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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Ambtelijke 
fusie krijgt 
groen licht

Regio - In een speciale raads-
vergadering van Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo in 
het gemeentehuis van Castri-
cum is woensdagavond het defi -
nitieve besluit voor een ambtelij-
ke fusie genomen. De gemeen-
teraden zijn voor een gemeen-
schappelijke regeling die aan de 
basis ligt voor de nieuwe orga-
nisatie. De fusie van de ambte-
lijke diensten moet op 1 januari 
2017 een feit zijn. De afzonderlij-
ke gemeenten blijven zelfstandig 
bestaan. Voorzitter van de stuur-
groep Toon Mans, burgemees-
ter Castricum, sloot de vergade-
ring: ,,We gaan samen om ons-
zelf te blijven. Eén robuuste ver-
binding, één ambtelijke organi-
satie, vier mooie eigen gemeen-
ten met prachtige dorpskernen. 
Vanaf nu werken we aan de in-
richting, ongetwijfeld met val-
len en opstaan, maar in de over-
tuiging dat we samen sterker 
staan.” De gemeenten zijn niet 
de eerste die ambtelijk samen-
gaan, maar wel de eerste die dat 
met zijn vieren doen. Hoewel er 
bij verschillende partijen nog be-
denkingen zijn en anderen lie-
ver meteen een bestuurlijke fu-
sie hadden gezien, stemden de 
vier gemeenten uiteindelijk voor.

Bouwer historische 
pomp stuit op put

Uitgeest - Uitgeester Wim Bak-
kum werd maandag naar ei-
gen zeggen ‘onaangenaam ver-
rast’. Hij is bezig met de aanleg 
van een historische pomp op het 
Regthuysplein. Bij graafwerk-
zaamheden stuitte hij echter op 
een eeuwenoude put waardoor 
het werk voorlopig stil komt te 
liggen.
,,De put dateert waarschijnlijk 
uit de zeventiende eeuw’’, al-
dus Bakkum, die de pomp op 
persoonlijke titel wil realiseren. 
,,We hebben natuurlijk meteen 
de Oudheidkundige Dienst erbij 

geroepen, zij gaan de vindingen 
verder in kaart brengen.’’
Pas als de onderzoekers groen 
licht geven kan Bakkum verder 
met zijn project. ,,Maar het is ook 
mogelijk dat ze de put verder uit 
willen graven en dat kan wel-
eens heel lang gaan duren. Het 
was de bedoeling de pomp eind 
juli klaar te hebben maar dat 
gaat nu zeker niet lukken.’’ 

Binnenkort in de Uitgeester 
Courant een uitgebreider ver-
haal over het project van Wim 
Bakkum. (foto’s: Ger Bus)

Vanaf zaterdag:

Kermis in ‘t dorp!
Uitgeest - Veel Uitgeesters heb-
ben er een jaar lang voor ge-
spaard: de Kermis van Uitgeest 
barst zaterdag weer los! Veel live 
muziek maar ook voor de klein-
tjes heel veel vertier op de ker-
mis, die tot en met woensdag 
voor veel feestvreugde zal zor-

gen in ‘t dorp. Pas nadat het 
vuurwerk woensdagavond om 
elf uur het einde van de kermis 
heeft aangekondigd keert de 
rust terug in ‘t dorp.
Elders in deze krant het volledige 
programma van de kermis.
(archieffoto: Monique Teeling)
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Verschijnt woensdag
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Ingezonden brieven:
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ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
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per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Opstelterrein heeft licht negatief 
effect op Stelling van Amsterdam

Regio - De provincie Noord-
Holland heeft het bureau 
Land-id laten onderzoeken 
wat de gevolgen kunnen zijn 
van de aanleg van een verbin-
dingsweg A8-A9 en een op-
stelterrein langs de N203 op 
de werelderfgoedstatus van 
de Stelling van Amsterdam. 
Dinsdagavond 23 juni pre-
senteerde Land-id de voorlo-
pige resultaten van dit onder-
zoek, een zogenaamd Herita-
ge Impact Assessment. Dat 
schrijft de actiegroep Opstel-
terrein Nee op Facebook. 

Land-id is van mening dat de 
Stelling van Amsterdam door 

de aanleg van een opstelterrein 
negatief wordt aangetast. Ken-
merkend voor het gebied is het 
vrije uitzicht, bijvoorbeeld van-
af de N203 naar het zuiden. Het 
zij-aanzicht van het opstelter-
rein is hier dus het probleem, net 
als de verlichting en de twee ge-
bouwen van ieder dertien me-
ter hoog die aan de oostkant van 
het opstelterrein zouden komen. 

Om het spoor te verdedigen is 
het Fort aan den Ham aange-
legd. Met name vanuit de lucht is 
nu goed zichtbaar dat een strak 
spoor de Stelling doorsnijdt. Als 
er langs het spoor een opstel-
terrein wordt neergelegd, dan 

wordt die lijn minder zichtbaar. 
Naast het huidige spoor zouden 
namelijk nog zeven parkeerspo-
ren komen. 
De effecten kunnen worden ver-
minderd door een zorgvuldige 
inrichting van het aan te leggen 
terrein. De effecten op het vrije 
zicht zou kunnen worden be-
perkt door een verdiepte ligging 
van het opstelterrein. Verdere 
nadelige effecten zouden kun-
nen worden voorkomen door het 
opstelterrein niet langs de N203 
aan te leggen, maar langs de A9. 

Ook door compensatie kan het 
effect op de Stelling van Am-
sterdam worden verkleind. Als 

bijvoorbeeld zou blijken dat de 
hoogspanningsmasten die nu in 
de polder staan een gering ne-
gatief effect op de Stelling heb-
ben, zouden die verwijderd kun-
nen worden. Dat negatieve effect 
telt dan niet meer op bij het ne-
gatieve effect van het opstelter-
rein. 

Binnenkort maakt Land-id de 
resultaten van hun onderzoek 
naar het effect van de verschil-
lende varianten van de verbin-
dingsweg A8-A9 op de Stelling 
van Amsterdm bekend. Later in 
de zomer komt Land-id dan nog 
met conclusies over de cumula-
tie van de effecten van de ver-
bindingsweg en het opstelter-
rein. De actiegroep Opstelterrein 
Nee heeft aangegeven ook be-
trokken te willen worden bij ge-
dachtevorming over oplossingen 
voor deze gecombineerde effec-
ten.

Kijk Uit, wat een mensen!
Castricum - Nietsvermoeden-
de fietsers in de duinen moesten 
vrijdag echt wel even uitkijken 
rond Kijk Uit. Een grote groep be-
langstellenden stond in de rij tij-
dens het open huis van het ge-
meentelijk monument. 

,,Het waren er honderden”, ver-
telt een medewerkster van het 
Hof van Kijk Uit, het nabijgele-
gen restaurant. Kijk Uit staat te 
koop en de vraagprijs voor dit 
vrijstaande huis in de duinen is 
maar 130.000 euro. Daar komt 

dan nog wel 4.800 euro per jaar 
aan erfpacht bij. ,,Het huis moet 
echt helemaal opgeknapt wor-
den”, vervolgt de vrijwilligster van 
het Hof van Kijk Uit. 
,,Er zit bijvoorbeeld geen cv in en 
de keuken, badkamer en het toi-
let moeten echt flink aangepakt 
worden. In de tuin mag je wei-
nig veranderen en er zit bijvoor-
beeld een vleermuizennest op 
zolder die niet mag worden ver-
wijderd. Maar het blijft natuurlijk 
een prachtig huis op een unieke 
plek!”

Speelgoed kopen en verkopen
Castricum - De speelgoed-
markt van de Speel-o-theek 
en de Vakantiecocktail wordt 
dit jaar gehouden op het 
schoolplein van de Augusti-
nusschool, Dokter van Nie-
veltweg 20. De markt is  don-
derdag 9 juli van 14.00 tot 
16.00 uur. 

Bij slecht weer is de markt in de 
Augustinusschool. Er kan mee-
gedaan worden aan een prijs-
vraag van de Speel-o-theek. Tot 
zes jaar worden kinderen op de 
speelgoedmarkt begeleid door 
hun ouders en voor de kinde-
ren boven zes jaar worden en-
kele ouders gevraagd te helpen. 

Wie een plekje wil reserveren 
betaalt 0,50 euro. Vanaf 13.45 
uur kan de verkoopplaats inge-
richt worden. Aanmelden kan bij 
Stichting Welzijn Castricum, tel.: 
0251-656562, info@welzijncas-
tricum.nl.  

Weer brand gesticht 
bij vuurgevaarlijk bos

Castricum - Vrijdag rond 15.30 
werd de brandweer van Castri-
cum, Limmen en de Officier van 
Dienst opgeroepen voor een na-
tuurbrand op het terrein van Dijk 
en Duin bij het voormalige  voet-
balveld. Toen Castricum als eer-
ste ter plaatse was, werd snel 
het sein brandmeester gegeven 
en kon de rest weer naar huis. 
Er was een brandje gesticht bij 
een paar boomstammen. Dit was 
een paar weken geleden ook al 
het geval in de duinen langs de 
Zeeweg. Het liep ook nu weer 
goed af en de schade bleef be-
perkt. Met de grote natuurbran-
den rond Schoorl in het achter-

hoofd, vraagt de brandweer aan 
getuigen contact op te nemen 
met de politie.
Vorige week maandag om 19.00 
uur moest de brandweer in actie 
komen omdat de brandmelder 
afging in zorgcentrum De Boog-
aert. Het alarm in de keuken was 
afgegaan door het koken. Een 
dag later rond 21.45 uur zou er 
een boom gevaarlijk over de weg 
hangen op de Gerbrandsven. Ter 
plaatse bleek het te gaan om een 
tak. De brandweer roept burgers 
op om in zo¹n geval niet meteen 
de brandweer te bellen, maar de 
tak zelf even aan de kant te leg-
gen.Foto: Hans Peter Olivier.

Castricum - Op zaterdag 4 ju-
li staat de truck van Stichting 
Nationale Cholesterol Test tus-
sen 11.00 en 17.00 uur bij Albert 
Heijn bij Geesterduin. Hierin kan 
iedereen gratis hun cholesterol 

Cholesterol laten meten?
laten meten. .Met één druppeltje 
bloed door een vingerprik, wor-
den verschillende waarden ge-
meten. Mensen krijgen een per-
soonlijk leefstijladvies over even-
tuele volgende stappen. 
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Netwerk in beeld dankzij 
netwerkcoach

“Hulp vragen is voor veel mensen 
lastig,” vertelt Cor-Simon Tijsen, 
netwerkcoach in onder meer 
Uitgeest. “Terwijl je vaak wel hulp 
krijgt als je erom vraagt. Mensen 
willen graag helpen, dat vind ik zelf 
ook fijn.”

