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Uitgeest - Nog een paar 
dagen en dan is het zo-
ver, de schoolvakanties be-
ginnen! Vooral voor leerlin-
gen van groep 8 een speci-
ale gebeurtenis, zij gaan na 
de vakantie naar de middel-
bare school! De kinderen van 
groep 8 van de Binnenmeer-
school vierden dit afscheid 
door een musical een aan-
tal keren voor verschillend 
publiek uit te voeren. Vori-
ge week woensdag voor de 
opa’s en oma’s en andere 
ouderen uit Uitgeest, vrijdag 
voor de hele school en giste-
ren voor de ouders.
Het was dit jaar speciaal, 
want de groep bestaat uit 40 
kinderen! Groep 8 neemt af-
scheid, maar ook de groep 
8-ers van de combinatie-
klas 7/8. De leerkrachten van 
groep 8 en 7/8 hebben de 
musical zelf geschreven en 
de kinderen mochten zelf de 
rollen uitkiezen.
De musical kreeg de naam: 
‘The Eight Awards’. Het was 
een award-show waarin ver-
schillende acts te zien waren. 
Er werd gezongen, er was 
cabaret en vele spannen-

de fi lms. De show werd ge-
leid door twee presentatoren 
en één reporter. Achter de 
schermen werkten twee re-
gisseurs en vier cameraman-
nen om de show draaiende 
te houden. Aan het eind van 
de show werd een winnaar 
gekozen die de felbegeer-
de Eight Award in ontvangst 
mag nemen. Deze winnaar 
werd gekozen door onze tien 
bekende juryleden. Het was 
een fl itsende show met veel 

humor en mooie muziek.
Het was echter de locatie dat 
het plaatje helemaal afmaak-
te. In de theaterzaal van het 
dorpshuis De Zwaan kwam 
de show echt tot leven. Met 
hulp van een getalenteerde 
groep vrijwilligers werd de 
show voorzien professionele 
belichting en geluid. 

Eén groot feest voor zowel de 
leerlingen als het publiek. En 
nu lekker vakantie vieren!

Het is weer voorbij!
Uitgeest - De kermis is weer 
voorbij, de rust is weerge-
keerd in ons dorp. Het was 
weer een enorm succes, 
mede door het zonnige zo-

merweer. Woensdag knal-
de de kermis van 2016 naar 
een spectaculair einde met 
prachtig vuurwerk. (foto: Ger 
Bus)
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Oranje Stichting Uitgeest 
ziet ‘t levenslicht

Uitgeest - Vorige week 
woensdag is de Oranje Stich-
ting Uitgeest opgericht bij 
het Uitgeester Notariaat. De 
groep enthousiaste vrijwilli-
gers bestaat uit de Uitgees-
ter ondernemers Dolf Sluis, 
Tineke Jonkman, Juliette de 
By en Jeroen Scholten. Ko-
ningsdag 2016 werd al geor-
ganiseerd door deze groep, 
in samenwerking met de ge-
meente. Deze verandering in 
het Koningsdag programma 
werd zeer goed ontvangen, 
en vraagt om uitbreiding van 
de activiteiten. 
Niet alleen het succes van 

Koningsdag heeft de leden 
doen besluiten de stichting 
op te richten, maar ook om 
in de toekomst naast Oran-
jefeesten andere evenemen-
ten te organiseren. Met on-
der andere een braderie in 
het vooruitzicht. 
De Stichting richt zich na-
drukkelijk op alle lagen van 
de bevolking en wil van jong 
tot oud bereiken met hun 
evenementen en feesten. 

De oprichting werd in toe-
passelijke feestoutfit gevierd 
met een heerlijke slagroom-
taart!

Wedstrijd voor 
polsstokhoogspringers

Regio - Op 17 juli wordt op 
het nieuwe complex van AV 
Lycurgus, Jaap Bootpad 2 in 
Assendelft, de eerste officië-
le wedstrijd gehouden. Voor 
de achtste maal wordt de 
wedstrijd voor polsstokhoog-
springers om de Richard Co-
té Bokaal gehouden.
Circa 90 atleten zullen op 
twee polsstokhoogspring-
matten hun beste prestatie 
ooit proberen neer te zetten. 
Om 10.30 start de wedstrijd 
met de eerste twee groe-
pen van elk 20 personen. Om 
12.30 uur zullen de elite da-
mes waaronder EK-gangster 
en Lycurgiane Rianna Galia-
rt en de Belgische EK-gang-
ster Fanny Smets hun wed-
strijd houden. Om 14.00 uur 
starten de elite heren hun 
wedstrijd. Hier is onder an-
dere EK-ganger en Lycurgi-
aan Menno Vloon (foto) aan-
wezig, die concurrentie krijgt 
van onder andere Nils Mul-
der. De organisatoren ver-
wachten deze week nog 
de bevestiging van enkele 
Spaanse deelnemers.
Zij zullen onder begeleiding 
van de door hen gekozen 
muziek er een mooie wed-

strijd van maken waarbij de 
organisatie hoopt dat de be-
staande wedstrijdrecords 
(4,25m dames en 5.46m bij 
de heren) verbroken zullen 
worden. Om 15.30 uur zullen 
de laatste twee groepen van 
elk 20 personen beginnen.
Meer informatie: zie www.ri-
chardcotebokaal.nl waar ook 
het deelnemersveld later de-
ze week vermeld zal staan of 
Per mail  Info@richardcote-
bokaal.nl, of telefonisch via 
06-51996435. (foto: Wil Co-
nijn)

40 jaar Basketbal in Uitgeest
Lake City Players, nog 

steeds een gezonde club
Uitgeest - Meer dan 40 jaar 
wordt er in Uitgeest gebas-
ketbald. Het jubileum wordt 
op zaterdag 3 september op 
grootse wijze gevierd. Met 
een clinic voor de jeugdspe-
lers,  een mixed toernooi voor 
de huidige - en voormalige 
leden en een feest tot in de 
late uurtjes. Tijdens het feest 
zal er een veiling worden ge-
organiseerd om voor de club 
wat extra financiële midde-
len te genereren. Dit alles in 
de thuishaven Sport- en Ten-
niscentrum Uitgeest aan de 
Zienlaan.
In 1976 waren het Julia en 
Han Mors die met een klei-
ne vriendenclub de vereni-
ging hebben opgericht. Na 
de start van de vereniging 
werd de Meet de thuisbasis 
en konden drie wedstrijden 
per avond worden afgewerkt. 
In 1980 verhuisde men naar 
de gereedgekomen sporthal 
aan de Zienlaan. De vereni-
ging kon daar op drie velden 
naast elkaar spelen en hier-
door meer thuiswedstrijden 
spelen.
Met het spelen in de sporthal 
is ook de groei van de ver-
eniging begonnen. Door het 
open karakter van de sport-
hal kwamen meer Uitgees-
ters in aanraking met de 
sport en het regende aan-
meldingen. Vanaf 1985 wordt 
er jaarlijks een kennismaking 
dag voor de lagere school-
jeugd van Uitgeest georga-
niseerd in de vorm van een 
scholentoernooi. Hierdoor 
blijft de vereniging een even-
wichtige opbouw van jeugd- 
en seniorenleden houden.
De Uitgeester vereniging 
is altijd een vereniging ge-
weest van rond de honderd 

leden, met als uitschieter het 
midden van de jaren negen-
tig toen er honderdvijftig le-
den waren. Veelal leden uit 
Uitgeest, aangevuld met en-
thousiaste basketballers uit 
Krommenie, waar niet in 
clubverband kan worden ge-
speeld. De vereniging heeft 
als motto “vrijwillig, maar niet 
vrijblijvend”. Dit betekend 
dat presteren voorop staat 
en van alle leden wordt ver-
wacht om naast het spelen 
zich in te zetten voor de club. 
Op 3 september vinden er 
vanaf 2 uur allerlei activitei-
ten plaats. Eerst een clinic 
voor de jeugdleden gevolgd 
door een mixed toernooi voor 
de huidige leden aangevuld 
met oud leden die weer een 
balletje willen gooien. Na af-
loop een buffet en de avond 
zal worden afgesloten met 
een feest in de sporthal.
Heb jij gespeeld bij Lake Ci-
ty Players en vind jij het leuk 
om deel te neme aan het 
mixed toernooi of  herinne-
ringen op te halen tijdens de 
feestavond, meld je dan aan 
via de site van Lake City Play-
ers: www.lakecityplayers . nl, 
kijk op onze facebookpagina: 
Lake City Players 40 jaar of 
stuur een e-mail naar: jubile-
um@lakecityplayers.nl

Lezing in Fort Veldhuis
Regio - Op zondag 17 juli is 
er in het luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis een lezing 
over een minder bekend on-
derwerp in de geschiedenis 
van Noord-Holland, de En-
gelse invasie bij Callantsoog. 
In 1799 lande een Engels in-
vasieleger bij Callantsoog. 
Na hier eerst slag geleverd te 
hebben met de troepen van 
de Bataafse republiek trok 
de invasiemacht op en dit re-
sulteerde weer in de slag bij 
Castricum, waar zij werden 
verslagen en teruggedreven. 
Een hoogste interessant on-
derwerp. De lezing wordt ge-

geven door Fred Braaksma 
verbonden aan het Fort aan 
den Ham.
De lezing begint om 14.00 
uur. 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, 
kinderen van 8 tot 12 jaar 
2,50, kinderen jonger dan 8 
jaar gratis en houders van 
een veteranenpas gratis. 
Openingstijden: 11.00 – 17.00 
uur. Zie ook: www.arg1940-
1945.nl.



Uitgeest - Vorige week 
woensdag rond 14.00 uur 
werd op de Middelweg een 
fietser aangereden door de 
bestuurder van een perso-
nenauto, die achteruit vanaf 
de Bollenhof de Middelweg 
opreed. De fietser kon de-
ze auto niet meer ontwijken 
en kwam vervolgens tegen 
een geparkeerde personen-
auto te vallen, die schade op-
liep. De automobilist reed na 
de aanrijding weg. Zijn gege-
vens zijn bekend en de partij-
en werden met elkaar in con-
tact gebracht.

Aanrijding

Uitgeest - Vrijdagmiddag 
omstreeks 14.25 uur, reed de 
bestuurster van een perso-
nenauto over de rechter rij-
strook van de A9. Op een ge-
geven moment viel zij kenne-
lijk even in slaap.
Toen zij even later bij haar 
positieven kwam, was het al 
te laat en reed zij met een 
snelheid van ca. 100 km per 
uur tegen de achterzijde van 
een voor haar rijdende perso-
nenauto.
Door de aanrijding onder-
vond de bestuurster van de 
auto nekklachten.

