatig 
voorgelezen te worden. Dat geldt nog meer voor kinderen met een taal-
achterstand. En kinderen die Nederlands als tweede taal hebben leren 
de taal een stuk sneller als ze voorgelezen worden. Wie van voorlezen 
houdt en een gezin kent waar dat heel welkom zou zijn, zou er eens over 
kunnen denken om zijn diensten aan te bieden.

De stichting Humanitas heeft er een officieel project van gemaakt. Na 
een korte cursus, koppelt de stichting vrijwilligers aan gezinnen. Ou-
ders worden getipt door bijvoorbeeld de basisschool of het consultatie-
bureau en kunnen zelf aankloppen bij Humanitas. Het voorleesproject is 
echt bedoeld voor kinderen met een taalachterstand.

Coördinator Hilde Duits van Humanitas:
‘We hebben jonge voorlezers, dat zijn vaak studenten van HBO-opleidin-
gen, maar ook dames op leeftijd, die door de kinderen soms oma worden 
genoemd. Vaak groeit er een hechte band met het gezin.
Het gebeurt regelmatig dat er dan ook andere vragen naar voren komen. 
Of de kinderen ook geholpen kunnen worden met rekenen, bijvoorbeeld. 
Als de vrijwilliger dat kan en wil, dan pakt hij of zij dat zelf op. En anders 
zoeken we daar een andere vrijwilliger voor.

Voor meer informatie: www.humanitas.nl.

Expositie Babs Bannenberg 
in gemeentehuis
Burgemeester Theo van Eijk opent donderdagavond 10 juli 2014 om 
20.00 uur in de hal van het gemeentehuis een expositie van kunstena-
res Babs Bannenberg. De expositie bestaat uit objecten en collages in  
geëmailleerd koper en zilver. 

Het werk is te zien tot en met 29 augustus tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis.

Netwerkbijeenkomst 
Mantelzorg Uitgeest-Castricum
In de raadzaal van de gemeente Uitgeest hield MaatjeZ dins-
dag 24 juni een netwerkbijeenkomst voor mantelzorgers uit Uit-
geest en Castricum. Als Centrum voor Mantelzorg ondersteunt 
MaatjeZ mantelzorgers en professionals. Deze ondersteuning 
wordt gefinancierd vanuit de gemeente, met subsidies uit de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wethouder Antoine 
Tromp opende de bijeenkomst.

‘Er gaat in Nederland veel veranderen in de ondersteuning van inwo-
ners op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg,’ aldus wethou-
der Tromp in zijn openingswoord. ‘Gemeenten krijgen de komende jaren 
steeds meer verantwoordelijkheden en taken die eerst bij het Rijk lagen. 
Tegelijkertijd komt er minder geld beschikbaar dan er nu is. Dat vraagt 
om verandering. 

De wethouder vervolgde: ‘De gemeenteraad heeft onlangs besloten om 
de toegang tot sociale voorzieningen dichtbij de burger te organiseren. 
Vanaf 1 januari zal daartoe een nieuw lokaal sociaal team namens de ge-
meente toezien op dit proces. Alle burgers kunnen er met hun onder-
steuningsvragen terecht.

‘Als gemeente doen we daarbij een beroep op mantelzorg. Wij geloven 
in de eigen kracht van mensen. Wij vragen om eerst zelf of samen met 
familie en vrienden een oplossing te zoeken om mee te kunnen doen 
in de samenleving. Lukt dat niet, dan kijken we samen naar ondersteu-
ning die past bij de situatie. Op die manier besteden we het geld waar 
het echt nodig is.

‘We geven ondersteuning op een manier die mensen helpt zelf de touw-
tjes over hun leven in handen te houden. De gemeente stimuleert en on-
dersteunt, maar we nemen het niet zomaar van iemand over.

De netwerkers kregen in het vervolg van de middag een instructief pro-
gramma voorgeschoteld over methoden om het vaak inspannende werk 
van mantelzorgers te verlichten. 

Wethouder Antoine Tromp spreekt mantelzorgers en medewerkers van 
instellingen en gemeenten aan het begin van de netwerkbijeenkomst toe 
in de raadzaal van Uitgeest (foto: gemeente Uitgeest).

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

Ophaaldata restafval

In week 28 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 7 juli. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 9 juli.
De Koog:  donderdag 10 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 11 juli. 

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
M. Kleijne, 76 jaar
M.A. Bijl, w/v R. Graman, 78 jaar

GEHUWD
P.J.N. Wester en D. Kaandorp
M.W. Weber en L. Rozemeijer
J. Braun en G.S.V. Manuela
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