Netwerk in kaart
Maar voor je mensen om hulp kunt 
vragen, moet je wel weten aan wie 
je dat kunt doen. En daarvoor is er 
de netwerkcoach.
“We kijken samen waar iemand 
hulp bij kan gebruiken en 
vervolgens brengen we het netwerk 
in kaart. Denk aan familie, buren, 
professionele hulpverleners, 
mensen die je kent van 
verenigingen of van vroeger. Die 
ga je dan benaderen. Dat is vaak 
wel een stap, maar daar helpen wij 
mensen mee. Zo heb ik pas een 
mevrouw met een dementerende 
echtgenoot geholpen. Dankzij de 
inzet van haar netwerk kan zij nu 

een middag in de week zonder 
zorgen in de tuin werken.”

Uitgeester Jan Bult is net gestart: 
“Ik word hier zo enthousiast van! Ik 
deed als vrijwilliger al preventieve 
huisbezoeken bij 75-plussers in het 
kader van de WMO maar dan zag 
je mensen maar één keer. Terwijl 
ik vaak dingen zag waar ik wel 
meer energie in wou steken. Als 
netwerkcoach kan dat. En ik merk 
dat ik heel veel heb aan de cursus 
die we hebben gevolgd. Die heb je 
echt wel nodig!”

Een mening die Cor-Simon Tijsen 
deelt: “En ik heb ook veel aan de 
NLP-cursussen die ik volgde. Die 
kan ik in mijn werk als laborant niet 
kwijt. Ik vind het fijn om dit ernaast 
te kunnen doen.”

Netwerkcoach inschakelen of zelf 
coach worden? Bel het Sociaal 
Team Uitgeest: tel. 14025

Ben je mantelzorger en weet je eigenlijk weinig mensen om je 
heen aan wie je hulp kunt vragen? Dan is er de netwerkcoach! 
In Uitgeest helpen vrijwillige netwerkcoaches mantelzorgers 
met succes om hun netwerk uit te breiden: “Naast mijn werk als 
laborant, vind ik het fijn dit voor mensen te kunnen doen.”

Gek op je tablet? 
Doe er iets mee!

Lisette Koning is Ipad-
vrijwilligster voor de kinderen van 
Orthopedagogisch Dagcentrum 
De Carrousel in Hoorn. Deze 
kinderen hebben vaak zowel een 
verstandelijke als een lichamelijke 
beperking. Na haar stage bij de 
Carrousel is ze bewust gebleven 
als vrijwilligster: “Ik heb hier zoveel 
plezier in. Met een klein beetje inzet 
van mij, komen zíj verder. Je ziet 
hoe ze zich ontwikkelen en plezier 
hebben. Dáár doe ik het voor.”

Juichen
Lisette zet de tablet op tafel bij 
Selma Taoutaou. Die gaat stralend 
aan de slag met de programmaatjes 
om kleuren te ordenen en te tellen. 
Als de software aangeeft dat ze het 

goed heeft gedaan, gaan haar armen 
juichend omhoog. 
De tablets worden bij de Carrousel 
gebruikt voor ontspanning, 
ontwikkeling en ondersteuning. 
Begeleiders en ouders geven elkaar 
tips over wat je met de tablet kunt 
doen, afhankelijk van de verschillende 
beperkingen van de kinderen.

Tablet bij ouderen
Ook steeds meer mensen op leeftijd 
ontdekken de mogelijkheden van 
een tablet. Bijvoorbeeld om contact 
te onderhouden met familie of een 
hulpverlener. De speciale tabletcafés 
in de bibliotheek, waar je kunt leren 
werken met een tablet, kunnen altijd 
vrijwilligers gebruiken.

Veel - vooral jonge - mensen zijn keien in het omgaan met een tablet. Voor 

hen is dat heel normaal. Het gaat gewoon vanzelf. Maar mét die kennis 

kunnen zij veel anderen van dienst zijn. Voor veel ouderen of voor kinderen 

en volwassen en met een beperking wordt de wereld een stuk groter als 

ze met een tablet kunnen omgaan. Ben jij gek op je tablet?  Dan kun je 

anderen heel blij maken met jouw talent!
Foto: Bastiaan Schuit

Gemeente Uitgeest

Lisette Koning maakt Soukaina Lamrini wegwijs op de tablet

Tabletvrijwilliger worden?
Wil je zelf mensen wegwijs maken op de tablet? 
Geef je dan op bij de bibliotheek of de vrijwilligerscentrale. Of kijk op 
www.werkenbijesdege-reigersdaal.nl en kies voor vrijwilligerswerk.

In onze regio staan we voor elkaar klaar. We helpen elkaar waar we kunnen. Dat is heel normaal. Deze pagina is onderdeel van een campagne van de 
gemeenten Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland.

Teksten: Judith Flapper (Allesinbalans.nu)    
Ontwerp: H2X communicatiemakers         

Cor-Simon Tijsen bij station Uitgeest: “Fijn om 
dit naast mijn werk te kunnen doen”
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Twee dagen livemuziek 
in De Oude Keuken

Castricum - In het kader van 
festival Castricum uit de Kunst 
presenteert De Oude Keuken 
livemuziek op 4 en 5 juli tussen 
13.00 en 17.00 uur. Op zaterdag 
vanaf 13.00 uur Ed & Ed Project: 
een verrassende mengeling van 
jazz en bossa met Edwin Luttik 
op dwarsfl uit en Harald Inen op 
gitaar. Om 15.00 uur speelt de 
band Blue Roots ‘56, een nieuwe 
groep met onder meer Jan Wil-
lem Schröder en Cora Bleeke-
molen uit Castricum. Op zondag 
opent Dos Tapas om 13.00 uur 
met een energieke mix van gy-
psy jazz, rumba’s en ballads met 
gitaarvirtuozen Ed Beerepoot en 
Chris Norder, Pit Hermans op 
cymbalom, zang en viool. 

Vanaf  15.00 uur is het podi-
um beschikbaar voor No More 
Soul, een eveneens Castricumse 
groep met mix van Motown soul: 
dat wordt swingen met zanger 
Ad de Haan. De Oude Keuken 
is onderdeel van de de wandel/
fi etsroute van Festival Castricum 
uit de Kunst.

Wilma Veldt vanOrmsby Field vertelt 
Uit de Kunst in Castricum 

Castricum - In het weekend 
van 3 tot en met 5 juli is Cas-
tricum opnieuw het culture-
le decor voor tal van kunst-
uitingen. Op diverse buiten-
locaties kunnen jong en oud 
genieten van muziek, klein-
kunst, dans, beeldende kunst, 
poëzievoordracht, verhalen-
vertelkunst en nog veel meer. 

Het begint allemaal op vrijdag 
om 20.00 uur als de opening 
wordt verricht door wethouder 
Ans Pelzer op camping Ormsby 
Field op de Hollaan 2. Bob van 
Leeuwen leest een gedicht voor 
en organisator Robert de Rij-
ke komt aan het woord. Daar-
na speelt de band Backyard Ma-
ze. Zaterdag en zondag is er een 
vol programma bij de Papen-
berg, waar het hoofdpodium is, 
bij Huis van Hilde, De Oude Keu-
ken, Hof van Kijk Uit, De Tuin van 
Kapitein Rommel en De Boshut-
ten.
Camping Ormsby Field is weer 
van de partij en Wilma Veldt ver-
heugt zich op de dingen die ko-
men gaan. ,,Ik las vier jaar gele-
den in de krant dat er locaties 

gezocht werden voor een kunst-
festival en ik vroeg aan mijn man 
Gerard wat hij ervan vond. ,,Is 
goed Wil”, zei hij.”

,,Robert de Rijke kwam meteen 
kijken en vond het een prachti-
ge locatie. Hij vroeg of ik mensen 
kende die iets met kunst doen en 
dan op de manier van Oerol, net 
als op Terschelling. In eerste in-
stantie dacht ik help, ik ben er 
nooit geweest, maar weet wel 
van mensen dat er een gemoe-
delijke en kunstige sfeer heerst. 
De radertjes gingen draaien, 
wordt het theater, muziek, beeld-
houwen, markt, expositie tus-
sen de koeien in de wei? In de 
schuur? Het eerste jaar hadden 
we beeldhouwen, West-Fries ca-
baret en de band Present op een 
zwoele zomeravond. We zaten ‘s 
avonds lekker buiten tot in de 
kleine uurtjes, iedereen had z’n 
eigen hapje en drankje meege-
nomen. Het bier kon bij ons in 
de koelkast. Wij gingen natuur-
lijk wel met een blokje Noord-
Hollandse kaas langs. Tijdens de 
tweede editie speelde de band 
Present weer. Er kwamen toen 

Grieken langslopen, die wis-
ten natuurlijk niet wat er aan de 
hand was, maar ze bleven ge-
zellig hangen met een biertje en 
een wijntje die ze werden aan-
geboden. Ze vonden het prach-
tig! Op zaterdag hadden we ke-
ramiek, een brocantemarkt en 
een foto-expositie. En er werd vis 
gerookt door Bert. In de middag 
kwam Trippl3t spelen. En het was 
weer een mooie, zonnige dag.” 

Vorig jaar ging het festival niet 
door en Wilma was teleurge-
steld. ,,Ik dacht, dit kan niet waar 
zijn. Waarom krijgen wij Castri-
cummers het niet voor elkaar om 
mensen bij elkaar te brengen om 
samen iets te organiseren? In 
Limmen, waar ik geboren ben, 
bedenken ze leuke evenemen-
ten met elkaar, werken het sa-
men uit en zetten Limmen op de 
kaart. Dus hadden wij het derde 
jaar evengoed een lekker band-
je, de Sopitmachine. Via Face-
book iedereen uitgenodigd, fa-
milie en vrienden van de band 
en de campinggasten vonden 
het prachtig.” 
Na de opening op vrijdag komt 

zaterdag 4 juli om 10.30 uur De 
Schatteboet uit Heerhugowaard 
met spullen uit grootmoederstijd 
en andere bijzonderheden naar de 
camping. Jolanda Out exposeert 
foto’s en geeft van 13.00 tot 14.00 
uur een workshop fotografi e, neem 
zelf een camera mee. Om 14.00 uur 
speelt de band Zomer Nederland-
se muziek en misschien geven ze 
nog wel een sessie. 
Bij mooi weer dient de platte kar 
als podium, bij minder mooi weer 
staat er een podium in de schuur. 

Van 14.30 tot 15.00 uur leest, 
speelt en zingt kinderboeken-
schrijver en theatermaker Geert 
van Diepen. Van 15.15 tot 17.30 
uur muziek van Trippl3t; popmu-
ziek in een akoestisch jasje. 
Wilma besluit: ,,Daarna gaan we 
natuurlijk zo snel mogelijk naar 
de Papenberg voor een hapje 
en een drankje en luisteren naar 
nog meer goede bands.”

