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Ouderen vieren hun eigen ‘kermis’

Uitgeest - Ook voor de men-
sen die na hun werkzame 
leven van een welverdien-
de rust genieten was er vo-
rige week ‘kermis’. Dinsdag-
middag vierden de ouderen 
van de Slimp-1 en Slimp-2 
de kermismiddag in het Atri-
um, het was de eerste maal 
dat dit werd georganiseerd.
Er waren 65 aanwezigen. De 
start werd gegeven door de 
voorzitster van het comité 
Bep Dekker.
Er was muziek, er was een  
grabbelton en er werd ge-
trakteerd op heerlijke poffer-
tjes, gebakken door dorpsge-
noot Jaap de Boer.
Tijdens dit gezellig samenzijn 
konden de aanwezigen ook 
nog genieten van een drank-
je, een hapje en een over-
heerlijk ijsje van de Florijn, 
een lekkernij die gretig aftrek 
vond. 
De oudste aanwezige was 
mevrouw A de Boer-Kuiper 
met de respectabele leeftijd 
van 98 jaar. Al met al zeer ge-
slaagd en voor herhaling vat-
baar. (Ger Bus)

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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De actie van de 
Bibiza schakel-

armbandjes is nog 
geldig tot 18 juli 

2017.
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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

Winnaars LeesLokaal-
Pluimen bekend!

Uitgeest - Na de uitreiking 
van de LeesLokaalpluimen 
op dinsdag 20 juni gingen de 
leerkrachten ieder met een 
tas vol kleurplaten en rebus-
sen terug naar hun school. 
In de 2 weken daarna kon-
den de kinderen van de vijf 
basisscholen in Uitgeest kun 
kunstwerken of oplossin-
gen inleveren bij Lees Lokaal. 
Uit alle inzendingen werden 
5 winnaars gekozen. Deze 5 
gelukkigen mochten op za-
terdag hun prijs in Lees Lo-
kaal in ontvangst nemen. 
Juul Zonneveld, Elin Bink-
horst en Myrthe Cooymans 
hadden allen een prachtige 
kleurplaat ingeleverd. Eline 
en Myrthe konden niet aan-
wezig zijn maar Juul uit groep 
1-2 van Kornak werd door In-
eke Los van Lees Lokaal be-
loond met een van de vijf ge-
nomineerde boeken, ‘Marcs 
grote gevaarlijke tanden’.
Valentijn Verstraete en Dou-
we Valkering hadden de re-
bus keurig opgelost en wa-
ren door middel van loting 
als winnaars uit de bus ge-
komen. Ook voor hen lag een 
prachtig ingepakt boek klaar. 

Voor Valentijn uit groep 4 van 
Kornak ‘De wereld van de 
grote gorgels’ en voor Douwe 
uit groep 7 van de Binnen-
meer ‘De bende van Lijp Kot’
Naast de prijswinnaars wa-
ren er zaterdag nog veel 
meer kinderen in Lees Lokaal 
aanwezig om hun boeken om 
te ruilen. Ruilen kan nog tot 
vrijdag 21 juli. Daarna gaat 
Lees Lokaal drie weken dicht 
in verband met de zomerva-
kantie. (foto’s: Ger Bus)

Juul

Links Douwe rechts Valentijn

Snelheidscontroles
Uitgeest - Op 6 juli werd op 
de Provincialeweg (80 km) 
een snelheidscontrole ge-
houden, twee dagen daar-
voor op de Geesterweg (50 
km). In totaal werden res-
pectievelijk 3671 en 581 pas-
santen gecontroleerd. Op de 

Provincialeweg overtraden 
156 passanten de maximale 
snelheid, op de Geesterweg 
zeven. 
Een automobilist die 137 ki-
lometer per uur reed op de 
Provincialeweg spande de 
kroon.