Bestuurster 
valt in slaap

Uitgeest - In de nacht van 
vorige week woensdag op 
donderdag tussen 02.00 en 
05.00 uur werd uit een voor-
tuin op de Kruiskamplaan 
een bromfiets, merk Piag-
gio, kleru zwart, kenteken 
D193DN, ontvreemd.

Bromfiets uit 
tuin gestolen

Uitgeest - In de nacht van 6 
op 7 juli werd een ruitje van 
een op de Geesterweg ge-
parkeerde personenauto in-
geslagen. Er wordt niets ver-
mist.

Ruitje auto 
ingeslagen

Uitgeest - Tussen 6 en 8 ju-
li werd een ruitenwisser van 
een op de Blankertlaan ge-
parkeerde personenauto ont-
vreemd.

Ruitenwisser 
ontvreemd

       Zo vlogen 
       de duiven 

Piet Groentjes pakte zijn 1e Dagfond overwinning

Uitgeest - De Jonge dui-
ven vlogen dit weekeinde 
hun derde officiële vlucht van 
dit seizoen vanuit het Belgi-
sche Duffel met een afstand 
van 160 km. Aantal deelne-
mers was 8 met 229 inge-
korfde duiven. De duiven 
werden gelost om 09.15 uur 
met een matige  zuidwes-
tenwind. Dit keer goeie tem-
peraturen maar wel een wat 
toenemende wind met wat 
kans op regen, het werd dan 
ook een snelle vlucht voor 
de jonge duiven. De snel-
ste  en eerste duif werd ge-
constateerd om 11.00.57 uur  
bij Henk Brondijk in Uitgeest 
met een gemiddelde snelheid 
van 1512.198 m.p.m. (ruim 90 
km p/uur). Het werd ‘n rede-
lijk snelle vlucht want bin-
nen 10 minuten waren de 58 
prijsduiven vervlogen. De uit-
slag van de eerste vijf  lief-

hebbers 3e wedvlucht jon-
ge duiven op zaterdag 9 ju-
li luidt als volgt: 1-17-23-
37-43e Henk Brondijk (Uit-
geest), 2-40-41-54e Peter 
Schellevis (Uitgeest), 3-6-7-
8-9e Frank Rodenburg (Uit-
geest), 4-5-13-18-19e Dirk 
de Bruin (Uitgeest) en 10-
12-25-26-33e Hein Berkhout 
(Uitgeest). De taartbon  gaat 
deze week naar Wim Roden-
burg met een van zijn dui-
ven op de 50e plaats. De at-
tractieprijs geschonken door 
Frank Rodenburg gaat de-
ze week naar Dirk de Bruin 
met een duif van hem op de 
13e plaats in de uitslag. De 
eerste duif van Henk Brond-
ijk was tevens goed voor een 
fraaie overwinning nl. een 1e 
plaats in het Rayon B. tegen 
104 deelnemers met 2553 
duiven. Géén van de acht 
deelnemers viel dit weekend 

buiten de prijzen. Volgende 
week de vierde jonge duiven-
vlucht vanuit Asse-Zellik  met 
een afstand van 185 km.

Het redelijk snel afkomen van 
de jonge duiven in de och-
tend gaf voor de oude dui-
ven die later in de middag 
vanuit het Franse Chateau-
roux (670km) zouden komen 
ook het vermoeden van een 
vlotte vlucht. Met goed weer 
op de losplaats en een rede-
lijk vroege lossing om 7.00 
uur in de morgen, zouden 
de duiven op de vlieglijn bo-
ven België en Nederland ge-
confronteerd kunnen wor-
den met een beperkt regen 
of motregen gebied. Dit zou 
dan ook voor de nodige ver-
schillen in aankomst kunnen 
gaan zorgen. Maar ondanks 
het slechte weer tijdens de 
aankomst kwamen de duiven 
toch nog redelijk vlot naar 
huis. De eerste duif  van Piet 
Groentjes vloog een gemid-
delde snelheid van 1369,901 
m.p.m. wat neerkomt op een 
snelheid  van ruim 82 km per 
uur.  Die dag waren er 7 deel-

nemers met 95 duiven aan de 
start. De uitslag van de eer-
ste vijf liefhebbers op Za-
terdag 9 juli luidt als volgt: 
1-7-14-20e Piet Groentjes 
(Uitgeest), 2-8-11-13-16e 
Comb. J. Hommes & Zonen 
(Akersloot), 4-5-9-15-18e 
Hein Berkhout (Uitgeest), 
6-12e Peter Schellevis (Uit-
geest) en 7-10e Comb. Kers-
sens-Krom (Akersloot). De 
taartbon  gaat deze week 
naar de laatste plaats in 
de uitslag  van de Comb. J. 
Hommes & Zonen met een 
van hun duiven. De eerste 
duif van Piet Groentjes was 
tevens goed voor 35e plaats 
in het Rayon B. tegen 89 
deelnemers met 1032 duiven. 
Drie van de zeven deelne-
mers vielen dit weekend op 
deze vlucht buiten de prijzen. 
Volgende week de vijfde en 
laatste middenafstand vlucht 
vanuit het Franse Morlincourt  
met een afstand van 350 km. 
(Hein Berkhout)

De derde Jonge duivenvlucht 
werd gewonnen door Henk 
Brondijk

Toe aan een nieuwe 
parket- of laminaatvloer?

Onze showroom is geopend op zaterdag
van 10.00-15.00 uur of op afspraak.

Molenwerf 21 F • Uitgeest • 0251-321174 • 06-48422096
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En het begon met Aak
Lezing over vondst van 
jongentje uit IJzertijd

Castricum - Twee eeuwen 
voor Christus werd bij Dorre-
geest een negenjarig jonge-
tje, zittend met opgetrokken 
knieën, begraven. Hij werd 
in 1981 onverwacht terug-
gevonden tussen talrijke ne-
derzettingssporen, en is later 
Aak genoemd. Aak staat nu 
in Huis van Hilde met geitje 
aan de hand, maar wie was 
hij eigenlijk en waarom lag 
hij daar begraven? Jan de 
Koning blikt in zijn lezing op 
13 juli terug op de opgraving 
en neemt bezoekers mee op 
reis naar de tijd en het land 
van Aak.
Aak moet negen jaar oud zijn 
geweest toen hij stierf. Tij-
dens een omvangrijke op-
graving bij Dorregeest door 
de toenmalige Rijksdienst 
in de jaren ‘80 werden ook 
tal van nederzettingssporen 
aangetroffen en de graven 
van mensen, runderen, paar-
den en een hond. Men had in 
die jaren nog geen idee van 
de ouderdom van deze gra-
ven. De archeologen hadden 
indertijd ook hun handen vol 
aan de vondst van waterput-
ten, paalkuilen, greppels en 
kuilen, en aardewerk date-
rend van de late IJzertijd tot 
in de nieuwe tijd. Verder zijn 
er mantelspelden aangetrof-
fen, een haarnaald, gespen, 
Romeins militair beslag, een 
bronzen tafelpoot en nog 
veel meer. De opgraving le-

Alternatief verbinding A8-A9
Regio - De provincie Noord-
Holland, de stadsregio Am-
sterdam en de gemeenten 
Zaanstad, Uitgeest, Heems-
kerk, Beverwijk en Velsen wil-
len de bereikbaarheid en de 
leefbaarheid rondom Krom-
menie, Wormerveer en As-
sendelft verbeteren door een 
nieuwe wegverbinding tus-
sen de rijksweg A8 en de A9 
aan te leggen. De Commis-
sie m.e.r. adviseert nu om in 
het milieueffectrapport voor 
de Verbinding A8-A9 ook de 
effecten van het zogenoemde 
Golfbaanalternatief te onder-
zoeken.
Voordat Provinciale Sta-
ten over het nog op te stel-
len provinciaal inpassings-
plan besluiten worden de mi-
lieugevolgen onderzocht in 
een milieueffectrapport. De 
provincie heeft, namens sa-
menwerkende partijen, aan 
de Commissie gevraagd het 
rapport tussentijds te toet-

sen. De reden hiervoor is 
dat de partijen graag tus-
sentijds willen besluiten over 
welke kansrijke alternatie-
ven in meer detail worden 
onderzocht. Daarnaast wil-
len de partijen tussentijds la-
ten toetsen of de gezond-
heidsdoelstelling van de re-
gio haalbaar is of te optimis-
tisch is ingeschat. Volgens de 
Commissie bevat het rapport 
voldoende milieu-informatie 
om tussentijds te besluiten 
welke alternatieven verder 
moeten worden uitgewerkt. 
Naar haar mening blijkt uit 
de onderzoeksresultaten dat 
ook het alternatief Golfbaan 
hiervoor kansrijk is. Ondanks 
de hoge kosten heeft dit al-
ternatief namelijk de mees-
te positieve milieueffecten en 
de hoogste kosten-batenver-
houding. 
De Commissie adviseert dit 
alternatief in het vervolg te 
onderzoeken.

verde zoveel informatie op, 
dat niemand dacht dat de-
ze ooit nog kon worden uit-
gewerkt. Kort geleden is dat 
werk toch afgerond. Lec-
tor Jan de Koning (Hollan-
dia Archeologen) is archeo-
loog, specialist vroege mid-
deleeuwen en regiospecia-
list Kennemerland. Aanvang 
20.15 uur.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
Big Friendly Giant (BFG) OV – 3D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 19.30 uur 
woensdag 20.00 uur

The Man who knew Infinity
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 16.00 uur 

maandag 20.00 uur
Me Before You

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur

Independence Day - 3D
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur   dinsdag 20.00 uur
Elle

woensdag 16.00 uur
Grote Vriendelijke Reus (GVR) NL- 2D

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 13.00 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 16.00 uur

Ice Age 5 (NL) - 3D
zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur
Ice Age 5 (NL) - 2D

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur
Finding Dory (NL) - 3D

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 13.00 uur  zondag 11.00 uur

maandag & dinsdag 16.00 uur
Finding Dory (NL) - 2D

Programma 14 juli t/m 20 juli 2016

Grote Vriendelijke Reus 
van Roald Dahl in 2 en3D
In de GVR (Grote Vriendelij-
ke Reus) in 2D en en de BFG 
(Big Friendly Giant) in 3D, ge-
baseerd op Roald Dahls we-
reldberoemde boek, maakt 
het eenzame weesmeisje 
Sophie kennis met de magi-
sche reuzenwereld.
Wanneer ze ‘s nachts wak-
ker ligt, wordt ze plotseling 
uit haar bed geplukt en ont-
voert. Maar Sofie heeft niets 
te vrezen; het is De Grote 
Vriendelijke Reus. Een reus 

die misschien eigenaardi-
ge woorden gebruikt, maar 
geen vlieg kwaad doet. Ze 
komt er echter al snel achter 
dat zijn soortgenoten min-
der vriendelijk zijn en samen 
met de GVR smeedt ze een 
plan om alle kinderen in de 
wereld te beschermen tegen 
de kwaadaardige reuzen. De 
verfilming is in handen van 
de legendarische regisseur 
Steven Spielberg in samen-
werking met Disney. 