Alle informatie is te vinden op 
www.uitdekunstincastricum.nl.

Open dagen Oud-Castricum
Castricum - Oud-Castricum 
houdt deze maand zowel op za-
terdag 4 als zondag 5 juli open 
dag. De extra openstelling houdt 
verband met het cultuurfestival 
‘Uit de Kunst in Castricum’. In De 
Duynkant is onder andere de ex-
positie ‘Scherven aan zee’ te be-
zichtigen. Dat betreft een ver-
zameling van archeologische 
scherven die werden gevonden 
door de familie Kingma aan het 
Castricumse strand en zijn aan-
geboden aan AWN Zaanstreek-
Waterland. Daarnaast zijn er in 
deeltentoonstellingen de mooi-

ste pijpenkoppen te zien die in 
en rond Castricum zijn gevon-
den. Ook is er een vitrine met 
unieke munten van de Romein-
se tijd tot heden. Een bijzonder 
aspect is dat elke bezoeker ei-
gen vondsten op archeologisch 
gebied mee kan nemen om ze 
te laten determineren. Kinderen 
mogen op beide dagen op een 
geheim veld bij de werkgroep 
schatzoeken. Daarvoor krijgen 
ze uitleg over het gebruik van 
een metaaldetector. Op zondag-
middag treedt van 13.00 tot 17.00 
uur het folktrio Triple Plus op. Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag 

& dinsdag  18.45 uur
woensdag 21.15 uur 

Ruth & Alex
donderdag 20.00 uur 

vrijdag, zaterdag & zondag 21.15 uur
maandag 18.45 uur 

dinsdag 21.15 uur  woensdag 18.45 uur
Magic Mike XXL 

vrijdag 16.00 uur 
zondag 18.45 uur  maandag 21.15 uur

Age of Adeline
zondag 16.00 uur  woensdag 18.45 uur

The King’s Gardens
vrijdag, zaterdag, zondag & maandag 21.15 uur

woensdag 21.15 uur
Jurassic World 3D

dinsdag 18.45 uur
Jurassic World 2D

vrijdag 16.00 uur  dinsdag 21.15 uur
Ventoux

vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
Minions - 3D (OV)

zaterdag, maandag, dinsdag 
& woensdag 16.00 uur   
Nature - 3D (NL)

zaterdag, maandag, dinsdag 
& woensdag 16.00 uur   

Minions - 2D (NL)
zaterdag 13.00 uur    

zondag 13.00 & 16.00 uur   
maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur   

Minions - 3D (NL)
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.00 uur   
Spangas in actie

Programma 2 juli t/m 8 juli 2015

Komisch drama Ruth & Alex
Oscarwinnaars Morgan Free-
man en Diane Keaton spelen in 
dit komische drama een gepen-
sioneerd koppel in New York. 
Een appartement vijf hoog in 
Brooklyn was het enige wat ze 
zich konden veroorloven toen 
ze jong trouwden en ze zijn er 
nooit weggegaan. Maar inmid-
dels moeten ze toegeven dat een 
lift eigenlijk geen luxe meer is. 

De trappen én hun leeftijd wor-
den immers niet lager. Ze zetten 
het appartement te koop en hun 
nichtje, makelaar Lily, belooft 
ze alvast een miljoen. Maar hoe 
dichter Ruth en Alex bij een deal 
komen, hoe meer herinneringen 
hun huisje oproept en de melan-
cholie toeslaat. Gaat iemand ooit 
betalen wat het hen waard is?

Nature, de eerste 3D fi lm van de 
makers van BBC Earth, is tegelijk 
hun meest ambitieuze natuur-
productie ooit gemaakt. Na kas-
successen als Earth en Oceans 
neemt natuurliefhebber Hum-
berto Tan de kijker in Nature 3D 
mee op een verbluffende drie-
dimensionale reis over het Afri-
kaanse continent. Het verbin-

Nature dende element is water. Van de 
rivieren die de levensaders zijn 
voor talloze diersoorten, en dus 
het perfecte jachtveld voor an-
deren, tot het leven in de oce-
anen dat afhankelijk is van het 
water dat hen omgeeft. Van de 
eeuwige sneeuw op ruige berg-
toppen tot de regen die de rijke 
fl ora en fauna van de jungle in 
leven houdt. Scherper, mooier en 
indrukwekkender dan ooit.
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Kunstroute verrast ieder jaar weer
Uitgeest - De stichting De Nieu-
we Kuil organiseerde al langer 
de KUILART-tentoonstelling, 
toen in 2008 in samenspraak 
met kunstenaars en locaties in 
Uitgeest, het bestuur en direc-
tie er voor kozen een Kunstrou-

te voor het dorp te organiseren. 
Dit uiteraard met de nodige hulp 
van sponsoren en subsidies.
Afgelopen zaterdag en zondag 
kon het publiek van 11.00 tot 
17.00 uur de verschillende kunst-
werken door het hele dorp be-

wonderen. Lopend of met de 
fiets wisten velen hun weg te 
vinden, nieuwsgierig gemaakt 
door wederom een prachtige uit-
nodigende folder. 
Naast de schilderijen vielen dit 
jaar met name de bronzen beel-

den op. In het gemeentehuis 
exposeerde beeldend kunste-
naar Loet van Veen. Het ontwerp 
maakt Loet van was of klei waar-
na er een mal wordt gemaakt en 
het procedé volgt van bronsgie-
ten. Zowel de dieren- als mens-

figuren zijn schitterend weerge-
geven. In het jeugdhuis van de 
Nederlands Hervormde Kerk wa-
ren de werkelijk ontwapenen-
de beelden van Babke Moelee 
de eyecatchers. (Tekst en foto’s: 
Monique Teeling)

De prijswinnaars
Na de opening op vrijdag 26 ju-
ni zijn de prijswinnaars bekend 
gemaakt met betrekking tot het 
tentoonstellingsthema “Dieren”. 
Aan het begin van het seizoen is 
aan alle deelnemers aan de cre-
atieve cursussen, gevraagd om 
een werkstuk te vervaardigen 
dat hierop betrekking had.
Jan en Nel Tiebie (eigenaren van 
galerie “de Verfschuur”) waren 
bereid bevonden om als onaf-
hankelijke jury op te treden.
De trofeeën en bijbehorend fles-
je wijn konden in de catego-
rie “Schilderijen” uitgereikt wor-
den aan: 1. Mw.Janneke Steen-
kamp, Haan met kippen (50); 
2. Mw. Lotte van Walstijn, Paar-
den op het strand (59); 3.Mw. Ju-
dith Verhoef, Musje in gevouwen 
handen (46).
In de categorie: overige kunst-
werken gingen de prijzen naar 
1. Rika Wolthuis, Verstuiver met 
kikker afbeelding (16); 2. Jannie 
van Deursen, Bord poezen in ge-

kleurde vlakken (56); 3. Beb Pe-
trus, Blauwe schaal met dieren 
(21).

Een eervolle vermelding was er 
voor cursist Fieneke de Beer met 
Groen bord met kikker ( Nr.19) 
waarmee zij 2e zou zijn gewor-
den, ware het niet dat bestuurs-
leden uitgesloten zijn van het in 
ontvangst nemen van trofeeën.
 
Zoals ieder jaar werden de be-
zoekers van de Kuilart-tentoon-
stelling in de gelegenheid ge-
steld om, middels een invul-
strookje, de drie meest aanspre-
kende werkstukken in de twee 
categorieën aan te geven.
De winnaars van de publieks-
prijstrofeeën, die na afloop van 
de tentoonstelling werden uit-
gereikt, zijn voor de catego-
rie Schilderijen: 1e Monique 
Tromp, Vrouwfiguur in rood, 170 
voorkeurstemmen; 2e Rob Nan, 
Klaprozen, 121 voorkeurstem-

men; 3e Irma van Tol, Nijlpaard 
in het water, 108 voorkeurstem-
men. Ook hierbij eindigden de 
bestuursleden Marion Frieser 
(Gijt,Honden, katten en Ossen) 
en Anneke Heijne (Meisje met 
appel en Vrouw kijkend over de 
stad) hoog in de ranking.
Bij de categorie overige kunst-
zinnige uitingen (kleivoorwer-
pen/Keramiek en beschilderd 
porselein) gaan de trofeeën naar 
1ee Hanny Sintenie, Beeld van 
vrouw, 198 voorkeurstemmen; 
2e Sonja Barhorst, Mucha af-
beelding op spiegel, 155 voor-
keurstemmen; 3e  Riek Koek, Pa-
paverbol in keramiek, 129  voor-
keurstemmen

Vermeldenswaardig zijn de re-
sultaten van Lydia Heijnis (mo-
dern bloemmotief) en Marion 
Tervoort (Incabeeld) die ex ae-
quo met 127 punten op de ge-
deelde 4e  eindigden. (foto’s 
prijswinnaars: Ger Bus)

Kunstroute ondersteunen 
door te fietsen

Om de kunstzinnige uitingen van 
stichting de Nieuwe Kuil het vol-
gende jaar wederom mogelijk te 
maken, vragen wij u deel te ne-
men aan de RABO IJmond fiets-
dag 2015 die op zondag 13 sep-
tember gehouden wordt. Indien 

u, namens stichting de Nieu-
we Kuil, de ca. 30km van de-
ze dag aflegt, ontvangt de stich-
ting namelijk 12,50. Voor deelna-
me en nadere informatie kunt u 
zich wenden tot ons secretariaat, 
0251-311776

Ook creatieve kriebels?
Mocht u, na het aanschouwen 
van zoveel creatieve resulta-
ten, ook de kriebels krijgen om 
in een gezellige sfeer deel te ne-
men aan een van de cursussen, 
waarvan de meeste in september 
van start zullen gaan, dan is het 
nieuwe cursusprogrammaboekje 
van de Nieuwe Kuil voor u ver-
krijgbaar bij o.a. het Gemeen-
tehuis en in Bibliotheek. U kunt 

zich rechtstreeks aanmelden bij 
de vermelde docenten.  

Voor meer informatie over de 
cursussen en overige activitei-
ten verwijst men u graag naar de 
web site www.denieuwekuil.nl of 
u kunt telefonisch contact op-
nemen met het secretariaat van 
Stichting de Nieuwe Kuil, 0251-
311776.
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Wie weet wie dit zijn? 
Limmen - Op deze foto uit 1942 
is de Rode Kruis Colonne van 
Limmen, Castricum, Akersloot en 
Uitgeest te zien. Op de jaarmarkt 
in Limmen zijn meerdere namen 
bekend geworden, maar de lijst 
is nog niet compleet. De op de 

foto herkende personen zijn uit 
Limmen: Marie Pepping, Pe Pep-
ping, Gerrit Mous, Tini Kuijs, Tiny 
Seignette. Loes Kieft, Truus de 
Graaf. Uit Castricum de direc-
trice van Duin en Bosch, A.J. 
Reurts, de gezusters Heere, Wil 

Gijzen en uit Uitgeest: comman-
dant dr. Brugman. 