Politie staakt gevaarlijke 
achtervolging
Uitgeest - Tijdens een alco-
holcontrole op woensdag 5 
juli om 21.00 uur op de Ja-
coba van Beierenlaan blies 
de bestuurder van een per-
sonenauto bij de voorselec-
tie 750 ug/l. Nadat hem was 
gevorderd mee te werken 
aan het verdere onderzoek, 
gaf hij gas en reed met hoge 
snelheid weg.
Tijdens de achtervolging door 
een politievoertuig reed ver-
dachte met zeer hoge snel-
heid door het rode licht en 

over het fietspad. Hij beging 
meerdere grove en levensge-
vaarlijke verkeersovertredin-
gen. Een wachtende fietser 
moest voor het aanstormen-
de voertuig opzij springen.
In Beverwijk veroorzaakte hij 
een aanrijding met een ge-
parkeerde personenauto. 
Hierop is de achtervolging 
gestaakt.

De identiteit van de bestuur-
der is bekend. Een nader on-
derzoek wordt ingesteld.

De Zwaan viert 
tienjarig bestaan

Uitgeest - Dorpshuis De 
Zaan bestaat 10 jaar. Zater-
dag werd dat gevierd met 
een open huis in de mid-
dag, waarop de gebruikers 
van het dorpshuis met el-
kaar van gedachten wissel-
den. Bestuursvoorzitter Ge-
rard Hoekstra (inzet) sprak 
de aanwezigen toe. Binnen-
kort komen we in deze krant 
uitgebreid terug op het 10-ja-
rig bestaan van dit unieke 
dorpshuis. (foto’s: Ger Bus)

Bij een feestje hoort uiteraard een bosje bloemen!
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De column van Monique.....

Die vakantie zit er dus aan te komen en ik lees verontrustende berichten over koelkasten 
die spontaan in de fik vliegen terwijl men heerlijk relaxed en nietsvermoedend op een hand-
doekje ligt te lezen aan de Méditerranée. Dat moet ik niet hebben en ik besluit dat mijn vrie-
zer nu stante pede van zijn zorgvuldig verzamelde ijsschotsen af moet. Terwijl het poolijs dra-
matisch smelt, heeft mijn koelkast maling aan klimaatverandering en koekt fanatiek aan. De 
kinderen draaien avonddiensten en ik in mijn andere baan ook dus maak ik driftig porties ba-
mi, nasi en spaghettisaus voor een of twee personen. Salades zijn best lekker om mee te ne-
men maar als je drie avonddiensten achter elkaar aan de taaie slaai zit dan heb je ’t wel ge-
had. Ook brood vries ik in want mijn 1.96 m lange zoon jaagt er stapels doorheen, als ie toe-
vallig een keer thuis is, en het type brood dat wij lekker vinden is meestal snel uitverkocht. 
Bij nadere inspectie kom ik pakjes bladerdeeg tegen omdat ik er heel soms vijf nodig heb en 
de rest vervolgens vergeten ligt te verkruimelen. Op diepvrieszakjes met gehaktballen of kip 
zet ik braaf de datum want Salmonella vind ik een heel leuk woord maar geen leuke ziekte. 
Ik hevel de etenswaar snel over naar een andere koelkast terwijl mijn man, op de grond lig-
gend, zijn arm door een gat steekt waar hij zojuist de plint heeft verwijderd. Helemaal achter-
in het gat zit de stekker van de koelkast die hij er met veel moeite uittrekt. Met een emmer 
en een vuilniszak fröbelt hij een constructie waardoor het ontdooide ijs in brokken afgevoerd 
wordt. Dat gaat vrij traag en ik besluit na twee uur een handje te helpen door de brokken los 
te trekken tot mijn handen gevoelloos zijn. Het zal een afwijking zijn in dezelfde categorie als 
bolletjesplastic fijnknijpen maar ik word er vrolijk van. Na geruime tijd is de gletsjer gesmol-
ten. Nu moet die stekker er weer in maar mijn arm is niet lang genoeg dus ik moet wachten 
tot mijn man arriveert. Zorgelijk geeft hij aan dat het geen eenvoudige klus zal worden omdat 
eruit trekken een totaal andere handeling is dan erin duwen. Hij gaat op zijn buik voor het gat 
liggen terwijl ik hem bij schijn met een zaklamp. Zijn mouwen worden opgestroopt en vast-
beraden reikt hij naar de stekker die treiterig met een bochtje terugkringelt. Hij kan er net 
niet bij en vertrekt naar de schuur om gereedschap te halen. Met gynaecologische precisie 
pakt hij met een barbecuevleestang de stekker en drukt ‘m er met de achterkant van een ha-
mer toch nog redelijk snel in. Ging het met die klimaatverandering ook maar zo eenvoudig.