Om zichzelf te redden moe-
ten Sid, Manny, Diego en de 
rest van de kudde hun huis 
verlaten en beginnen aan 

Ice Age5 een reis vol humor en avon-
tuur door nieuwe, exotische 
landen waarbij ze een groot 
aantal nieuwe, kleurrijke ka-
rakters ontmoeten. Te zien in 
2 en 3D. 

Hummel Kozijnen & Wooncomfort

Splendid Pliss oplossing 
voor kunststof kozijnen

Regio - Ook gezien op te-
levisie? Keje raamdecora-
tie op magneetband is spe-
ciaal voor kunststof kozijnen 
en wordt bevestigd  zonder te 
boren of te schroeven. Hum-
mel Kozijnen is de aangewe-
zen dealer geworden voor 
Noord-Holland en daar zijn 
ze trots op. Nooit meer pro-
blemen met gordijnrails of 
cassettes die voor het raam 
of de draaikiepramen han-

gen. De Splendid Pliss wordt 
direct op de kunststof glaslat-
ten geplaatst. Het is een alu-
minium frame voorzien van 
een magneetband waar een 
geplisseerde raamdecoratie 
is ingebouwd en kan worden 
bediend van boven naar be-
neden en van beneden naar 
boven. Het voordeel is dat het 
draaikiepraam altijd maxi-
maal geopend kan worden 
en dat de eventuele ventila-

tieroosters nooit meer zijn af-
gesloten. Men kan de Splen-
did Pliss bestellen voorzien 
van plissé stof, lichtdoorschij-
nend, niet doorschijnend, 
maar wel lichtdoorlatend of 
een verduisterende stof die 
geschikt is om de slaapka-
mers ook overdag donker te 
maken. Uiteraard kan men 
kiezen uit diverse kleuren. 
Tevens geschikt voor lichte 
vochtige ruimtes. Voor lamel-
len wordt de Latende aange-
raden, een aluminium frame 
waar een 25 mm aluminium 
jaloezie is ingebouwd. Alle 
raamdecoratieproducten zijn 
ook geschikt voor de mees-
te houten kozijnen. De inzet-
hor werkt op een soortgelijke 
manier. De producten staan 
zeer overzichtelijk in de grote 
showroom van Hummel Ko-
zijnen opgesteld. Wie de ma-
ten meeneemt kan een prijs-
opgave ontvangen. De maat 
van het glas moet hiervoor 
gemeten worden. De show-
room is gevestigd op de Lijn-
baan 44a in Heemskerk. De 
openingstijden zijn maandag 
tot en met vrijdag van  10.00 
tot 16.30 uur, zaterdag van  
11.00 tot 15.00 uur.  Zie ook   
www.hummel-kozijnen.nl.
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Afscheid juf Marijke
Bakkum - Maandag 11 ju-
li was een bijzondere dag 
op basisschool Cunera. Om-
dat juf Marijke Nota na bij-
na veertig jaar in het onder-
wijs van haar pensioen wilde 
gaan genieten, was maan-
dag het afscheid. Na een vro-
lijk onthaal waarbij diverse 
hippies werden gespot, tra-
den alle groepen op voor juf 
Marijke en haar gezin. Ook 
was er voor de ouders gele-
genheid om juf Marijke ge-
dag te zeggen. Juf Marijke 
heeft zeker haar sporen ver-
diend in het onderwijs. Op 18 
september 1975 startte ze als 

juf op de Bernadette kleuter-
school. Ook viel ze in op ver-
schillende scholen en in 1993 
begon ze met werken op ba-
sisschool Cunera. Daar heeft 
ze als IB-er samen met Jan-
ny Hollenberg de zorg voor 
leerlingen opgezet. Ze werk-
te vooral in de groepen een 
tot en met zes en heeft af-
gelopen jaar erg genoten in 
groep drie. ,,Ik heb dankzij de 
kinderen en de collega’s een 
fantastische en onvergetelij-
ke tijd gehad”, aldus juf Ma-
rijke. En alle collega’s van de 
school en de kinderen gaan 
haar zeker missen. 

Herrieschoppers 
Ik dacht even dat de Boeing die heel laag overkwam zou neerstorten. 
Het was zeer beangstigend. Wat een herrie dat geeft, 50 tot 75 herrie-
schoppers op een dag. Normaal In de tuin zitten met dit mooie weer is 
niet mogelijk. Zelfs met oordoppen in, is de vlucht naar binnen de enige 
optie en deuren en ramen gesloten houden, met de radio aan. Ik ben 
twee jaar geleden verhuisd naar Castricum. Voor de zee, de natuur en 
de ‘rust’. Als ik dit geweten had!
Gert Kleisen.

Speciale beloning voor 
wiskundeleraar Satoer

Castricum - Geen drop,  
chocolade of bloemen; Ol-
ly Satoer, wiskundeleraar en 
mentor bij de eindexamens 
op het Jac. P. Thijssecolle-
ge werd  aangenaam verrast 
na de uitreiking van de diplo-
ma’s op school. 
Hij werd benaderd door een 
dankbare vader van een van 
zijn leerlingen, die geslaagd 
was. Satoer helpt leerlingen 
extra als zij problemen heb-

ben met wiskunde. De va-
der bood een vliegtripje aan 
in zijn vliegtuigtje als dank. 
De wiskundeleraar vloog 
mee als copiloot van Lelystad 
naar Texel, waar hij een uit-
gebeid diner kreeg aangebo-
den. De terugreis was ener-
verend door de bliksem on-
derweg. ,,Ik krijg vaak leu-
ke dankbetuigingen, maar dit 
was wel de kers op de taart”, 
aldus Satoer.

Laatste kans Molendijk
Castricum - Het CALorie-
project om bewoners van de 
wijk Molendijk te helpen hun 
huizen te verbeteren loopt 
ten einde. Gratis aanvragen 
voor maatregelen kunnen tot 
en met 14 juli geplaatst wor-
den. Aannemers en installa-
teurs komen bij de aanvra-
gers langs om de situatie op 
te nemen alvorens ze met 
vrijblijvende offertes komen. 
Aanvragers hebben vervol-
gens tot 1 september om of-
fertes te accepteren. Molen-
dijk is de eerste van vier wij-
ken in de gemeente waar CA-
Lorie een bijzondere benade-
ring toepast. Woningverbete-
ring op het gebied van ener-
giebesparing wordt gecom-
bineerd met maatregelen om 
zo lang mogelijk prettig thuis 
te kunnen blijven wonen. CA-

Lorie heeft eerst grondig on-
derzoek gedaan in vier wo-
ningen die representatief zijn 
voor de meeste woningen in 
de wijk. De waardevolle infor-
matie uit deze onderzoeken 
is geanonimiseerd beschik-
baar via de website www.ca-
lorieenergie.nl, waar overi-
gens alle relevante informa-
tie te vinden is. Uit de onder-
zoeken komen de meest lo-
gische maatregelen voor de-
ze wijk naar boven. Daarbij 
horen onder meer zonnepa-
nelen, isolatiemaatregelen, 
HR++ glas en zonneboliers 
voor wat betreft energie. En 
steunbeugels, deurbeveili-
ging, straatwerkophoging en 
aangepaste toiletten voor le-
vensloopbestendigheid. Het 
mailadres is manuel@calori-
eenergie.nl.

Sizeup 3860 nu op de Middelweg

Uitgeest - Vorige week don-
derdag opende Sizeup 3860 
voor het eerst haar deuren 
aan de Middelweg 81 B. Zeer 
veel positieve reacties, bos-
sen bloemen en felicitaties 
volgden. Het pand is enorm 
opgeknapt, een echte aan-
winst voor het centrum van 

Uitgeest. In november 2015 
ging Sizeup 3860 van start 
aan het Gladiolenpad naast 
IJssalon de Florijn. Na ander-
half jaar werd het al tijd voor 
iets anders. 

Zodra eigenaresse Juliet-
te hoorde dat het pand aan 

de Middelweg leeg zou ko-
men, wist zij genoeg. Met dit 
mooie resultaat tot gevolg. 
Naast de damesmode heeft 
Sizeup 3860 nu ook heren-
kleding in de collectie; de zo-
mercollectie van Twinlife. De 
maten gaan vanaf medium 
tot en met 4xl. De wintercol-
lectie van Twinlife zal volgen 
in augustus. Afgelopen week 
wisten de heren de winkel al 
te vinden. ,,Best wel vreemd 
als je dames gewend bent’’, 
zegt Juliette. ,,Maar wel su-
perleuk!’’ 
Sizeup 3860 gaat verder met 
het verkopen van de maten 
38 tot en met 60. Voor alle 
leeftijden is er wel iets. Met 
de merken, inmiddels be-
kend, X-Two, Yest!, Ophilia, 
Magna, Sempre Piu, Rabe 
& Setter. De nieuwe winkel 
doet ook mee aan de uitver-
koop en is geopend van dins-
dag tot en met zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. 

De oude winkel blijft nog ge-
opend tot half oktober. Daar 
hangen op dit moment de 
grote maten met outlet-prij-
zen tot 70 procent en is ge-
opend van dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Zaterdag dus ge-
sloten. Zie voor meer infor-
matie de facebookpagina fa-
cebook.com/sizeup3860.

GroenLinks wil 
duurzamer

Castricum - Donderdag 
zal de raad van Castricum 
naar verwachting een mo-
tie aannemen om de ge-
meente duurzamer te ma-
ken dan nu het geval is. 