Reacties sturen naar oudlim-
men@hotmail.com of ga langs 
op maandag van 10.00 tot 12.00 
uur of  van 19.00 tot 21.00 uur. 

Aandacht voor sport en 
gebiedsvisie Noord-End
Castricum kent duizenden inwoners die regelmatig sporten en bewegen. 
Vreemd genoeg krijgt dit onderwerp nauwelijks aandacht in de gemeen-
teraad van Castricum. Ondertussen zitten de betrokkenen gelukkig zelf 
niet stil. Zo heeft de werkgroep die zich het afgelopen jaar bezig heeft 
gehouden met de toekomst van zwembad De Witte Brug haar rapport 
klaar. Daarin worden aanbevelingen gedaan. Wanneer de Jacob Rens-
dorpstraat wordt verlaten komt die relatief kostbare en gunstig gelegen 
grondpositie beschikbaar voor andere bestemmingen. De opbrengsten 
daarvan kunnen dan beschikbaar komen van de sportsector in algemene 
zin en voor het nieuwe zwembad in het bijzonder. Een energiezuinig bad 
vraagt om minder gemeentelijke subsidie, dus ook die middelen vallen 
vrij. Interessant is de vraag wat de locatie moet worden. De opstellers 
van het rapport denken aan sportcomplex Noord-End. 
De sportverenigingen die daar al langer gevestigd zijn, zoals FC Castri-
cum en de korfballers van Helios, hebben ondertussen ook gewerkt aan 
een gezamenlijke visie. Ook interessant zijn de posities van Multisport 
Berg en Dal, sporthal De Bloemen. Berg en Dal en met op fietsafstand 
sporthal De Enterij in Limmen. Kan dat allemaal nu niet slimmer en ef-
fectiever vraagt CKenG zich af. Het sportcomplex Noord-End is een 
prachtige casus om te zien of de partijen die participatie alleen met de 
mond belijden of ook in de praktijk durven waar te maken. Dat begint 
dan met het steunen van de motie die CKenG over dit onderwerp heeft 
ingediend. De motie roept op om te komen tot een gebiedsvisie. Om-
dat het onze ervaring is dat de gemeenteraad én het college spontaan 
kramp krijgen als het over sport en bewegen gaat, hebben wij hen in de 
aanloop van dat debat uitgedaagd om de sportbeleving beter te leren 
kennen, door mee te doen aan een hardlooprondje langs de verschillen-
de sportcomplexen van Castricum op 21 augustus. Onze fractie is reuze 
benieuwd wie van de politieke bestuurders deze uitdaging aandurft.
Roel Beems, fractievoorzitter CKenG. 

Castricum - Op het Clusius Col-
lege Castricum is voor het diplo-
ma Vmbo basisberoepsgerich-
te leerweg alsnog geslaagd De-
mi Zonneveld. De Vmbo kader-
beroepsgerichte leerweg is be-
haald door Kiki de Vries en Mau-
rice van Bronswijk.
Op het Jac. P. Thijsse College zijn 
in het tweede tijdvak geslaagd 
voor Mavo: Esmée Schouten, 
Kirsten Beuvens, Lieke Lou-
ter, Tjeerd IJntema, Stef Liefting, 
Piet Verver, Siem de Waal. Havo: 
Sanne Dekker, Menno Horne-
man, Puck Kaandorp, Mike Ol-
gers, Jelle de Boer, Daan Groot, 
Iris Langereis, Ryan Ragho-

sing, Tim de Ruig, Lothar Veld-
huis, Marije Wendt, Kevin Zoon-
tjes, Patrick Lute, Hidde Braaks-
ma, Nina Braam, Tom Diels, Rens 
Groot, Femke Hoeksema, Rens 
Min, Yerson Wester. Vwo: Kim 
van Dort, Esmée Rijkhoff, Daniel 
Ben-Ami.
Op het Bonhoeffercollege heb-
ben Romy Blok, Puck Groen, Ro-
my Nolten, Luc Petit en Luc Sa-
toer hun Mavo-diploma behaald. 
Havo: Merel Bakker, Michè-
le Bos, Alexander Geijsel, Vince 
van der Himst, Danique de Jong, 
Danique Mulder, Jeremy Wevers. 
Atheneum: Joyce van Amstel, 
Matty Meijer, Awaale Rirash.

Hoera, alsnog geslaagd!

Castricum - De Kennemer Toer 
Club rijdt de Landschapstoer; 
een vrije toertocht over 105 ki-
lometer en een familietocht over 
40 kilometer. Inschrijven kan op 
zondag 5 juli bij camping Ge-
versduin. De start van de 105 km 
is van 9.00 tot 10.00 uur en van 
de 40 km van 9.30 tot 10.30 uur. 

Landschapstoer

Bakkum - Op 19 juni tussen 
20.00 en 20.30 uur reed een 
vrouw op haar fiets over de Ou-
de Parklaan. Zij werd aangere-
den door een bestuurder op een 
zwart/rode scooter. Zij kwam 
hierdoor ten val en liep een her-
senschudding op. De scooterrij-
der is doorgereden. De veroor-
zaker van het ongeluk is lang en 
droeg geen helm. Wie informatie 
heeft kan contact opnemen met 
de politie via 0900-8844.

Getuigen van 
ongeval gezocht

Castricum - Tussen 19 juni om 
15.00 uur en 22 juni 8.05 uur 
heeft is ingebroken in een Mi-
ni Cooper op de Cesar Franck-
straat. Uit de auto is het volledige 
middenstuk weggenomen waar-
in de navigatie en radio zich be-
vonden. Ook is het besturingssy-
steem dat zich achter de koppe-
lingspook bevindt weggenomen. 
Aan getuigen wordt gevraagd 
contact op te nemen met de po-
litie via 0900-8844.

Autoinbraak

Bakkum - Zaterdag werd de po-
litie gevraagd om naar het par-
keerterrein bij het strand te gaan. 
Hier zouden twee honden in een 
camper opgesloten zitten. Uit-
eindelijk kwam de eigenaar ter 

Honden opgesloten in camper
plaatse. Indien de eigenaar niet 
gevonden wordt, breekt de poli-
tie  de auto open en worden de 
dieren opgehaald door de Die-
renambulance. Alle kosten zijn 
voor de eigenaar.

College met bleek gezicht
De voorjaarsnota is een mooi moment om als CDA een beeld te schet-
sen hoe wij naar de goede voornemens uit het coalitieakkoord kijken. Er 
vallen een aantal positieve punten op. In een goede samenwerking tus-
sen coalitie en oppositie is gewerkt aan de invoering van WMO, jeugd-
zorg, participatiewet; tot nu toe geeft dat een goed beeld. Intensief is 
raadsbreed gewerkt aan de ambtelijke fusie per 1 januari 2017 binnen 
de BUCH gemeenten. De financiële positie van de gemeente is verder 
verbeterd. 
Maar een scala aan goede voornemens uit het collegeakkoord  is nog 
niet of nauwelijks verder gekomen dan onderzoek en nog eens on-
derzoek en als er eens een voorstel  langskomt is het buitengewoon 
spannend om te zien welke coalitiekikkers op dat moment weer uit de 
coalitiekruiwagen springen. Een plan met betrekking tot het nieuwe 
zwembad ter vervanging van de Witte Brug, zwemt al tijden rond maar 
er is nog niets boven water. Een Geesterhage waar in december 2014 
echt uiterlijk zou worden begonnen? Een discussie rond de spoorweg-
overgang Beverwijkerstraatweg waar het collegevoorstel alleen maar af-
standnemende coalitiepartners heeft. Een samenhangend aanbod voor 
de toeristen, opgesteld samen met ondernemers en andere stakehol-
ders, de ideeën moeten met een lantaarntje gezocht worden;  hogere 
toeristenbelasting heffen ja, dat wel! Een visie hoe als college om te 
gaan met het beleid duurzaamheid is er nog steeds niet, laat staan een 
uitvoeringsprogramma. Een gigantisch pakket aan verkeersmaatregelen 
(knelpunten) waar veel geld in gestopt gaat worden maar de raad hoort 
pas in het najaar over de inhoud. Nieuw beleid dat niet wordt ingevuld, 
maar waar al wel op wordt  gekort. Oplopende wachttijden met betrek-
king tot sociale huurwoningen. Met de beleidsaandacht voor duurzaam-
heid leunt het college wel erg op Calorie. College kom uit de leunstoel 
en laat zien dat je doelen hebt en die samen met de burgers wilt berei-
ken. Daarom op dit punt twee moties met betrekking tot energiebeleid 
waarin we graag ondermeer met Groen Links optrekken. 
Er wordt veel gesproken over doorstroming van ouderen naar andere 
huisvesting en het binden van jongeren aan onze gemeente. In het na-
jaar willen we spreken over de wensen van de ouderen. We trekken 
graag samen op met de Vrije Lijst en CKenG  met betrekking tot de 
huisvesting van deze jongeren en dienen samen met hen de betreffende 
motie in. Het college komt er na een jaar wat bleekjes uit dat willen wij 
graag anders zien. Het CDA heeft een set kleurstiften klaar liggen die 
het college kunnen inspireren om wat meer  kleur aan te aanbrengen in 
het collegebeleid.
Gerrit Branderhorst, namens het CDA-Castricum.
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Uitgeest - Het bruiste en bor-
relde vorige week in zwembad 
de Zien. Iedere avond geno-
ten groot en klein van de zwem-
4daagse en alle andere feest-
activiteiten. Voor de kinderen 
was er een spelletjes- en knut-
selmiddag op het zwembad. En 
de scouting was wederom pre-
sent. Zij hadden een spectacu-
laire kabelbaan over het tweede 
bad gespannen. En ook de mo-
delbotenvereniging was van de 
partij. Het zonnetje maakte de 
sfeer nog gemoedelijker. Na een 
drukke dag op het werk, school 
of elders ontmoetten Uitgees-
ters elkaar langs de rand van het 

zwembad. 
Het feestelijk toeval wilde dat 
het zwembad woensdagmiddag 
de 10.000ste bezoeker van 2015 
mocht ontvangen. Niets ver-
moedend passeerde Paul Voors 
uit Amstelveen samen met zijn 
twee kinderen de kassa van het 
zwembad. Ze komen speciaal 
voor de zwem4daagse naar Uit-
geest. Voorzitter Jan Ros gefeli-
citeerde hem als 10.000ste be-
zoeker. 
Paul was erg blij met het mooie 
badlaken van De Zien en mocht 
na het zwemmen aanschuiven 
voor het zwem4dagsemenu in 
de kantine. 