Monique Teeling

Vriezer

Arrogantie van de macht
Voor het eerst een raadsvergadering bijgewoond en als om-
wonende ingesproken over het voorstel om de ijsbaan op het 
huttenweekterrein te vestigen. Vijf insprekers brachten zinni-
ge argumenten in waarom het een slechte keuze is en wat er 
in het onderzoek ontbreekt. Gevraagd werd het besluit uit te 
stellen en breder onderzoek te doen naar alternatieve locaties.
Verliezen is zuur. Mij moet echter van het hart dat ik het een 
wanvertoning vond. Burgerparticipatie, een thema dat colle-
ge en raad zeggen hoog in het vaandel te hebben staan, heeft 
ontbroken. Resultaat nihil. De raadsleden van de coalitiefrac-
ties toonden nauwelijks interesse in hetgeen werd ingebracht 
door insprekers en oppositiepartijen. 
Op de vraag welk onderzoek gedaan is naar andere loca-
ties en naar de rapporten hierover gaf de wethouder toe dat 
er ‘boven de kaart was gehangen’ en er meteen alternatieven 
waren uitgesloten. De focus lag direct op het huttenweekter-
rein en het gebied rond molen De Kat.
Niemand is gelukkig met het besluit  =IJsclub, Stichting Uit-
geester en Akersloter Molens, omwonenden, Stichting tot be-
houd van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alk-
maardermeeromgeving=.  De enige gelukkigen zijn de coali-
tiepartijen (CDA, VVD, D66, UL) en het college.
Waardering voor de oppositiepartijen (PvdA, Pu en UVP) voor 
hun strijdbaarheid. Helaas tevergeefs.
Mijn conclusie:
•	Burgerparticipatie	in	Uitgeest	is	een	fopspeen;
•	Het	college	had	niet	het	lef	het	ondermaatse	voorstel	in	te	
trekken	en	verder	onderzoek	te	doen;
•	Het	besluit	was	binnen	de	coalitie	voorgebakken.
De raad en daarmee de coalitie en wethouders hebben we 
zelf gekozen. Op wie stemmen wij volgend jaar?

Karel Romkes

Wandelen en andere 
activiteiten van de S.U.S.
Uitgeest - Wekelijks op don-
derdagmorgen maakt een 
groepje enthousiaste wan-
delaars een tocht van één of 
twee uur door de omgeving. 
Eerst een kopje koffie of thee 
drinken in het dorpshuis en 
dan op pad.. Maar ook als u 
niet wilt wandelen bent u van 
harte welkom om een kopje 
koffie of thee te komen drin-
ken, een praatje te maken of 
de krant te lezen. 
Ook in de zomerperiode or-
ganiseert de S.U.S. activitei-
ten, zoals de KoffiePlus op 
maandagmorgen, het fietsen 
op E-bike op woensdag en 
het Open Atelier en het wan-

delen op donderdagmorgen. 
Bij de Soos kunt u dagelijks 
biljarten, bridgen op maan-
dagmiddag en schaken en 
rummikubben op donder-
dagmiddag. 
Het activiteitenseizoen van 
de S.U.S. gaat in september 
weer van start, maar u kunt 
nu al een programmaboekje 
op komen halen op het kan-
toor, eerste etage van Dorps-
huis de Zwaan. Wilt u meer 
informatie over onze activi-
teiten: S.U.S., Middelweg 5 te 
Uitgeest. Telefoon: 319020, e-
mail: s.u.s@inter.nl.net, web-
site: www.uitgeestersenio-
ren.nl.