De motie, een initiatief van 
GroenLinks roept het colle-
ge op om een plan te ma-
ken voor energiebesparing 
van de eigen gebouwen, de 
straatverlichting en het wa-
genpark. Volgens Groen-
Links is er nog veel winst te 
halen op deze terreinen. Bij-
komend voordeel is dat de 
gemeente geld bespaart op 
haar energierekening. Ook 
draagt ze bij aan het terug-
dringen van de CO-2 uit-
stoot en het tegengaan van 
het broeikaseffect. De mo-
tie krijgt waarschijnlijk steun 
van een meerderheid tijdens 
de raadsvergadering. Mede-
indieners zijn SP, D66, PvdA, 
VrijeLijst, CDA, GDB en Cas-
tricum Lokaal. GroenLinks 
heeft al eerder voorgesteld 
dat er een meerjarig inves-
teringsplan moet komen voor 
de verduurzaming van de ge-
meentelijke organisatie.  
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Finale van Uit Je Bak en Shake 
the Party in De Bakkerij

Castricum - Juli staat voor 
de vrijwilligers van de Vereni-
ging Vrienden van De Bakke-
rij in het teken van de voor-
bereidingen voor het Uit Je 
Bak-festival, dat dit jaar op 
zondag 31 juli haar tien-

de editie beleeft. Het fes-
tival biedt dit jaar voor het 
eerst een podiumplek aan 
de winnaar van de Uit-Je-
Bak Band-Battle, en die gaat 
tussen Inbetween Colours en 
Mike & The Musicians (fo-

to). Zaterdagavond aanvang 
21.00 uur, entree gratis. 
Op zondagmiddag Shake The 
Party met muziek uit de jaren 
50 en 60. Zomaar een Zon-
dagmiddag gaat om 14.00 
uur van start in De Bakkerij. .

Nachtwerk voor brandweer
Castricum - Woensdag 
vroeg om 0.15 uur is de 
brandweer uitgerukt naar 
een afdeling aan de Oude 
Parklaan na een brandmel-
ding. Ter plaatse bleek de 
rookmelder afgegaan te zijn 
door stoom die vrijkwam tij-
dens het douchen. 
Vrijdag om 7.00 uur ging de 
brandweer weer richting Dijk 
en Duin. Er bleek een klein 
brandje geweest te zijn. Dat 
was uit toen de spuitgas-
ten ter plaatse kwamen. Za-
terdag om 12.35 uur zijn 
de brandweerkorpsen van 
Akersloot en Heiloo uitgerukt 
naar de A9, omdat bij hecto-
meterpaal 67,0 aan de rech-
terkant een voertuig in brand 
stond. Zondag om 4.00 uur 

is de brandweer met spoed 
uitgerukt om een meting te 
verrichten in een apparte-
mentencomplex aan de Kor-
te Cieweg, omdat daar in een 
woning een koolmonoxide-
melder was afgegaan en een 
van de kinderen zich niet lek-
ker voelde.

De bewoonster heeft hier-
op 112 gebeld en het gezin is 
op het balkon gaan staan om 
de hulpdiensten af te wach-
ten. Door het ventileren van 
de woning heeft de brand-
weer niets kunnen meten. 
Uit voorzorg is de gaskraan 
dichtgedraaid en de cv-ketel 
uitgeschakeld. Ook is het ad-
vies gegeven om de ketel na 
te laten kijken. 

Ouderen-jongerendag 
op het Jac. P. Thijsse 

Castricum - Donderdag 7 
en vrijdag 8 juli vond de 
tiende editie van de oude-
ren-jongerendagen plaats 
op het Jac. P. Thijsse Col-
lege. De leerlingen van 
3mavo beleefden op don-
derdag een buitendag, bij 
één van de verzorgings-
huizen in de regio. Op vrij-
dag ontvingen zij zo’n ne-
gentig gasten op het JPT.   

Donderdag was een dag vol 
beweging. De leerlingen gin-
gen naar zorgcentra in en 
rond Castricum. Ze hielpen 
bij het rondbrengen van kof-
fie, thee en gebak, zorgden 
voor muziek, verzorgden de 
handen van bewoners, de-
den mee aan de wandelpuz-
zeltocht, werkten mee aan de 
bingo, praatten mee in ge-
spreksgroepjes en waren be-
geleiders bij het maken van 
een (rolstoel-)wandeling. 
Andere leerlingen brachten 
de senioren naar de speciale 
bus, waarmee ze met rolstoel 
en al een rondrit maakten 
door Noord-Holland: door 
Limmen en Heiloo via Alk-
maar naar de Broekerveiling 
en langs de zee weer terug. 
Leerlingen en senioren spra-

ken samen over de teksten 
op de hangertjes van thee-
zakjes en dat leidde tot boei-
ende gesprekken. Het ging 
dan ook over dingen die ie-
dereen in het leven mee kan 
maken. ,,Heel geslaagd en de 
inhoud van de gesprekken 
was soms zonder meer ver-
rassend”, aldus docent Je-
roen Kerstjens. 
Vrijdag werden negentig gas-
ten ontvangen op het Jac. P. 
Thijsse College. Bij binnen-
komst werden de gasten ge-
koppeld aan een gastheer of 
gastvrouw uit 3mavo. Na de 
opening door mevrouw Hyl-
kema, rector van het Jac. P. 
Thijsse College en Kees Rood, 
wethouder van de gemeente 
Castricum, kregen de gas-
ten de mogelijkheid om één 
van de vele workshops te vol-
gen. John Heideman vertelde 
over de Tweede Wereldoor-
log in Castricum, er was een  
workshop tapas maken en bij 
de workshop DNA werd uit-
gelegd hoe men verschillen 
kunt zien tussen DNA van de 
mens, dier en plant. De krant 
over deze ouderen-jongeren-
dag is te vinden op de websi-
te van het Jac. P. Thijsse Col-
lege. 

Bezoek uit India voor  Muttathara 
Castricum - Stanley Pra-
kash en zijn vrouw Beulah 
zijn sociaal werkers in Zuid-
India. Zij organiseren vooral 
projecten  ten behoeve van 
de economische ontwikke-
ling van vrouwen en kinde-
ren. Sinds drie jaar worden zij 
daarbij ondersteund met do-
naties van de Stichting Cas-
tricum helpt Muttathara. Af-
gelopen week bezochten zij 
Castricum. 
Na sluitingstijd  van de kring-
loopwinkel hebben Stanley 
en Beulah een video laten 
zien van hun projecten. Zo 
heeft Beulah voor een groep 
van veertig vrouwen en jonge 
mensen een computercursus 
georganiseerd. Daarin leren 
ze de basisvaardigheden om 
op een computer te kunnen 
werken. De veertig leerlingen 
leren dit op tien computers. 
Dit geeft al aan hoeveel ver-
schil er in het dagelijks leven 
van mensen gemaakt kan 
worden met een relatief klei-
ne financiële donatie.
Stanley organiseert een pro-
ject waarmee vrouwen een 
koe op afbetaling kunnen 
kopen. Met de opbrengsten 
van de melk betalen zij de 
koe af. Met de verdere op-
brengsten kunnen de vrou-
wen een tweede koe kopen. 

De opbrengsten van de af-
betalingen worden weer ge-
bruikt om koeien voor ande-
re vrouwen te kopen. Na het 
zien van de video volgde een 
levendige discussie. Hierin 
kwam naar voren dat de pro-
jecten van Stanley en Beulah 
heel sterk zijn gericht op het 
steunen van mensen uit de 
Dalit kaste. Dit is de laagste 
kaste in India, en wordt ook 
wel de kaste van de onaan-
raakbare genoemd. Wettelijk 
is het kastesysteem dan wel 
afgeschaft; in het dagelijk-
se leven is het springlevend. 
Stanley en Beulah komen zelf 
ook uit de Dalit kaste. Dit be-
tekent dat er ook vandaag de 
dag huizen zijn waar zij niet 

naar binnen kunnen, dat ze 
extra problemen hebben bij 
het  aanvragen van vergun-
ningen en bij het vinden van 
goed onderwijs voor hun kin-
deren. Deze mensen kunnen 
een steuntje in de rug daar-
om zo goed gebruiken. Tot 
slot werd opgemerkt dat de 
steun speciaal gericht is op 
vrouwen, omdat zo het he-
le gezin geholpen wordt. Op 
de foto Stanley Prakash en 
zijn vrouw Beulah samen met 
voorzitter Elly Oude Elferink 
en  penningmeester Hein Hil-
horst van de Stichting Cas-
tricum helpt Muttathara op 
werkbezoek bij het melkvee-
bedrijf van Michiel Mooij en 
Jacqueline de Lange.
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De Witte grijpt ticket voor Rio, 
Michel Butter haalt het niet

Castricum - Tijdens de EK 
Atletiek in Amsterdam  ging 
Lisanne de Witte zaterdag-
middag van start op de 4x400 
meter estafette. Michel But-
ter mocht op de laatste dag 
van de EK Atletiek in actie 
komen op de voor het eerst 
tijdens een EK georganiseer-
de halve marathon.
Lisanne de Witte liep donder-
dagavond de halve finale 400 
meter, maar zij kwam 0,03 se-
conde te kort voor de finale. 
Zaterdagmiddag mocht zij 
opnieuw in actie komen, dit 
keer in het 4x400 meter es-
tafetteteam. De Witte plaats-
te een goede versnelling en 
kon na 150 meter een Roe-
meense loopster binnendoor 
inhalen. Zo bracht zij het Ne-
derlandse team na twee ron-
den naar de derde plek. De 

Witte liep als snelste van het 
team een ronde van 50.8. Het 
estafetteteam finishte uitein-
delijk als vijfde in een tijd van 
3’29.18 en liep hiermee het 
18 jaar oude Nederlandse re-
cord van 3’32.31 uit de boe-
ken. Bovendien plaatste het 
estafetteteam zich met deze 
prestatie als tijdsnelsten voor 
de finale op zondagavond. 
Ruim een dag later stonden 
de dames opnieuw aan de 
start. Lisanne was net als za-
terdag de tweede loopster. 
Opnieuw wist ze een hele 
snelle ronde – deze keer van 
50.9 – neer te zetten. De da-
mes finishen uiteindelijk als 
zevende in een tijd vlak bo-
ven het gloednieuwe Neder-
lands record: 3’29.23. ,,De-
ze prestatie van de estafette-
ploeg is hoogstwaarschijnlijk 

Regio - Verleden week don-
derdag vond een bijzondere 
bijeenkomst plaats bij ‘Veel 
in Hout’ in Heemskerk, een 
onderdeel van Heliomare. 
Hier kreeg Memoria Uitvaart-
zorg een speciaal zelfontwor-
pen kist gepresenteerd. Deze 
is handgemaakt door de leer-
lingen, cliënten van Veel in 
Hout en begeleiders. De uit-
vaartkist is gemaakt van ge-
bruikt pallethout en de be-
kleding en kussentjes zijn 
van katoen. De leerlingen 
hebben de kist ‘Anders’ ge-
noemd. Waarom? Omdat zij 
anders zijn en ook de kist an-
ders is. Deze is aan de collec-
tie kisten van Memoria Uit-
vaartzorg toegevoegd. ,,Voor 

iedere keer dat deze uitvaart-
kist wordt besteld, bestel-
len wij bij ‘Veel in Hout’ met-
een een nieuwe”, aldus Man-
dy van Memoria Uitvaartzorg. 
,,We vinden het belangrijk 
dat we op deze manier een 
steentje bijdragen aan He-
liomare/de Hartekampgroep, 
die mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt opleiden 
en begeleiden.” 