Eric Ott pakt podium 
op TT Assen

Uitgeest - Eric Ott heeft tijdens 
de TT van Assen  het podium be-
haald, in het ONK Dutch Supers-
port kampioenschap.
Doordat Eric op de donderdag 
25 juni zijn afstudeer presentatie 
moest houden, kon hij de eerste 
training niet meerijden. Na met 
goed gevolg te zijn afgestudeerd, 

kon Eric richting het circuit ver-
trekken, donderdag tegen mid-
dernacht arriveerde hij op het 
circuit. Na een goede nachtrust 
ging Eric de vrijdag einde van de 
middag de baan op. Doordat het 
dreigde te gaan regenen ging 
Eric er gelijk goed voor zitten. 
Al in vierde ronde zette Eric zijn 

E ric Ott voor Henning Flathaug, Jerrey Duits, Chris Nobel en Tim van 
Ooijen (foto: Kees Siroo)

snelste tijd neer, een 1:42.8, wat 
een tweede start positie oplever-
de. Zeer tevreden over dit resul-
taat eindigde de tweede training 
voor Eric perfect.
De zaterdag heeft het team eerst 
de MotoGP wedstrijden ge-
zien welke zeer spannend wa-
ren. Daarna, aan het einde van 
de middag, mocht de Dutch Su-
persport van start. Eric was niet 
helemaal goed weg en kwam als 
vijfde door de eerste ronde maar 
twee succesvolle inhaalmanoeu-
vres leverden na een aantal ron-
den een derde plek op. Hij liep 
snel uit op het groepje vechten-
de coureurs achter hem maar 
hij moest Rob Hartog en Ivar 
Doornbos voor laten gaan. Ron-
de na ronde solideerde Eric zijn 
derde positie terwijl achter hem 
Chris Nobel, Tim van Ooijen, Jai-
mie Sikkelerus, Mike Cleutjens 
en Jerrey Duits constant in ge-
vecht waren. Eric fi nishte met 3,3 
seconde voorsprong op de der-
de plaats.
Dit was een geslaagd week-
end met wederom een beker. 
Op naar 4 juli, dan rijdt het team 
Edwin Ott motoren de 501 van 
Assen. 
Eric helpt ook weer mee als cou-
reur tijdens de circuit dag van 
Against Cancer op 15 Juli 2015. 
Daarbij wordt met zieke kinde-
ren een rondje achterop over 
het circuit gereden om ze een 
onvergetelijke dag te bezorgen. 
Zie ook:  http://againstcancer.nl/
coureur-overzicht. (Karin Ott)

Wandelen van 
brug tot brug met DLL

Regio - Wandelsportvereniging 
De Laatste Loodjes organiseert 
op dinsdag 3 juli de midweek-
se wandeling De Brug tot Brug 
Route van de Clausbrug, naar 
de Zaanbrug, de Julianabrug en 
weer terug. De totale lengte van 
de wandelroute is 11,8 km. De 
start is vanuit De Poelboerderij, 
Veerdijk 106, 1531 MB  Wormer 
Inschrijven kan vanaf 09.15 uur 
en de gezamenlijke start is om 
10.00 uur precies. Iedereen loopt 
zijn eigen tempo 
en er wordt onderweg niet ge-
pauzeerd. Bij de start ontvangt 
iedere deelnemer een tegoed-
bon voor een kop koffi e of thee 

en een parkoersbeschrijving.
Kosten voor deelname zijn voor 
DLL leden 1,50, Bondsleden 2,50 
en niet leden 3,50.
Vanaf Poelboerderij gaat de rou-
te over de Clausbrug, door Wor-
mer, over de Zaanbrug naar 
Wormerveer en verder naar de 
Julianabrug in Zaandijk. Via de 
Kalverringdijk wordt er weer te-
ruggewandeld naar Wormer. Ie-
dereen, lid of geen lid van de 
wandelvereniging,  kan met de-
ze ochtendwandeling  meelopen 
en is van harte welkom.

Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.

maandag 6 juli t/m zondag 16 augustus 

(zondags van 09:15-11:00 uur gezinszwemmen)
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KERMIS

UITGEEST

FOTOSCHIETSALON
GEEN 16 MAAR 20 SCHOTEN

VOOR € 5.-

GEBAKKRAAM
3 Berlinerbollen

VOOR € 5.-

DRAAIMOLEN
10 RITTEN

VOOR €10,-
(Niet geldig op zondag)

FREE STYLE
4 HALEN

3 BETALEN

BREAK-DANCE
3 HALEN 

2 BETALEN

WORLD CASINO 
BLIKKENGOOIEN

€ 1,- KORTING
Bij deelname van 2 spellen p.p. 

PHUSHER
Geen 43 maar 

50 MUNTEN VOOR € 5.-
of 115 MUNTEN VOOR € 10.-

LUCKY DUCK
Bij 7 vissen 
€ 1,- KORTING

SUIKERSPIN/
POPCORN

Bij aankoop suikerspin of zak popcorn
€ 0.50 KORTING

SWINGBOB
6 RITTEN

VOOR € 10.-

SKEEBAL
8 SPELEN 

VOOR € 5.- 

KAMELENRACE
Bij aankoop van € 5.-

1 SPEL EXTRA

MINI CARS
4 RITTEN

VOOR € 5.-

IJSVERKOOP
Grote Slushpuppy 
voor de prijs van 

een kleine 

SPAANSE CHURROS
Bij aankoop van een groot 

portie churros 

€ 1,- KORTING

TOKO LOCO 
TOUWTJE TREKKEN

Altijd een kado uitzoeken 
en gratis verrassingstas 

SNOEPKRAAM
Bij aankoop van €2,50 €0,50 korting 

Bij aankoop van 2 zakken nougat, 
1 zuurstok à €2,- GRATIS 

GRIJPKRANEN
20 SPEELMUNTEN

VOOR € 5.-

WAARDEBON WAARDEBON

Zaterdagmiddag om twee uur barst de kermis weer los in Uit-
geest! Vijf dagen lang feest met uitstekende live muziek maar 
ook natuurlijk veel vermaak op de kermis zelf. Op zondag 5 juli 
om 15.00 uur zal er een bezoek aan de kermis worden gebracht 
door Buurman & Buurman, het populaire klusduo dat bijna 
dagelijks te zien is op tv. In elke a� evering klussen beide buur-
mannen er op los, helaas gaat er nog al eens wat mis...... Maar 

DELICIOUS FOOD
(snacks)

FRIKANDEL GRATIS
bij 2 puntzakken friet middel/XXL

WAARDEBON

4 juli t/m 8 juli

BUNGEE CIRCUS
BIJ BESTEDING VAN €5,- 

1 MINUUT 
EXTRA SPRINGEN

AUTO-SKOOTERS
Bij aankoop van € 6.-

2 MUNTEN EXTRA
of bij aankoop van € 12.-

 5 MUNTEN EXTRA

MAANDAG 6 JULI
CLOWN DESALLES

AANVANG 18.30 UUR

TORNADO
4 HALEN

3 BETALEN
(Niet geldig op zondag)

WAARDEBON
MEGA BOOSTER

4 HALEN
3 BETALEN

WAARDEBON

geen zorgen als de buurmannen naar de kermis komen en aan al die prachtige attracties 
gaan knutselen. Ze komen gezellig naar de kermis en gaan dolgraag met jou op de foto! 
Maandag 6 juli om 18.30 uur een oude bekende op de kermis: Clown Desalles. Altijd 
feest als hij zijn gezicht op de kermis laat zien! Dinsdag 7 juli is er een grootse verloting 
op de kermis en natuurlijk wordt het feest woensdag 8 juli traditiegetrouw afgesloten 
met een spetterend vuurwerk dat rond de klok van 23.00 uur zal losbarsten. Veel plezier!

ONDERSTAANDE WAARDEBONNEN ZIJN 
NIET GELDIG OP ZATERDAG EN ZONDAG
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Naar de sprookjestuin 
Castricum - Van 5 tot en met 
9 juli organiseert de Tuin van 
Kapitein Rommel voor de vijf-
de keer de sprookjestuin. In de-
ze week wordt de Tuin omgeto-
verd tot een waar sprookjespara-
dijs. (Groot)ouders zijn tijdens de 
sprookjesdagen van 10.00- 16.00 
uur welkom om samen met hun 
(klein)kinderen van alle leeftij-
den langs te komen in de Tuin. 
Entree vier euro voor de kinde-
ren, volwassenen gratis.
De sprookjestuin viert dit jaar 
haar eerste lustrum en initia-
tiefneemster Anja Jonker gaat 
er daarom een extra feestelijk 
evenement van maken. Dit be-
gint al meteen op 5 juli om 10.00 
uur met een bijzondere opening 

in circussfeer, waarbij Hein Poel 
de clown de sprookjestuin zal 
openen. Verder zullen vertrouw-
de figuren als Roodkapje, Klein 
Duimpje en Pinokkio de sprook-
jestuin weer bevolken. Kom de 
slapende reus weer wakker kie-
telen, vaar mee over de vijver in 
de tuin met de ‘Heen-en-weer-
wolfboot’ en neem ook even een 
kijkje in het enge bos. De bijzon-
dere kunstwerken van Mireille 
Schermer maken het extra span-
nend. Nieuw is de kikkerprins. 
Geef hem een kus en wie weet 
verandert hij in een echte prins.
Van 15 tot en met 19 juli verhui-
zen alle sprookjesfiguren naar ‘t 
Dierenduintje waar het feest ge-
woon weer verder gaat.

Castricum - Na de spelletjes-
avond op woensdagavond, spe-
len vrijdag SanQuin en General 
Redbeard (foto) pure rock. Zaal 
open om 21.00 uur, entree drie 
euro.
Zondagmiddag 5 juli geeft de 
Castricumse synthesizerfanaat 
Eelco Zwikker een workshop met 

onder andere vintage synthesi-
zers. Aanvang 13.00 uur. 
Tijdens de workshop zullen syn-
thesizers als de Moog Prodigy, 
de Korg MonoPoly en de Rol-
and Jupiter6 gebruikt worden. 
Meedoen kost twintig euro. Aan-
melden kan via eelco.zwikker@
gmail.com. 