Sla een hole in one bij 
Bistro ’t Schippersrijk
Uitgeest - Zondag 23 juli or-
ganiseert Bistro ’t Schippers-
rijk voor het eerst een uniek 
evenement waarbij de golf-
sport en watersport wordt 
gecombineerd. Vanaf het ter-
ras van de Bistro kunt u af-
slaan waarbij uw target op 
ongeveer 40 meter in het wa-
ter ligt.  De hole wordt afge-
schermd met netten en de 
ballen waarmee u kunt slaan 
blijven drijven. Zo bescher-
men wij niet alleen het vaar 
verkeer – ook aan het milieu 
is gedacht. 
Goed doel: Stichting Opkik-
ker
Om mee te kunnen doen 
aan de hole in one actie van 
’t Schippersrijk kunt u voor 
25 euro 10 ballen kopen om 
uw slag te slaan. Heeft u een 
hole in one? Dan wint u 1000 
euro!
Alle opbrengsten van de hole 
in one actie komen ten goe-
de aan Stiching Opkikker, zij 
zullen ook aanwezig zijn om 
u meer te kunnen vertellen 
over de fantastische dingen 
die zij organiseren voor zieke 
kinderen. 
In het kort over Stichting Op-
kikker: langdurig ziek zijn 

vraagt veel doorzettingsver-
mogen en energie van een 
kind. De vaak lange behan-
delingen en ziekenhuisop-
names zijn zwaar, net als de 
onzekerheid die hierbij komt 
kijken en het zien dat vriend-
jes en vriendinnetjes wel een 
gewoon leven kunnen lei-
den. Ook voor de overige ge-
zinsleden heeft de ziekte ver-
gaande gevolgen. Papa, ma-
ma, broers en zusjes moeten 
hun leven aanpassen en krij-
gen te maken met zorgen en 
onzekerheden.
Lichtpuntjes zijn in zo’n situ-
atie van groot belang. In een 
moeilijke periode worden 
mooie, leuke momenten heel 
intensief beleefd. Ze dragen 
bij aan de mentale gesteld-
heid van het kind én de rest 
van het gezin.
Stichting Opkikker verzorgt 
deze lichtpuntjes. Zo’n twee-
duizend keer per jaar verrast 
de organisatie gezinnen met 
een langdurig ziek kind met 
een onvergetelijke Opkik-
kerdag. Tijdens deze dag vol 
ontspanning en plezier, zet-
ten ze niet alleen het zieke 
kind, maar alle gezinsleden 
in het zonnetje. 

Uitgeest - Zaterdag 15 ju-
li is er weer een papier-in-
zameling is bij basisschool 
de Molenhoek in Uitgeest. 
Dit is tevens de laatste in-
zameling voor de vakan-
tie en de volgende inza-
meling is pas 9 september. 
De inzameling is van 09:30 
uur tot 11:30 uur.

Oud papier 
inleveren

Uitgeest - Vanuit de Boe-
tevenstraat kreeg de poli-
tie in de nacht van zater-
dag op zondag rond kwart 
over vier een melding, dat 
de buitenspiegel van een 
geparkeerde personenau-
to was vernield. Door een 
getuige was een drietal 
jongens bij de auto gezien. 
Ter plaatse is de eigenaar 
in kennis gesteld. Deze 
constateerde, dat de spie-
gel inderdaad was afge-
broken. Tevens bleek ech-
ter, dat de auto niet meer 
was afgesloten en het na-
vigatiesysteem was ont-
vreemd.

Auto-inbraak
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Johnny Cash tribute-
band in De Burgerij

Limmen - Boys named Sue 
is sinds 2001 dé Johnny Cash 
tributeband. Zij spelen op 
15 juli bij De Burgerij. Boys 
named Sue speelt de liedjes 
van Cash niet klakkeloos na, 
want Johnny Cash is uniek, 

bijzonder en niet te imiteren. 
De energie, opwinding, re-
bellie en ontroering die Cash 
opriep, die is wel  terug te 
vinden bij Boy named Sue. 
De entree is 12,50 euro. De 
deur is open vanaf 21.00 uur. 