,,Bovendien past het perfect 
in onze visie van betrokken, 
met aandacht, maatschappe-
lijke betrokkenheid en duur-
zaam”, vult Patty-Lou aan.  
Begeleider Peter stapt zon-
der pardon in de kist om te 
demonstreren hoe netjes 

het geheel toont. ,,De dood 
mag best wat vaker bespro-
ken worden”, vindt hij.  Zo-
wel Heliomare als Memoria 
Uitvaartzorg vinden het be-
langrijk om met elkaar de-
ze samenwerking nog meer 
vorm te geven en dat gaat ze-
ker gebeuren.  Heliomare wil 
op korte termijn, in samen-
werking met de Hartekamp-
groep, activiteiten uitbreiden 
met nog meer ambachten, 
bedacht en uitgevoerd door 
leerlingen en begeleiders. Zo 
hopen ze nog meer produc-
ten te kunnen leveren, niet 
alleen aan Memoria Uitvaart-
zorg, maar ook aan particu-
lieren en bedrijven in het al-
gemeen.

goed genoeg voor deelname 
aan de Olympische Spelen. 
Iedereen moet voor ons mee 
duimen’, aldus de Witte.

Michel Butter was geselec-
teerd om in het Nederland-
se team te lopen tijdens de 
halve marathon. Op de laat-
ste dag van de EK Atletiek 
in Amsterdam klonk voor de 
mannen bij het Rijksmuseum 
om 9.50 uur het startschot. 
Butter vertelt over zijn race: 
,,Ik had me voorgenomen om 
rustig op te bouwen en om 
daarna mensen in te gaan 
halen. Ik had het idee dat 
dat goed ging, omdat er op 
het begin nog veel mensen 
voor mij liepen.” Butter bleek 
echter harder gestart te zijn 
dan hij dacht: ,,Op 5 kilome-
ter kwam ik 15’03 door, dus 

dat is wel hard”, zegt Butter. 
Na 10 kilometer kreeg hij het 
daardoor zwaar, maar vanaf 
15 kilometer kon hij het ritme 
weer wat beter oppakken. ,,Ik 
zat er niet lekker in. Pas in 
het laatste deel kon ik weer 
echt pushen en begon ik lek-
ker te draaien.” Butter heeft 
de limiet voor de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro niet 
gelopen. Butter finishte uit-
eindelijk als 27e.
Na zijn kuitblessure, die hem 
weerhield om bij de mara-
thon van Rotterdam een li-
mietpoging voor de Olympi-
sche Spelen te doen, heeft 
hij er alles aan gedaan om op 
tijd weer op niveau te komen. 
Butter concludeert echter dat 
Rio voor nu te vroeg komt: 
,,Ik heb er alles aan gedaan 
en was goed op weg, maar ik 
kom nu gewoon te kort. Als 
ik 27e word in zo’n veld, heb 
ik in Rio niets te zoeken.’” Als 
team eindigde de Nederlan-
ders uiteindelijk op een zes-
de plaats.

Een collectief genoegen
Castricum - Er is weer le-
ven in de Blinckers-brou-
werij. Kunstenaarscollec-
tief CAKtwo, bestaande uit 
Peter Rijke, Berend Wijers 
en Marina Pronk hebben 
sinds oktober 2014 een 
gebruikscontract voor het 
voormalige restaurant op 
het strandplateau. 

De beeldhouwers werken er 
sinds die tijd aan hun eigen 
beelden maar ook aan het 
collectieve werk dat bestaat 
uit enorm uitvergrote voor-
werpen en dieren. Al twee 
maal schitterde de kerstster 
op het dakterras en er is veel 
te doen over de spinnen die 
op en rond het gebouw te-
voorschijn komen. Minder 
bekend is dat er nog een 
enorme reuzenspin in op-
slag ligt.. De enorme strand-
stoel met bijbehorend tafel-

tje en de onmisbare fles zon-
nebad tovert een glimlach 
op de gezichten van de vele 
strandbezoekers en het col-
lectief heeft nog meer in pet-
to. Pronk: ,,We hebben hard 
gewerkt om het toch behoor-
lijk gehavende gebouw om te 
toveren tot een geweldig ate-
lier. Sinds enkele weken heb-
ben we toestemming om on-
ze deuren open te gooien 
en dat doen we dan ook van 
harte. Tot en met september 
zijn bezoekers elk weekend 
op zowel zaterdag als zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur 
welkom en houden we open 
atelier met wisselende expo-
sities.”

Op dit moment exposeren, 
naast het collectief, Wijers, 
Rijke en Pronk, ook Mireil-
le Schermer en Peter Zwitser 
in Atelier voorheen Blinckers.

Castricum - Gospelkoor 
Connection zoekt een gita-
rist die het combo wil komen 
versterken. Kijk op www.con-
nection-hetkoor.nl voor meer 
informatie of bel Grete op 
0251-651689.

Gitarist gezocht 

Castricum - Om geld in te 
zamelen voor kankeronder-
zoek organiseert KWF Kan-
kerbestrijding daarom elk 
jaar de collecteweek, dit jaar 
in de week van 5 tot en met 
9 september. In Castricum en 
Bakkum wordt naar collec-
tanten en wijkhoofden ge-
zocht. 
Geïnteresseerd om als col-
lectant of wijkhoofd KWF te 
ondersteunen? Neem dan 
contact op met de secretaris 
van de afdeling, Tonny Hen-
driks, telefoon 650547, e-mail: 
ajchendriks@casema.nl.

KWF zoekt hulp 
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Limmen - Tot en met sep-
tember is er is een over-
zichtsexpositie met schilde-
rijen van Rein Juliaan Roor-
da te zien op de bovenver-
dieping van Rijksweg 127 in 
Limmen. 

Rein Juliaan Roorda is gebo-
ren op 30 april 1928 te Fries-

land. Aan deze datum dank 
hij zijn tweede naam Juliaan, 
naar toen nog prinses Juliana 
vernoemd. Sinds 1955 woont 
Rein in Akersloot. Hij kocht 
daar een café en een jaar la-
ter een melkzaak erbij. De 
melkzaak werd vijftien jaar 
later verkocht. Het café stop-
te na tien jaar, maar de slijte-
rij bleef behouden. Een stuk 
van het café moest wijken 
voor de aanleg van een weg. 
Rein besloot een stuk naar 
achter aan te bouwen en be-
gon een supermarkt; Centra, 
waar nu supermarkt Deen is 
gevestigd. 
Op zijn 62e besloot hij de 
zaak te verkopen. Daarna 
kwam hij toe aan schilderen 
en nu 88 jaar doet hij dat nog 
steeds. 

De expositie is te bezichtigen 
van dinsdag tot en met vrij-
dag van 9.30-17.30 uur en za-
terdag van 9.30-16.30 uur.

Castricum - Zondag 17 ju-
li is er een zomermarkt in 
het centrum van 11.00 tot 
18.00 uur. Op de Dorpsstraat 
en Burgemeester Mooys-
traat bieden veel standhou-
ders de leukste, lekkerste, 
nieuwste en mooiste zomer-
marktartikelen aan. Ook win-
kels zijn op deze koopzon-
dag geopend. Naast de vele 
braderieartikelen zijn er ook 

marktkramen met hobby-, 
kunst- en verzamelobjecten 
uit grootmoeders tijd. Vlak bij 
het station in de Burgemees-
ter Mooystraat is een stand 
waar allerlei oude plaatjesal-
bums, waaronder Verkadeal-
bums van Jac. P. Thijsse, ou-
de landkaarten en schoolpla-
ten van Koekkoek verkocht 
worden. Voor kinderen zijn er 
diverse attracties.

Leerlingen maken 
historische vondsten na
Castricum - In Huis van Hil-
de is binnenkort een maquet-
te van Stonehenge te bewon-
deren, prehistorische voor-
werpen en huisvesting, maar 
ook van later datum bijvoor-
beeld een Romeinse knap-
zak. Allemaal exact nage-
maakt door leerlingen van 
vwo-Xtra op PCC Het Lyce-
um in Alkmaar.
De leerlingen van de bijzon-
dere opleiding vwo-Xtra ma-
ken bij het vak geschiedenis 
elk jaar een historisch object 
dat te maken heeft met de 
periode die in dat schooljaar 
wordt behandeld. Ze doen 
dan eerst uitgebreid onder-
zoek naar de periode en het 
object. In een presentatie 
verantwoorden ze hun on-
derzoeksresultaten. Bij het 
object dat ze zo exact mo-
gelijk namaakten, schreven 

ze een toelichting voor geïn-
teresseerde kijkers. Dit type 
geschiedenisonderwijs wordt 
ook wel �Maker Education¹ 
genoemd; leren door zelf iets 
(na) te maken geeft richting 
en context aan wat de leer-
ling leert. Alhoewel in Neder-
land vooral populair in bè-
ta-onderwijs, kan het op al-
le vakken worden toegepast, 
bijvoorbeeld bij geschiede-
nis. De brugklassers van PCC 
Het Lyceum hielden zich de 
afgelopen periode bezig met 
de prehistorie of oudheid, 
tweedeklassers gingen aan 
de slag met de periode 1500-
1900 en derdeklassers met 
de 20e eeuw. De bij leerlin-
gen zeer populaire opdracht 
levert elk jaar een prachtige 
voorstelling op, die ditmaal in 
Huis van Hilde is te zien tot 
en met 28 augustus.

Drie keer Beethoven
Heiloo - Tijdens drie con-
certen in de Cultuurkoepel 
in Heiloo op 16, 19 en 24 juli, 
zal Brautigam op de fortepi-
ano, de voorloper van de pi-
ano, zijn meest geliefde so-
nates uitvoeren onder de titel  
‘The Best of Beethoven’. 
De Cultuurkoepel is de eni-
ge locatie in Nederland waar 
deze drie recitals worden ge-
geven. 
In november 2015 werd in 
Utrecht aan Nederlands be-
roemdste pianist en fortepia-

nist voor de derde keer een 
Edison uitgereikt voor zijn 
nieuwste cd. Aansluitend een 
High Tea in de binnentuin 
van de Cultuurkoepel met 
een Meet and Greet met Ro-
nald Brautigam. 
Voor meer informatie en re-
serveren kijk op www.cul-
tuurkoepelheiloo.nl, mail 
naar kaartverkoop@kunst-
getij.nl of bel 06 38149037. 
Abonnement op drie concer-
ten is mogelijk. Losse kaarten 
ook per avond aan de zaal.