Castricum – AV sprint in Breda 
was de gastheer van het NK ju-
nioren. TDR was daar met 26 at-
leten vertegenwoordigd. De gro-
te delegatie is te danken aan het 
Running Talents Project, waarbij 
elk jaar jongeren kennismaken 
met het hardlopen. Hieruit wa-
ren ook dit jaar weer zes nieu-
we debutanten op het NK. Naast 
deze groep nieuwelingen waren 
ook ervaren krachten als Bram 
Anderiessen, Ryan Clarke, Laura 
Boekel en Femke Hooijberg.
Bram Anderiessen was de grote 
favoriet voor de beide afstanden 
van dit NK bij de B-junioren. Op 
vrijdag stond de 3.000 meter op 
het programma. Hierbij maak-
te Anderiessen zijn favorietenrol 
meer dan waar. Na een gemak-
kelijk winst in de series kon de 
jonge TDR atleet zijn favorieten-
rol waar gaan maken in de finale. 
Met overtuiging pakte Anderies-
sen de titel. Dubbel goud. 
Vrijdagavond werd gestart met 
de series van de 800 meter. Ryan 
Clarke won met gemak zijn serie 
en kon zaterdagmiddag de fina-
le lopen. Na een felle demarrage 
van Maarten Plaum kwam de AV 
Castricum-atleet net te kort voor 
goud, hij pakte zilver. 
Running talents trainer Louis 
Dam: ,,Dit was echt een super-
formule. Drie dagen met der-
tig man in een hotel met nieu-
we jeugd en jeugd van voor-
gaande running talents projec-
ten. 90% liep een seasons best 
of persoonlijk record. Het was 
een perfecte chemie voor goede 
prestaties. Het was een succes-
vol NK. 26 deelnemers, tien top 
tien plaatsen en dubbel goud 
voor Bram en zilver voor Ryan. 
Vooral het aantal deelnemers 
laat zien dat het Running talents 
project zijn vruchten begint af te 
werpen.” 
Coach Hartensveld: ,,Vanaf 2013 
testen we in samenwerking met 
de gemeente Castricum de leer-
lingen van de middelbare scho-
len uit Castricum. De beste leer-
lingen krijgen twee tot drie 
maanden training en krijgen de 
mogelijkheid om zich te plaatsen 
voor de NK junioren. Het brengt 
de jongeren in aanraking met 
hardlopen. De enthousiastelin-
gen en degene met aanleg blij-
ven over en staan hier op het NK 
junioren in Breda. Het laat zien 
dat de benoeming tot Regionaal 
Training Centrum een kwaliteits-
impuls gegeven heeft aan onze 
jeugdopleiding.” 

Dubbel voor 
Bram van TDR

Jaarmarkt Akersloot meer 
vorm, kleur en smaak

Akersloot - Vanaf begin dit jaar 
is de organisatie van Rock ’n Roll 
Street Akersloot, die ook de jaar-
markt op vrijdagavond van het 
rock & roll-weekend organi-
seert, volop bezig om de markt 
weer nieuw elan in te blazen. En 
de markt krijgt weer vorm, kleur 
en smaak. 
De markt wordt opgeluisterd met 
een ‘foodstreet’ en kramen met 
als thema onder andere rock & 
roll. Met kleding, snuisterijen, 
jukeboxen, platen en ambach-
ten. Voor de liefhebbers treedt 
Bennies Fifties op. Ook komt een 
barbier zijn kap- en scheerkun-
sten vertonen. Dit jaar is er ruim-

te voor handelaren en particulie-
ren met tweedehands goederen. 
Tijdens de jaarmarkt wordt kin-
deren een gratis rock & rollclinic 
aangeboden in de grote tent. Er 
zijn bovendien twee springkus-
sens. Diverse straatartiesten ver-
tonen hun kunsten. 
De jaarmarkt vindt dit jaar plaats 
op vrijdag 28 augustus van 16.00 
tot 22.00 uur. Voor 35 euro is het 
mogelijk een kraam met verlich-
ting te huren: anna.oorthuis@
quicknet.nl. Voor lokale vereni-
gingen of goede doelen geldt 
een speciaal tarief. Bel met Rob 
Dekker op 06-16294024 voor 
meer informatie.

Schoolhandbaltoernooi 
van CSV groot succes

Castricum - Het jaarlijkse CSV 
schoolhandbaltoernooi was ook 
dit jaar weer een groot succes. 
Met driehonderd kinderen uit 
Castricum en Limmen en ruim 
dertig vrijwilligers werd het een 
mooie dag. Vooral de Augusti-
nusschool en de Visser ’t Hooft 
gingen met heel wat bekers naar 
huis. 
De Augustinus werd eerste in 
de poules van de kleinsten met 
groep 3a en ook groep 8 ging 
met de beker naar huis. De an-
dere kampioenen van het toer-

nooi waren de klassen 4, 5 en 6 
van de Visser ’t Hooft en groep 7 
Sint Maarten 7c. 
Er werd niet alleen gehandbald, 
maar ook record na record ver-
broken bij de snelheidsmeter en 
andere spelletjes. Kinderen kon-
den zich laten schminken en was 
er voor iedereen popcorn. Ieder-
een die wil, kan bij CSV twee 
maanden gratis lid worden en 
in die tijd trainen en wedstrijden 
spelen. Meer informatie: www.
csvhandbal.nl of mail naar info@
csvhandbal.nl. 

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Limmen - Zondag rond 7.25 uur 
is brand ontstaan in een woning 
aan de Rijksweg. De brandweer 
had deze heel snel onder contro-
le. De magnetron had vlam ge-
vat, de oorzaak daarvan is onbe-
kend.

Brand door 
magnetron
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Uitgeest - Deze maand fo-
to nummer 21898 uit de foto-
beeldbank van de vereniging 
Oud Uitgeest waarvan al veel 
namen bekend zijn. Het is een 
foto die genomen werd tijdens 
een schoolreisje van de Openba-
re lagere school op 28 en 29 ju-
ni 1950 naar Texel. Het was een 
gemengde klas met leerlingen 
uit het zesde en zevende leer-
jaar. De foto werd genomen bij 
de Fonteinsnol op Texel. Hij werd 
ons ter beschikking gesteld door 
Lida Klinkenberg-Woudt, een 

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in 

deze rubriek

dochter van de onderwijzer van 
deze groep. 
U ziet van links naar rechts: voor-
aan 1. Corrie (Cocky) Spuibroek, 
2. Janny Terol, 3. …. Schoenma-
ker en 4. Aagje Twisk.  
Rij twee: 5. Rein Silfhout, 6. An-
ne Ottema, 7. Henk Zevenberg, 
8. Ruud Gerritsma, 9. Gerrit van 
Twuijver en 10. Nel Prins. 
Achterste rij: 11. …...? 12. Me-
vrouw Annie Brinks-Nieboer 
(vrouw van het hoofd van de 
O.L. school Albert Brinks. Waar-
schijnlijk is hij de persoon achter 

haar waar geen cijfer bij staat), 
13. Lodewijk Dokter, 13a. Janny 
Mooij, 14. Wim Overeem, 15. ….? 
16. Meester Piet Woudt, 17. Em-
my Zweeris, 18. Maartje Ooms,  
19. Bea Zweeris en 20 Siem 
Hoope.

Wie  weet de nog overgebleven 
kinderen te benoemen? 
Uw reactie kunt u kwijt op on-
ze website: www.ouduitgeest.nl  
bij Wie is wie. Hier kunt u de fo-
to ook nog op uw scherm verder 
bekijken.  

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De volkstuinvereniging De Kuil beschikt over een groot perceel van 1 hectare tussen de 
Geesterweg en de visvijver De Kuil. Er loopt een pad tussen de volkstuinen de visvijver. Vanaf dit pad kun 
je een hengeltje uitgooien in de visvijver of gaan tuinieren. Soms wordt er een boom wegens ziekte ver-
wijderd. Een houtbewerker heeft van de stomp een prachtig beeld gemaakt. Met navraag kon ik de per-
soon niet traceren en dus ook niet vragen wat het eventueel moet voorstellen. Als je er naar kijkt zie ik 
een krokodil, vis, slangenkop of een kop van een leguaan. Foto en tekst: Ger Bus

Bibliotheek Uitgeest 
in andere vorm?

Uitgeest - Bezuinigen, een 
werkwoord dat de laatste ja-
ren veelvuldig aanwezig is en 
waar doorgaans niemand vro-
lijk van wordt. In 2013 ontstond 
een discussie in de toenmalige 
gemeenteraad van Uitgeest over 
eventuele sluiting van muziek-
school, zwembad en bibliotheek.
Waar het zwembad nu door vrij-
willigers wordt geëxploiteerd en 
de muziekschool in afgeslank-
te vorm verder mocht, moest er 
nog onderzocht worden of er 
een overlevingspakket voor de 
bibliotheek voorhanden was.
Wethouder Wil Spaanderman 
weet dat als je bepaalde voorzie-
ningen sluit, je het hart weghaalt 
uit een dorp. Spaanderman: “Wij 
als college willen leefbaarheid 
en vitaliteit behouden en slui-
ting vermijden, wij moeten kijken 
naar een toekomstbestendige 
bibliotheek die levert aan jeugd 
en volwassenen. De jeugd heeft 
mij de ogen doen openen. Het is 
onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Wij maken ons 
zorgen over bijvoorbeeld de taal-
fouten en laaggeletterdheid. De 
kwaliteit van leerlingen op mid-
delbare scholen is ons ernst. Wij 
moeten het niveau verhogen en 
kunnen samen met scholen een 
bijdrage leveren.”
Bureau Questum uit Eindho-

ven kreeg de taak onderzoek te 
doen en stelde een rapport op. 
Questum gaf duidelijk aan voor-
al te investeren in de jeugd en 
ziet als mogelijkheid de biblio-
theek met een uitgebreid pak-
ket en begeleiding op de basis-
scholen te positioneren. Ook de 
werkgroep bibliotheek voelt de-
ze noodzaak aan. Overleg is er 
inmiddels geweest met onder 
andere Stichting Tabijn.
Voor volwassenen wordt het een 
ander verhaal. Spaanderman: “Je 
merkt dat steeds minder mensen 
richting bibliotheek gaan, de E-
reader heeft zijn intrede gedaan, 
op internet is veel informatie te 
vinden. Toch willen wij verder 
maar op een andere manier. Om 
in te spelen op de behoefte aan 
ontmoeting en educatieve inter-
actie, zou je kunnen denken aan 
een onderkomen in een dorps-
huis of zelfs gemeentehuis waar 
men boeken kan lenen of omrui-
len met eigen boeken.’’
Wethouder Spaanderman is blij 
dat het rapport bij de raad ligt 
en kan nu weinig anders dan af-
wachten of de raad enthousiast 
op de uitkomst reageert en mee 
wil investeren in de nieuwe op-
zet. In overleg met alle partijen 
zal in het najaar een besluit ge-
nomen worden. (Monique Tee-
ling)