Snelste duif 
wint niet altijd
Castricum - Het kan zo-
maar gebeuren; postdui-
ven topfit, losgelaten in 
België, op weg naar Cas-
tricum, maar ze komen 
aanvliegen vanuit het 
noorden. Dat zijn vaak 
jonge, onervaren duiven, 
die de turbo er op hebben 
zitten en vergeten bij hun 
hok te stoppen. 

Dit weekend viel het mee, 
maar een aantal jonge duiven 
nam met de wind in de rug 
de afslag te laat en verspeel-
de daardoor tijd. Zaterdag, 
bij de jonge duivenrace van 
De Gouden Wieken, was een 
duifje van Jaap Kaandorp de 
rapste. De wedstrijd voor de 
oude duiven uit Chateauroux 
werd gewonnen door Gerard 
Tromp en in Bakkum klok-
te Cor Schermer op de beide 
lange afstandsvluchten van-
uit Zuid- Frankrijk (1000km) 
vroege duiven.

Sportieve Akersloters 
naar Vierdaagse Nijmegen
Akersloot - Al jaren wordt 
er door leden van de 
Amak en ook door niet-le-
den deelgenomen aan de 
Vierdaagse in Nijmegen 
die dit jaar plaatsvindt van 
19 tot en met 22 juli. 

Bijna iedereen loopt indivi-
dueel, uitgezonderd wat stel-
len, familieleden of vrienden 
en vriendinnen. Cees Bak-
ker van Amak was benieuwd 
hoeveel deelnemers er mee-
doen aan de honderdste edi-
tie van het wandelevene-
ment. ,,Tot mijn grote verba-
zing waren dat er 26”, ver-
telt hij. 
,,Een gehandicapte wande-
laar loopt voor tweede keer 
40 km. Er zijn enthousias-
te kinderen die vertellen dat 
hun moeder voor de vijfde of 

tiende keer heengaat. Ook 
is er een twaalfjarig meisje, 
Kayleigh Swart, dat haar de-
buut maakt op de 30 km.”
De een ziet het als een pres-
tatie, een ander doet het met 
een intentie of voor een goed 
doel. 
,,Maar iedereen geniet met 
volle teugen op die ene na 
dan die het na de eerste keer 
voor gezien houdt. De mees-
te deelnemers zijn besmet 
met het Vierdaagse virus.” 
Ruud Laan loopt de 50 km 
voor de zevende keer, voor 
Monique Bos is het de elf-
de keer.
Jan Duin die de 30 km loopt 
is het meest ervaren; hij loopt 
de tocht voor de 32e keer, 
gevolgd door Cees Bakker 
die voor de 27e keer mee-
doet.

Castricum - Een maaltijd, 
een film en na afloop een ge-
sprek. Onder de noemer ‘Zin-
nige Zomeravonden’ biedt de 
Raad van Kerken deze activi-
teit aan. Iedereen is welkom.
Eerst is er een maaltijd be-
staande uit soep, een brood-
je, koffie of thee. Dan een film 
die de meeste mensen zal 
aanspreken. Tenslotte, voor 
wie dat wil, een moment van 
bezinning en gesprek. Voor 
de keus van de films en be-
geleiding van de gesprekken 
tekenen de pastores in Cas-
tricum of gemeenteleden. De 
avonden zijn steeds op don-
derdag in de Maranathakerk, 
Beatrixstraat, hoek Kleibroek 
op 21 en 28 juli, 11, 18 en 25 
augustus. Aanvang 18.00 uur 
en de bijeenkomst duurt tot 
circa 21.00 uur. De kosten 
zijn vijf euro per avond. Aan-
melden uiterlijk één dag te-
voren via tel.: 0251-654428,
email: riaritzema@kpnpla-
net.nl.  

Zinnige 
zomeravonden

Castricum - Marion de Jon-
ge exposeert grote houts-
kooltekeningen en Marjan 
Smulders beelden bij kap-
salon Jeunesse op het Kooi-
plein. De expositie is te zien 
van 16 juli tot 27 augustus 
van dinsdag tot en met za-
terdag.

Expositie
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Whatsapp BurgerAlert 
Limmen nu ook actief

Limmen - Een aantal be-
heerders van de website ‘Je 
bent Limmer als...’ heeft eni-
ge tijd geleden het initiatief 
genomen om te komen tot de 
oprichting van de Facebook-
pagina ‘BurgerAlert Lim-
men’. De pagina kent inmid-
dels al ruim 125 deelnemers. 
Het doel van de BurgerAlert 
is om bij verdachte situaties, 
pogingen tot inbraak, inbra-
ken et cetera melding te ma-
ken. 
De deelnemers kunnen inci-
denten, vandalisme, verdach-
te situaties, valse collectan-
ten/colporteurs, pogingen 
tot oplichting met bankpas-
jes direct via de app melden, 
maar moeten dit ook direct 
doen bij de politie via 0900 

8844 en/of het alarmnummer 
112 bij ernstige situaties. Zo-
dra iemand iets meldt wor-
den de overige deelnemers 
direct gealarmeerd en kan 
iedereen uitkijken naar ver-
dachte personen. Het is van 
groot belang dat bij een mel-
ding de straatnaam wordt 
genoemd, het tijdstip, de si-
tuatie, eventueel kentekens 
en misschien is het mogelijk 
een foto te maken. Het is niet 
de bedoeling zelf handelend 
op te treden. Aanmelden kan 
via het emailadres: marjan.
weurding63@gmail.com, ver-
meldt daarbij naam, adres en 
mobiele telefoonnummer. Bij 
aanmelding krijgt men gelijk-
tijdig duidelijke gebruiksaan-
wijzingen toegestuurd. 

André Hazes junior 
op Camping Bakkum

Bakkum - Er wordt een 
feestavond gehouden op 13 
augustus op Camping Bak-
kum. De line-up van arties-
ten is nog niet helemaal be-
kend, maar André Hazes Jr. 
zal in ieder geval een optre-
den verzorgen. 
Maar eerst  Bakkum Ver-
telt. Op 3 augustus wordt 
er afgetrapt met verhalen-
verteller Sahand Sahebde-
vani en Ot Azoj. Tot en met 
6 augustus is het een festi-
val vol met theater, singer-
songwriters, bands en lek-
ker eten en drinken. The-
ater voor de allerkleinsten 
door Thetater Tweekant 
en de Toru Noru Compag-
ny. Elke dag wordt afgeslo-
ten met bands, Ot Azoj op 
woensdag, La Garçon op 
donderdag, Sinas op vrijdag 
en Maison du Malheur komt 
het festival op zaterdag-
avond afsluiten. Met ver-
schillende singer-songwri-

ters zoals Rosemarijn Strij-
ker en Florian Wolff wordt 
het ook weer genieten. La-
chen kan met Martijn Kard-
ol die met zijn programma 
Jongensboek prijzen won 
tijdens het Groninger Stu-
denten Cabaret Festival 
in 2015 en de jury- en pu-
blieksprijs van het Leids Ca-
baret Festival in 2016. Isabel 
Nolte komt met Onderweg 
een muzikale cabaretes-
ke show geven. Zelf aan de 
slag kan tijdens workshops 
van Tune4u, Gail Meijer (fo-
tografi e) of Liedfs (poëzie). 
Of eerste hulp ontvangen bij 
het afmaken van een ver-
haal van de Verhalendames 
tijdens La Vie en Prose. Lek-
ker eten mag op het festival 
natuurlijk niet ontbreken. 
Van Saladebar tot Vive le vin 
en van Eetschuur tot Pasta 
Joe. Foto: cover van Leef, het 
laatste album van André Ha-
zes Jr. 

André Hazes junior André Hazes junior 

Naar de polder
Heiloo - De IVN-natuurwan-
deling op zondag 17 juli voert 
vanaf de Kattenberg naar het 
dijkje rond de Kooymeerpol-
der. Aanvang 10.00 uur bij de 
Kattenberg aan de Kenne-
merstraatweg. Honden kun-
nen niet mee, vanwege het 
vee in de polder. Een dona-
tie (2,50 euro) wordt op prijs 
gesteld. Foto: Paul ten Have.Nieuwe expositie in 

Strandvondstenmuseum
Castricum - Wil Piersma ex-
poseert werk in het Strand-
vondstenmuseum. Pas na 
haar pensioen is ze gaan te-
kenen en schilderen. Haar 
werk maakt veel indruk op 
haar man Bram die zijn, niet 
zo graag in de belangstelling 
staande, partner overhaalde 
om te gaan exposeren. ,,Best 
wel spannend, want iedereen 
heeft natuurlijk een andere 
kijk op de werken. Het leuke 
is dat de eerste bezoeker, al 
bij de opbouw van een expo-
sitie in het Strandvondsten-
museum, een van de schilde-
rijen wilde bemachtigen.” De 
expositie duurt tot 1 oktober 
en krijgt na 17 augustus ge-
zelschap van een tweede ex-

Bakkum - De Dijk en Duin 
4-uurs estafette wordt ge-
reden op zondag 9 oktober. 
Na vijf edities op het evene-
mententerrein Geestmeram-
bacht gaat de MTB de Zee-
leeuw 4-uurs estafette op het 
terrein van Dijk en Duin, ver-
der. Om 12.00 uur wordt het 
startschot gelost en zullen 
de teams, bestaande uit twee 
personen, en individuele rij-
ders in verschillende cate-
gorieën om de eer gaan strij-
den. Per team is één rijder op 
het parcours. Inschrijven is 
mogelijk voor teams van twee 
deelnemers (dames, heren of 
mix), maar ook voor indivi-
duele rijders met een apart 
klassement. 
Inschrijven en meer informa-
tie via www.mtb-dezeeleeuw.
nl.

4-uurs estafette
op Dijk en Duin

Tennissers blij met nieuwe shirts
Limmen - Met de invulling 
van een nieuwe sponsor-
commissie is TV Limmen er 
in geslaagd om de jeugd van 

de tennisvereniging in een 
nieuw shirt te steken. Vorige 
week zaterdag was de uitrei-
king, net voor de start van de 

clubkampioenschappen. Ook 
tennissen bij TV Limmen? 
Aanmelden kan via  JC@
tvlimmen.nl.

positie. Het Strandvondsten-
museum stelt twee gra-
tis expositieruimtes ter be-
schikking voor een exposi-
tieperiode van maximaal drie 
maanden. Vanaf 1 januari 
is er weer plaats voor nieu-
we exposities. Ook expose-
ren? Mail naar info@strand-
vondstenmuseum.nl  of bel 
06-22923226.

Na 96 jaar de laatste 
afzwaaiers Augustinus

Castricum - Woensdag  is 
de de 96ste en laatste lich-
ting groep 8 leerlingen uit-
gezwaaid vanaf de Augusti-
nusschool. Dit was, sinds de 
fusie met de Toermalijn, ook 
de eerste lichting afzwaaiers 
van basisschool Helmgras. 
Het werd extra feestelijk en 
groots aangepakt, compleet 
met een groot aantal erebo-
gen. Tegelijk werd een zo-
mercarnaval gehouden met 
verklede kinderen die aller-

lei buitenspelletjes konden 
doen. 
Basisschool Augustinus is 
sinds dit schooljaar onder-
deel van de nieuwe basis-
school Helmgras. Afgelo-
pen schooljaar werd nog ge-
bruik gemaakt van de loca-
tie Augustinus, die daarmee 
96 jaar lang dé dorpsschool 
van Castricum was. Vanaf 
volgend schooljaar verhuizen 
alle kinderen naar de locatie 
aan het Korte Land. 

www. .nl

www. .nl
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Uitgeestse Rianna 
Galiart 13e van Europa
Uitgeest - Nadat ze zich ver-
rassend op donderdag had 
geplaatst voor de finale pols-
stokhoogspringen kon Rian-
na Galiart uit Uitgeest in de 
finale deze goede prestatie 
niet verder vervolmaken.  

Donderdag ging ze als 25e 
de kwalificatie in en ze begon 
haar wedstrijd door in een 
keer over 4.00 meter te gaan. 
De tweede hoogte van 4.20m 
werd ook in één poging ge-
haald en ze deed dit ook met 
de hoogte van 4.35m. De 
4.45m werd voor veel atleten 
het grote struikelblok zo ook 
voor Rianna. Maar omdat ze 
alle voorgaande hoogtes in 
een keer had gehaald ging ze 
als gedeeld elfde door naar 
de finale. De 4.35m is tevens 
een seizoensbeste prestatie.  

In de finale op zaterdagavond 
moest ze direct beginnen 
op  4.35m. Het lukte helaas 
niet om deze hoogte te ha-
len. Bij de eerste sprong was 
de stok te licht. Bij de twee-
de sprong ging het mis door 
veel en wisselende zijwind. 
Alles kwam neer op de derde 
sprong. Helaas ook deze ging 
mis doordat ze opeens har-
de meewind had waardoor 
ze niet goed uitkwam bij het 
springen. Ze eindigde daar-
door als dertiende. 

Rianna was uiteraard zeer te-
leurgesteld want ze had mi-
nimaal de aanvangshoogte 
willen halen. Maar 10 jaar na 
haar eerste optreden op een 
EK was het halen van een fi-
naleplaats al een enorme 
prestatie.

Rianna Galiart in actie (foto: Wil Conijn)

Midweekse wandeling 
van 10 kilometer
Regio - Op vrijdag 15 juli or-
ganiseert Wandelvereniging 
De Laatste Loodjes een mid-
weekse ochtendwandeling 
van 10 kilometer. Dit keer 
De Noorddam Route vanuit 
de startlocatie Dorpshuis De 
Noorddam, Piet Kuiperlaan 2, 
1525 PK  Westknollendam.
Inschrijven kan vanaf 09.15 
uur, de gezamenlijke start is 
om 10.00 uur precies, ieder-
een loopt zijn eigen tempo en 
er wordt onderweg niet ge-
pauzeerd.

Kosten voor DLL leden 1,50, 
Bondsleden 2,50 en niet le-
den 3,50. Bij de start  ont-
vangt iedere deelnemer een 
tegoedbon voor een kop kof-
fie of thee en een parkoers-
beschrijving.
De wandelroute gaat van-
uit de Piet Kuiperlaan via het 

voetpad langs het Gemaal 
Karnemelkspolder  naar de 
Noorddijk. Dan fietspad Mol-
letjesveer, de brug over naar 
Starnmeerdijk. Hierna gaan 
de deelnemers over landwe-
gen die zich op particulier-
terrein bevinden en waar wij 
als DLL  bij hoge uitzonde-
ring toestemming voor over-
pad hebben gekregen. Laat 
je verrassen met wat er ko-
men gaat.

Iedereen, lid of geen lid van 
de wandelvereniging,  kan 
meewandelen en is van har-
te welkom. Een wandelrond-
je van twee uurtjes waarbij 
de wandelaars een heerlij-
ke sportief gevoel van over-
houden.

Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.Mooi Uitgeest

Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Wat heeft ons dorp toch mooie straatjes! Er zijn er die een grote verscheidenheid 
hebben wat betreft huisjes en gevels. Maar ook het groen  en ook zoals op de Hogeweg  met 
veel details, zoals de stokrozen bij een Uitgeester huisje. De plant komt oorspronkelijk uit Tur-
kije of Palestina en is in de 16e eeuw naar Europa geïmporteerd. De soort groeit het beste op 
vrij arme kleigrond, maar de donkere varianten doen het ook goed op zanderige gronden. De 
stokroos gedijt het best op een luwe, warme en niet te vochtige plaats. Een bekende plaats 
is een muur of schutting op het zuiden, want de plant houdt van zon. Bij droog weer moet de 
plant extra water hebben, anders verdrogen de bloemen en rijpen de zaden voortijdig. Al met 
al geweldig mooi. Foto en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

Het duurt bij mij een week of wat voor ik besluit er eindelijk iets aan te doen. Onkruid wieden 
is niet mijn favoriete bezigheid, ik zie het als een noodzakelijke schoonmaak die mij op de 
knieën dwingt. Ik weet dat er een Onkruid Magazine bestaat dat je, zo beweren die mensen 
van dit blad, meeneemt naar een betere wereld. Spiritueel, duurzaam en bewust. Dat zal best 
maar ik vind weinig spiritueels aan blauwe knieën en een stijve rug na een halve dag gepeu-
ter tussen de tegels. Op een website over onkruid kun je ‘Alle netwerkjes’ aanklikken. Mocht 
u een depri bui hebben, surf daar dan eens naar toe, gegarandeerd dat de tranen u over de 
wangen rollen. Het heeft weinig met onkruid van doen maar lollig is het! Zo is er iemand op 
zoek naar een koperen acht voor onder het bed tegen vervelende aardstralen en mocht u 
zo’n ding niet hebben of u ‘m dan kunt maken van een stuk koperen gasleiding (?) Een alles-
kunner biedt zich aan aan vrouwen met tatoeages, steekwoorden; maat XXXL T-shirt om de 
schouders, voor DIV relaties, massage, healing, coaching en hij is ook nog een goede vege-
tarische kok. Dat laatste zal de link met onkruid zijn vermoed ik.
Het kan allemaal helemaal geen kwaad die spirituele cursussen die op de site staan maar mij 
ontbreekt de tijd voor Russisch borduren of lesbisch kleien, ik moet die rotzooi gewoon zo 
snel mogelijk mijn steeg uit hebben.
Als het geregend heeft, gaat het ’t snelst heb ik gemerkt en een buurman verderop vertelde 
dat het kookwater van aardappels het onkruid laat verdorren waardoor het makkelijker gaat. 
Daar ben ik ook wel voorstander van, het liefst geen gif in de grond. Toch kijk ik heel laf de 
andere kant op als mijn andere buurman met de gifspuit even mijn steeg meeneemt. Bijko-
mende zaak is dat als ik daar bezig ben op mijn stoep voor het huis, iedereen gaat vragen of  
ik bij hen ook niet even aan de gang kan. Wat mij doet vermoeden dat geen hond dit een fij-
ne klus vindt. Laatst was ik al een aardig eind op weg toen mijn dochter mij een appje door-
stuurde. Op 112 Alarmeringen stond: “Zojuist een man gezien die in Uitgeest op z’n knieën 
bij mensen naar binnen gluurt. Signalement onbekend. Even in de gaten houden.” Inderdaad, 
dat gaan we éven in de gaten houden.
Wellicht kan hij, als ie toch op z’n knieën zit, even mijn onkruid wieden.

Monique Teeling

Onkruid



Buurvrouw trouwt buurvrouw 
en buurman in tuin van andere 

buurvrouw en buurman
Uitgeest - Anderhalf jaar 
geleden kwamen Denis de 
Ruijter en zijn Zuid-Koreaan-
se vriendin Sangsill met hun 
twee kinderen vanuit Amster-
dam aan de Bonkelaar in Uit-
geest wonen. Buren Nico en 
Corrie Brantjes vonden het 
wel gezellig zo’n jong gezin in 
de wat oudere buurt. Nico’s 
groene vingers werden na de 
kennismaking door de nieu-
we buren al snel opgemerkt 
en graag hielp hij hen bij de 
aanleg van hun tuin. Aan-
genaam verrast was hij toen 
Sangsill hem een paar maan-
den geleden vertelde dat De-
nis en zij op vrijdag 4 juli gin-
gen trouwen. Nico: “Zij vroeg 

of dat bij mij in de tuin mocht, 
een leuke vraag natuurlijk. 
Maar toen volgde een twee-
de vraag ‘wil jij mij wegge-
ven?’. Je begrijpt dat ik mij 
enorm vereerd voelde.” 
Sinds kort is er toestemming 
van de gemeente om op ei-
gen locaties te mogen trou-
wen. Nico: “Het toeval wil dat 
de ambtenares van de bur-
gerlijke stand, Bep Nelis, te-
genover ons woont dus daar-
mee was de cirkel rond.” De 
prachtige tuin van Corrie en 
Nico werd nóg netter ge-
maakt en versierd, meubilair, 
spreekgestoelte en ereboog 
werden klaargezet. 
Met de witte MGA uit 1958 

van Nico werd Sangsill door 
haar ‘fakevader’ opgehaald 
bij de kapper en naar de 
Bonkelaar gebracht waar ge-
nodigden en bruidegom haar 
opwachtten. 