De 6-jarige Gabriëlla wil graag dat de bibliotheek blijft bestaan

Fototentoonstelling 
in Fort Veldhuis
Regio - In de maanden juli, au-
gustus en september wordt in 
Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis de fototentoonstelling “Het 
Geheim van Amsterdam, uit de 
lucht gegrepen” gehouden.  De 
fotografen René Ros en Otto Bo-
demeijer hebben alle forten van 
de Stelling van Amsterdam van-
uit de lucht gefotografeerd. Dit 
heeft prachtige opnames opge-
leverd van dit unieke verdedi-
gingswerk dat is gelegen rond 
Amsterdam. De tentoonstelling 
bestaat uit 10 groot(s) opge-
blazen foto’s aan de wand, al-
le andere opnames worden als 

een diashow afgespeeld. Dit is 
een unieke kans om alle forten 
en batterijen van de Stelling van 
Amsterdam te zien.
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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Regio - GroenLinks Heemskerk/
Uitgeest heeft op zaterdag 20 ju-
ni voor de achtste keer de ‘groe-
ne lintjes’ uigereikt. Dit jaar was 
dat voor het eerst samen met 
GroenLinks Beverwijk. Het Groe-
ne Lintje is een blijk van waar-
dering voor inwoners, organisa-
ties en (kleine) bedrijven die ac-
tief bijdragen aan een duurzaam 

en groen Heemskerk, Uitgeest of 
Beverwijk.
Rond 11.00 uur verzamelden de 
genomineerden en andere be-
langstellenden zich bij woon-
zorgboerderij De Reigershoe-
ve aan de Oosterweg te Heems-
kerk. Evenals vorig jaar werden 
de lintjes uitgereikt door frac-
tievoorzitter Ans Nijman. Dit jaar 

Groene Lintjesregen

zijn er vier lintjes uitgereikt. 
Het eerste groene lintje was voor 
Eetbaar Heemskerk. Met maar 
een handjevol mensen heeft de 
organisatie het gered om een 
dor stuk land vruchtbaar te ma-
ken. Er is hard gewerkt om het 
centrale plein af te krijgen en on-
kruidvrij te maken. Schoolkinde-
ren worden benaderd om ook 
actief mee te doen met hun ei-
gen plantjes in de daarvoor spe-
ciaal gemaakte vierkante meter 
tuintjes. Ze komen regelmatig 
langs om die zelf te verzorgen. 

De Stadstuin Beverwijk of stad-
stuinderij de Hoftuin kreeg als 
tweede het groene kleinood. 
Een stadsmoestuin voor omwo-
nenden. Ook vluchtelingen par-
ticiperen in dit groene ontmoe-
tingsproject. Sinds het voorjaar 
van 2013 is een lapje grond van 
park Overbos in Beverwijk om-
getoverd tot stadsmoestuin voor 
bewoners. Natuureducatie, loka-
le groene economie, sociale ver-
binding en een groene vrijetijds-
besteding zijn trefwoorden die 
voor dit project gelden. Iedere 
woensdagavond zijn enthousi-
aste vrijwilligers in de weer met 
planten en kruiden. Tijdens het 
werken worden nieuwe contac-
ten gelegd en ideeën, kennis en 
vaardigheden uitgewisseld. Om-
dat vluchtelingenwerk nauw be-
trokken is bij de tuin doen er 
mensen mee die de taal nog niet 
zo goed beheersen, maar wel 
met handen en voeten alles kun-
nen vertellen over wat er in een 
moestuin speelt en zo contacten 
kunnen opbouwen. Dit alles bij 
elkaar is een groene onderschei-
ding waard.

Annemiek Stoppelenburg en 
Marjan van der Voort waren de 
derde in de rij van de gedeco-
reerden. Zij zijn de initiatiefne-
mers van het boekje “Bomen uw 
groene buren”. Wandelen langs 
het openbaar groen in de buur-
ten De Maer, Breedweer, Ren-
dorppark en De Die. Het boek-
je bevat allerlei informatie over 
bomen. In totaal zijn er vier wan-
delroutes verschenen in gedruk-
te vorm. Het ziet er professio-
neel en goed uitgevoerd uit, een 
verrijking voor de wijk Boven de 
Baandert. Kortom zo’n initiatief 
verdient een groene onderschei-
ding.

Het vierde en misschien meest 
eervolle lintje was voor de heer 
C. Torenburg uit Uitgeest. De 
inmiddels 94 jaar jonge heer To-
renburg verzorgt al het groen 
rondom verzorgingshuis Gees-
terheem in Uitgeest. Hij doet dit 
al 9 jaar belangeloos. De heer 
Torenburg is bewoner van het 
verzorgingshuis en dus nog heel 
actief. Hij heeft hiermee dus echt 
een groen lintje verdiend.

GroenLinks heeft met de uitrei-
king van de groene lintjes de 
onderwerpen duurzaamheid, 
groen, natuur en milieu weder-
om op een positieve manier in 
het nieuws gebracht. Dus in 
2016 zal er zeker weer een uit-
reiking plaats gaan vinden. 

Zwaar ongeval op A9
Uitgeest - Op de A9 bij Uitgeest 
in de richting van Haarlem is za-
terdagmorgen 27 juni even voor 
12 uur een zwaar ongeval ge-
beurd.
Een auto en een motorrijder 
kwamen met elkaar in botsing 
waarna de motor nog enke-
le honderden meters is doorge-
gleden. De traumahelikopter uit 
Amsterdam landde op de A9 om 
assistentie te verlenen. De mo-

torrijder is met spoed met de 
ambulance naar het ziekenhuis 
gebracht. De verkeersongeval-
len analyse (VOA) van de politie 
heeft onderzoek gedaan naar de 
toedracht van het ongeval.
De gehele A9 is afgesloten in de 
richting van Haarlem. Dat lever-
de een lange file op op de A9 en 
op de omleidingsroutes door Uit-
geest. (bron: www.112-uitgeest.
nl)

Binnenmeerschool 
stunt het schooljaar uit!
Uitgeest - De leerlingen van de 
Binnenmeerschool in Uitgeest 
beleefden afgelopen donderdag 
een ware stuntdag.
Onder begeleiding van een pro-
fessioneel stuntteam oefenden 
de leerlingen de hele dag hun ei-
gen super spannende stunt.
Er waren koorddansers, free-

runners, een menselijke pirami-
de en er werd zelfs over een au-
to heen gelopen met als inzet: de 
koffer!

De zeer geslaagde zonnige dag 
werd afgesloten met een spette-
rende Stuntshow voor heel veel 
ouders en belangstellenden.

Blije gezichtjes bij 
prijsuitreiking

Regio - Tijdens Biblioplaza 
IJmond Noord hebben heel veel 
bezoekers meegedaan met on-
ze prijsvraag ‘raad het totale ge-
wicht aan boeken in deze kar’. 
Het juiste gewicht was 32.2 kg. 
Fenna en Corné zaten daar het 

dichtst bij, zij dachten allebei 32 
kg. 

Vandaar dus twéé winnaars. On-
langs namen zij met blije gezich-
ten in de bibliotheek hun prijs, 
een mini-tablet, in ontvangst!

Vaarexcursie met boswachter
Regio - Zondag 5 juli wordt in 
het Jisper en Wormerveld een 
vaarexcursie gehouden met bos-
wachter Ed Zijp van Natuurmo-
numenten. Als geen ander weet 
hij boeiend te vertellen over vo-
gels, planten en zoogdieren in 
het veld. En natuurlijk alles over 
het beheer: maaien, boeren en 
koeien. De excursie is van 14.00 
tot 16.00 uur. Reserveren bij be-
zoekerscentrum De Poelboerde-
rij in Wormer via 075-6219100 of 
per e-mail bezoekerscentrum@

poelboerderij.nl onder vermel-
ding van naam, aantal perso-
nen en telefoonnummer. Kosten 
10 euro, kinderen 3 euro. Leden 
Natuurmonumenten, Vogelbe-
scherming Nederland, Vogelbe-
schermingswacht Zaanstreek en 
Vrienden van bezoekerscentrum 
De Poelboerderij 8 euro. Meer 
informatie: www.poelboerderij.nl  
Afvaart bezoekerscentrum Poel-
boerderij, Veerdijk 106 in Wor-
mer. Op de foto een ringslang 
(foto: Larry Kef)
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Uitgeest - Met een grote groep 
vrijwilligers van zo’n 15 mensen 
is vrijdag het interieur en deels 
het exterieur  van de kerk Onze 
Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest 
schoon gemaakt. 
Zoals het bij elk huis het geval is 
dient van tijd tot tijd de bezem er 
doorheen gehaald te worden, zo 
ook in de kerk die toch de gehe-
le week meerdere malen in ge-
bruik is voor de erediensten. De 
restauratie van het Adema orgel 
is in volle gang en zal naar ver-
wachting in september weer in 
volle luister in de kerk staan. Een 
reden des te meer om het interi-
eur van de kerk weer eens goed 
onder handen te nemen zodat 
kerk en orgel beiden in optima 
forma voor de dag komen.
De medewerkers hadden zich 
voor deze dag spontaan aange-
meld en zoals is te zien op de 
foto’s maken vele handen licht 
werk. Gewapend met hogedruk 
spuiten voor de buiten ramen, 
ragebollen, sopemmers, een 
flink aantal stofzuigers, steigers, 
trappen en ladders is enthousi-
ast gewerkt en is men tot grote 
hoogten gestegen. Het resultaat 
mag er weer zijn.
Omdat een ieder bezig was met 
het uit- en inwendige van de 
kerk, werd het inwendige van 
de mensen zeker niet vergeten. 
Een uitstekende lunch werd ge-
serveerd waardoor in de middag 
het werk naar tevredenheid kon 

worden afgemaakt. Aan het ein-
de van deze dag werd het glas 
geheven op een leuke gezellige 
samenwerking waarbij een ie-
der een mooie bijdrage heeft ge-

leverd om het “eigen” huis weer 
schoon en op orde te maken 
klaar voor de ontvangst van het 
gerestaureerde Adema orgel. 
(Ton Schoen/Wim Noom)

Dankzij inzet 15 vrijwilligers

Kerk weer helemaal schoon!

Uitgeest - Zaterdag 27 juni 
stond de 5e Midfond vlucht van-
uit Meaux op het programma 
voor de leden van duivensport-
vereniging De Vliegende Vleu-
gels, maar door problemen op 
de losplaats moest er iets kor-
ter worden gelost in Pont St. 
Maxence. Op de losplaats die 
ochtend een bijna onbewolk-
te blauwe hemel en een matig 
wzwesten windje op de vlieg-
lijn, dat waren de omstandighe-
den  bij de lossing om 9.00 uur 
in Frankrijk. Met een afstand van 
388 km voor de boeg vertrokken 
de duiven snel richting Uitgeest 
e.o. Aantal deelnemers was 8 
en het aantal ingekorfde duiven 
was 61 stuks. Reeds om 13.54.26 
meldde de eerste duif zich bij 
de al weken goed presterende 
Frank Rodenburg met een ge-
middelde snelheid van 1321,051 
m.p/m. (ruim 79 km p/uur)  Het 
tot nog toe relatief zware vlieg-
seizoen voor de oude duiven be-
gint langzaam zijn tol te eisen, 
dit gezien het aantal inkorvers 
en het aantal  ingebrachte dui-
ven. De uitslag van Zaterdag 27 
juni van de eerste vijf liefhebbers 
luidt als volgt; 1-3-6-15e Frank 
Rodenburg uit Uitgeest, 2-4-13e 
Ron van Rijn uit Uitgeest, 5-7-

12e Piet Groentjes uit Uitgeest, 
8e Peter Schellevis uit Uitgeest 
en 9-16e Comb. Kerssens-Krom 
uit Akersloot. De taart van de-
ze week gaat naar Comb. Kers-
sens-Krom uit Akersloot. De at-
tractieprijs geschonken door 
Frank Krom op deze vlucht gaat 
naar Ron van Rijn met een van 
zijn duiven op de 4e plaast in 
de uitslag. De overwinning in 
de vereniging van Frank Roden-
burg was in het Rayon B ook 
goed voor een 15e plaats tegen 
83 deelnemers met 1097 duiven. 
Twee deelnemers wisten op de-
ze vlucht de uitslag niet te ha-
len en kon hierdoor geen pun-
ten toevoegen aan hun conto. 
Ook de jonge duiven hadden af-
gelopen zaterdag hun eerste op-
leer met de containerwagen. Al-
tijd een spannende dag voor lief-
hebber en zijn duiven, de nieu-
we beleving in de wagen en dan 
met een 5/6000 jonge duiven het 
luchtruim in op zoek naar hun 
veilige hok. Maar gelukkig werd 
het een prima verlopen vluchtje 
vanuit Bergambacht. Komende 
zaterdag ijs en weder dienende 
(hittegolf) hebben we de vierde 
Dagfond vlucht vanuit Chateau-
roux met een afstand van 682 km. 
(Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Schipholfonds schenkt 
OBS De Wissel 9000 euro
Uitgeest - Donderdag 25 ju-
ni hebben Ingeborg de Boer en 
Marit Veldhuijs van OBS De Wis-
sel een cheque van 9000 eu-
ro  ontvangen van het Schiphol-
fonds.  De feestelijke uitreiking 
vond plaats in het Schipholge-
bouw in Amsterdam. De school 
had een sponsorverzoek inge-
diend voor het opknappen van 
het schoolplein.
De werkgroep speelplein, be-
staande uit leerkrachten en ou-
ders van de school zijn al twee 

jaar bezig om geld in te zamelen 
voor een freerunningparcours.
De school heeft bewegen hoog 
in het vaandel en wil de kinderen 
met dit parcours nog meer uitda-
gen tot bewegen en creativiteit.  

Ze zijn dan ook reuze enthou-
siast over deze donatie die hen 
dichter bij hun wensen brengt. 
Wie weet staat straks het eer-
ste freerunningparcours van Uit-
geest op het schoolplein van De 
Wissel!
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Ophaaldata restafval
In week 28 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 6 juli. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 8 juli.
De Koog: donderdag 9 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 10 juli. 

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

Burgemeester bij gouden 
echtpaar Blanken-Gortmaker

De vakantieperiode komt eraan. Een fijne tijd om er even tussenuit te 
gaan. Maar let op: ook inbrekers kijken uit naar deze periode. Als veel 
mensen van huis zijn, slaan zij hun slag.
Een woninginbraak kan een grote impact hebben op het gevoel van veilig-
heid. Er zijn vreemden in huis geweest, ze hebben aan iemands bezittin-
gen gezeten en misschien waardevolle spullen meegenomen. 
De aanpak van woninginbraken heeft daarom hoge prioriteit bij de poli-
tie. Als er toch wordt ingebroken, doet de politie er alles aan om de in-
braak op te lossen, de dader(s) aan te houden en eventuele gestolen spul-
len terug te geven aan de eigenaren. Na een inbraak doet de politie altijd 
een buurtonderzoek en in de meeste gevallen wordt sporenonderzoek 
gedaan. Er is een speciaal woninginbrakenteam dat inbraken onderzoekt.

Wat kunt u zelf doen?
•	 Zorg	voor	goedgekeurd	hang-	en	sluitwerk	op	ramen	en	deuren.	Laat
 geen hulpmiddelen voor de inbrekers (zoals ladders e.d.) in uw tuin staan.
•	 Sluit	altijd	alle	deuren	en	ramen	(ook	op	de	bovenverdieping).	Ook	klei-
 ne ramen van de wc of de garagedeur niet vergeten. Een inbraak duurt  
 slechts enkele minuten. 
•	 Bewaar	(reserve)sleutels	niet	buiten,	hang	geen	adreslabel	aan	een	sleu-
 telbos en laat geen sleutels aan de binnenzijde van de deur zitten.
•	 Laat	geen	onbewoonde	indruk	achter	(geen	afwezigheidbriefjes	op	de		
 deur, gebruik tijdschakelaars voor licht, zorg voor regelmatig bezoek,  
 laat de post weghalen bij de voordeur/uit de brievenbus en laat gordij-
 nen openen of sluiten. 
•	 Zorg	voor	voldoende	verlichting	rond	uw	woning.
•	 Licht	uw	vertrouwde	buren	in	over	uw	vakantieplannen.	Bij	glasgerinkel
	 of	gestommel	in	uw	huis	kunnen	zij	112	bellen.	Ook	kunnen	ze	uw	huis
 een bewoonde indruk geven.
•	 Geef	niet	op	sociale	media	aan	dat	u	op	vakantie	gaat.

Voor meer informatie en tips kijk op http://www.politiekeurmerk.nl/
bewoners/preventietips/veilig-op-vakantie/

Van A8 naar A9! 
Wat moeten we dan afwegen?
Het project Verbinding A8-A9 is er op gericht om de bereikbaarheids- en leef-
baarheidsproblemen op te lossen, die ontstaan door het gebrek aan een goe-
de verbinding tussen deze twee snelwegen. In de planstudie worden zeven al-
ternatieven onderzocht voor het verbeteren van de verbinding. Maar wat de 
één een prima oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wenselijk. In de-
ze artikelenserie vertellen voor- en tegenstanders per alternatief waarom dit 
wel/niet	een	goed	idee	is.	Zo	wordt	duidelijk	gemaakt	welke	verschillende,	en	
soms tegengestelde, belangen er spelen.
Alternatief 5: Heemskerk 
Dit alternatief maakt gebruik van bestaande op- en afritten van de A9, maar 
doorsnijdt	het	groene	(weide)gebied.	De	Stichting	Houd	Broekpolder	Leefbaar	
is	voorstander,	omdat	de	aansluiting	niet	vlakbij	deze	woonwijk	 is;	LTO	 is,	
vanwege	de	doorsnijding	van	weiden,	juist	niet	voor	dit	alternatief.		Op	de	
website www.verbindinga8-a9.nl kunt u hun argumenten lezen en bekijken 
via een korte animatie.

Snoeien? Laat uw haag 
nog even groeien
Na het grote succes van vorig jaar is de ac-
tie Vergroot de Hoop opnieuw van start ge-
gaan, nu samen met meer dan 170 gemeen-
ten.	Ook	Uitgeesters	kunnen	hun	steentje	bij-
dragen door taxussnoeisel apart te houden 
en naar de inzamelbak te brengen op de ge-
meentewerf aan de Molenwerf 27. Voor meer 
informatie en openingstijden: www.vergroot-
dehoop.nl.
Vergroot de Hoop roept iedereen op om zo-
veel mogelijk taxussnoeisel in te leveren zo-
dat er nog meer mensen geholpen kunnen 
worden in hun strijd tegen kanker. Voor iede-
re ingezamelde kuub snoeisel gaat er  
E 50,- naar een kanker-gerelateerd goed doel. 
1 kuub is goed voor 1 kuur. 
Vergroot de Hoop, verklein de kanker!
Wanneer: lever uw snoeisel in tussen nu en 
31 augustus. 
Wat: alleen de jonge scheuten van de taxus baccata. 
Rafael van der Vaart: ‘Als topsporter is het een strijd voor de winst. Maar wat 
als het een strijd is voor je leven, een gevecht tegen kanker, een oneerlijke 
strijd! Als team staan we sterk, laten we samen de strijd tegen kanker aan-
gaan.’ 

Voorkom diefstal tijdens 
uw vakantie

Burgemeester	Wendy	
Verkleij verraste op 
woensdag 24 juni, 
de dag van hun gou-
den bruiloft, de heer 
en	 mevrouw	 Blan-
ken-Gortmaker	 thuis	
in hun woning aan 
de Vrijburglaan met 
een feestboeket.
De Amsterdammers 
T.	 Blanken	 (73)	 en	
C.L.	 Blanken-Gort-
maker (71) leerden 
elkaar in 1964 ken-
nen op de Jaap Eden-
baan. De ontmoeting 
op het ijs resulteer-
de in een huwelijk. In 
Amsterdam waren ze zo klein behuisd dat de doka van de bruidegom voor 
de	komst	van	hun	eerste	dochter	moest	worden	omgebouwd	tot	babykamer.
In 1967 kwamen ze naar de Vrijburglaan, waar ze de eerste kopers werden 
van	een	woning	 in	de	piepjonge	nieuwbouwwijk	De	Koog.	De	heer	Blan-
ken	bekwaamde	zich	via	de	grafische	industrie	in	de	reclamefotografie.	Zijn	
vrouw was receptioniste bij een ingenieursbureau, werk dat ze ook na haar 
huwelijk	met	veel	plezier	bleef	doen.	In	Uitgeest	werden	de	volgende	twee	
dochters van het echtpaar geboren. Na enige omzwervingen wonen de drie 
dochters	met	hun	gezinnen	nu	allemaal	weer	 in	Uitgeest,	mooi	verspreid	
over de gemeente. Het gouden echtpaar heeft acht kleinkinderen, in leeftijd 
variërend van drie tot vierentwintig jaar. Vanwege de gouden bruiloft heeft 
het	echtpaar	Blanken	al	het	nodige	gevierd,	onder	meer	in	Toscane.	Eind	au-
gustus volgt ook nog een strandfeest in Castricum met de familie.

Voetbalicoon Rafael van der 
Vaart is ambassadeur van de 
actie Vergroot de Hoop.

Burgemeester Wendy Verkleij met het gouden echt-
paar Blanken-Gortmaker in de achtertuin aan de 
Vrijburglaan (foto: gemeente Uitgeest).
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