Nico: “Hun kinderen waren 
bruidsjonker en bruidsmeis-
je en hoewel het ’s ochtends 
nog regende, brak om 14.00 
uur de zon door. Sangsills zus 
met dochtertje uit Korea be-
leefden deze bijzondere dag 
met hen mee. Het was een 
dag waarop wij allemaal met 
veel plezier terugkijken en 
om in Sangsills woorden te 
blijven “It was very special”. 
(Monique Teeling)

Oproep voor reunie
44ste bos gladiolen voor 
Herman van Sambeek
Uitgeest - Dit jaar vindt van 
dinsdag 19 tot en met vrijdag 
22 juli voor de 100ste keer 
de vierdaagse in Nijmegen 
plaats en dan is natuurlijk 
Uitgeester Herman van Sam-
beek ook weer present en dit 
maal voor de 44ste keer.
Deze keer loopt hij de der-
tig kilometer en zijn vrouw 
loopt ook mee en natuurlijk 
het groepje trouwe Uitgees-
ters dat jaarlijks afreist naar 
Nijmegen.
Het meeste geniet Herman 
nog van de gezelligheid en 
de geijkte punten waar ge-
rust wordt, de tomatensoep, 
het appelgebak, het be-
schuitje met aardbeien en de 

gele rakkers  zijn nog steeds 
favoriet.
Om 08.00 uur wordt er ge-
start om rond 15.00 uur te fi -
nishen en dan is er weer die 
gezelligheid die het zo leuk 
maakt!

Dus dit jaar dubbel 4 en dat 
gaan de wandelaars uit Uit-
geest zondag 24 juli vanaf 
15.00 uur vieren in de mooie 
tuin bij Arie en Gre Clijnis,  
Uitgeesterweg 26 in  Uit-
geest. Hierbij nodigen zij alle 
oud-vierdaagselopers en na-
tuurlijk de groep van dit jaar 
uit om nog wat na te genie-
ten van de vierdaagse in Nij-
megen.

Uitgeest - Vrijdag 1 juli zou 
racingteam Edwin Ott moto-
ren vast wat trainingen verrij-
den op het circuit van Assen 
in de aanloop naar de wed-
strijden in de ‘501 van Assen’ 
dit weekeinde. Dit liep voor 
Eric wat anders af, hij werd 
van donderdag op vrijdag 
ziek, het buikgriepvirus had 
hem te pakken en goed ook. 
Alex heeft op vrijdag nog 
wel een paar trainingsrond-
jes kunnen rijden tussen de 
buien door. Dit was de eerste 
keer dit jaar op zijn Yamaha 
YZF-R6.
Zaterdag, de dag van de 501, 
was ook Rob Juwett  weer 
van de partij, na de crash 
in zijn laatste wedstrijd. Nu 

werd Alex in de ochtend 
wakker met buikkrampen, 
toch niet ook het buikgriep-
virus? In de trainingen voor 
de 501 heeft Rob de mees-
te ronden gereden, Alex reed 
aan het einde van de ochtend 
ook een training, na een paar 
paracetamolletjes ging het 
gelukkig iets beter met hem.
Doordat Eric niet de wedstrijd 
kon rijden, nog veel te slap in 
het lijf en Alex ook niet hele-
maal optimaal fi t was kwam 
het hoofdzakelijk op Rob aan. 
De start van de endurance 
werd dan ook door Rob gere-
den, bij binnenkomst van Rob 
ging Alex de baan op en zo 
gingen we drie uur door. He-
laas zorgde het afwisselende 

weer voor nog wat extra wis-
sels, zo ook bijna aan het ein-
de dat Rob op de R6 van Eric 

met regenbanden op de nat-
te baan zijn rondes reed.  Tot 
de baan uiteindelijk met nog 

3 rondes te gaan droog werd. 
Toen Rob binnen kwam en 
Alex de laatste paar ronden 
mocht rijden  ging hij lek-
ker, in één ronde haalde hij 
wel 20 man in. Coureurs die 
op regenbanden op de dro-
ge baan hun wedstrijd wil-
den uitrijden om niet meer 
te hoeven wisselen. Alex had 
die laatste ronde een hoop 
plezier.

Het eindresultaat: een 42ste 
plaats in een deelnemersveld 
van 55 teams. De volgende 
wedstrijden voor Eric, Alex 
en Rob zijn op 16 en 17 juli 
op het circuit van Assen waar 
wederom te toegang gratis is. 
(Karin Ott)

De laatste wissel met Alex Ott en Rob Juwett (foto Kees Siroo)
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Ophaaldata restafval
In week 29 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 18 juli
De Kleis en Waldijk:  woensdag 20 juli
De Koog:  donderdag 21 juli
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 22 juli

Vrijdag 22 juli wordt het plastic en kunststof afval weer 
opgehaald. Zet uw plastic afval vóór 7.00 uur buiten. 
Nieuwe afvalzakken bestelt u via www.zakkenvoorplastic.nl 
of haalt u bij de gemeente.

De gemeente verricht momen-
teel onderzoek naar het functi-
oneren van de riolering tijdens 
regenbuien. Hiervoor is op en-
kele plekken in het riool meet-
apparatuur opgehangen. Deze 
meetapparatuur communiceert 
via kastjes op zonne-energie 
die tijdelijk opgehangen zijn 
aan lichtmasten, zoals te zien 
op bijgevoegde foto. Deze kas-
tjes blijven enkele weken han-
gen.

Eén van de kastjes, op de Mel-
dijk (foto: gemeente Uitgeest).

Verbod op asbestdaken per 2024
In 2015 heeft de overheid, op advies van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, bepaald dat er per 2024 een verbod komt op asbestdaken. Het verbod 
geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfpla-
ten en dakleien. Door het contact met de buitenlucht ontstaat erosie aan de 
dakbedekking. De asbest laat dan los door weersinvloeden en spoelt met re-
genwater van het dak af. Als er geen dakgoten zijn, valt het vervuilde regen-
water op de grond. Dit zorgt voor vervuiling van de bodem tot op een diep-
te van ongeveer 10 centimeter. Deze vervuiling komt het meeste voor op het 
platteland, asbestdaken hebben daar vaak geen afwatering.

Omdat asbest zeer schadelijk is voor de volksgezondheid, is ervoor geko-
zen om over te gaan tot een verbod vanaf 2024. De verwijdering ervan kan 
hoge kosten met zich meebrengen, daarom is het mogelijk om subsidie 
aan te vragen. Meer informatie over het verbod op asbestdaken en de mo-
gelijke subsidie is te vinden op www.odijmond.nl, bij het thema ‘asbest’.
In Uitgeest is het mogelijk om asbestafval weg te brengen naar de gemeen-
tewerf. Het is echter wel aan enkele regels gebonden: het asbest mag al-
leen verpakt zijn in dicht getapet, dubbel plastic. Ook mag u maximaal 1 
kuub aanbieden, de kosten hiervoor zijn € 27,15. Als u meer asbest hebt, 
dient u dit naar GP Groot te brengen. Neem hiervoor eerst contact op met 
GP Groot, 088-472 0000.

Drukte tijdens avondopenstelling
Vanwege de naderende zomervakantie is het druk tijdens de avondopen-
stelling op donderdag. Om deze reden enkele verzoeken om de wachttijd 
te beperken: 

• Vraag het document op tijd aan, doe dit niet een week voor u het docu-
ment nodig heeft. Soms is een aanvulling of andere foto nodig. Het ad-
vies is ongeveer drie weken van te voren.

• U ontvangt van de gemeente een herinneringsbrief als uw reisdocument 
gaat verlopen. Dit betekent niet dat u het document direct moet verlen-
gen. Dit doet u alleen indien u op vakantie gaat. In Nederland kunt u 
vaak uw rijbewijs (indien geldig) als legitimatiebewijs gebruiken.

U kunt het nieuwe document afhalen van maandag tot en met donder-
dag van 09.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. 
Het aanvragen van een nieuw reisdocument dient binnen de reguliere 
openingstijden te gebeuren van de afdeling Burgerzaken. Deze openings-
tijden en overige informatie over het aanvragen van een nieuw reisdocu-
ment staat op de site van de gemeente onder ‘Gemeentehuis’, ‘Producten 
en Diensten’, ‘Identiteitskaart / paspoort’.

Gemeente zet molen De Kat 
in de schijnwerpers
Letterlijk, in dit geval. Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM) 
heeft een subsidieverzoek ingediend om molen De Kat vanaf de grond te 
kunnen verlichten. Naar aanleiding van dat verzoek heeft het college be-
sloten een bedrag van € 2.500,- beschikbaar te stellen voor de verlichting. 
De molen staat dan, vooral in de donkere maanden, goed in het zicht voor 
een ieder die vanaf de noordkant Uitgeest in komt rijden. Samen met De 
Dog, die al enige tijd in de schijnwerpers staat, komt De Kat zo nog beter 
uit in het landschap.

Er is subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente om molen De Kat van-
af de grond te verlichten (foto: gemeente Uitgeest).

Subsidie opwekken duurzame energie
De energiebelasting is de afgelopen jaren fors gestegen en de verwachting 
is dat deze de komende jaren blijft stijgen. Inmiddels bestaat het grootste 
deel van het energietarief uit belastingen en toeslagen. Hierdoor betaalt 
een gemiddeld huishouden fors meer dan de afgelopen jaren.

Zonnepanelen
Woningbezitters die overwegen zonnepanelen te plaatsen kunnen voor 
gratis en onafhankelijk informatie en advies terecht op de site www.duur-
zaambouwloket.nl/zonnepanelen. Hier ziet men of de woning geschikt is, 
welke lokale uitvoerende bedrijven betrouwbaar zijn, maar ook hoe het zit 
met de btw-teruggave over de aanschaf en installatie van zonnepanelen. 

Indien een dak ongeschikt is of de panelen niet goed passen, kan contact 
opgenomen worden met het Duurzaam Bouwloket. Er wordt dan gekeken 
of er een energiecoöperatie actief is in de betreffende gemeente en welke 
andere mogelijkheden er zijn.

Op dit moment is het extra interessant om maatregelen toe te passen voor 
het opwekken van duurzame energie. Er is namelijk een landelijke ‘ISDE 
subsidieregeling’ van kracht voor het plaatsen van warmtepompsystemen, 
zonneboilers, hout(pellet)kachels en hout gestookte biomassaketels. Bent 
u benieuwd hoe deze subsidieregeling er uit ziet en hoe u deze aan moet 
vragen?  Doe dan de energiesubsidiecheck via www.duurzaambouwloket.
nl/subsidieregelingen of neemt contact op per mail info@duurzaambouw-
loket.nl of telefoon 072-743 39 56.

BUrGerlIjKe StaND
GeBOreN
Sam Koelman, zoon van 
M. Koelman en S.l. Hand
GetrOUWD
r. van Wensveen en j.F. altena
N. Neele en t. Wezel

OVerleDeN
C.j. Hennevelt, weduwe van  
j. Gerretsen, 96 jaar
F.r.M. lommers, 86 jaar

Metingen in de rioolbuizen
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