Sprookjestuin in Tuin 
van Kapitein Rommel 

Castricum - Van zondag 23 
tot en met 27 juli is de Tuin 
van Kapitein Rommel weer 
omgetoverd tot Sprookjes-
tuin, mede mogelijk gemaakt 
door ruim veertig vrijwilligers. 
Dagelijks van 10.00 tot 16.00 
uur is iedereen weer welkom 
om samen op ontdekking te 
gaan door de Tuin. Entree is  
vier euro voor de kinderen, 
volwassenen zijn gratis.
Op zondag 23 juli wordt de 
Sprookjestuin om 10.00 uur 
geopend door vrouw Holle. 
Kinderen kunnen onder be-
geleiding meedoen aan de 
speurtocht. Ze zullen ver-
trouwde fi guren als Roodkap-
je, Klein Duimpje en Pinokkio 
tegenkomen maar ook ande-
re nieuwe karakters voorbij 
komen. Zo is ook Winnie de 
Poeh dit jaar ook van de par-

tij. Deze is gemaakt door Ro-
bert Bersee een slechtziende 
man, hij werd begeleid door 
Odion. Ook Holle Bolle Gijs 
heeft een plekje in de tuin 
gevonden. Hij eet geen af-
val maar er is wel iets anders 
waar hij altijd trek in heeft. 
Kijk ook even in de vijver, het 
monster van Loch Rommel 
wacht daar…LandArt strandbeesten op strand

Castricum - Menshoge wit-
te geraamtes van schelp- en 
schaaldieren van pvc-buizen, 
bij elkaar gehouden met dik-
ke stukken tape; de twee-
deklassers van havo van 
het Bonhoeffercollege gaan 
op maandag 17 juli met de-
ze kunstzinnige constructies 
zorgen voor een bijna scien-
ce-fi ctionachtige aanblik van 
het stille strand.
De leerlingen zijn op wil-
de ideeën gebracht door de 
‘Strandbeesten’ van de be-
kende beeldend kunstenaar 
Theo Jansen die zij tijdens de 
lessen Art&Design hebben 
bestudeerd. Geïnspireerd 
door Jansen’s nieuwste cre-
aties, zijn er ontwerpen ge-
maakt die nóg verrassender 
zijn dan de fantasievolle zee-
dieren tijdens eerdere edities 
van dit strandproject.
Meer dan 100 leerlingen gaan 
maandag rond 11.00 uur aan 
de slag in de branding van 
het stille strand, nadat zij in 
alle vroegte op school hun 
defi nitieve werktekenin-
gen hebben uitgetekend op 
schaal. Na veel meet-, zaag- 

en buigwerk aan de buizen 
worden in de tweede helft 
van de ochtend de onderde-
len aan elkaar gezet zodat in 
de middag de nieuwe zeedie-
ren hun defi nitieve vormen 
kunnen aannemen. 
De éen zal direct stevig staan, 
terwijl bij de ander ter plekke 
veranderingen zullen moe-
ten worden aangebracht in 
het ontwerp. Tussen 15.00 
en 15.30 uur vindt de pre-
sentatie van dit nieuwe zee-
leven plaats waarbij alle be-
langstellenden welkom zijn 

om te proosten op het eind-
resultaat.

Helaas moeten de meeste 
werken aan het einde van de 
dag worden gedemonteerd 
omdat het materiaal snel gaat 
zwerven over het strand en 
slecht is voor het milieu. Na-
tuurlijk zullen het hele werk-
proces en de eindresultaten 
door de leerlingen-media-
ploeg worden vastgelegd en 
zal er een presentatie op het 
Bonhoefferweb worden ge-
lanceerd.

Vernieuwde website SVNK
Castricum - Een nieuwe 
website voor SVNK. Alle vrij-
komende huurwoningen van 
de corporaties uit de regio 
Noord-Kennemerland, wor-
den geadverteerd op www.
svnk.nl. 

SVNK staat voor Sociale Ver-
huurders Noord-Kennemer-
land. Het doorlopen van de 
nieuwe website is logischer 
en overzichtelijker en maakt 
het woningzoekenden mak-
kelijker om passende woon-
ruimte te vinden om op te re-

ageren. Het is op de site mo-
gelijk om een zoekprofi el in te 
stellen en tipberichten te ont-
vangen wanneer er een wo-
ning beschikbaar is die vol-
doet aan de wensen van de 
woningzoekende. Woning-
zoekenden die een inschrij-
ving hebben bij www.svnk.nl 
moeten deze opnieuw acti-
veren om alle mogelijkheden 
van de site te kunnen gebrui-
ken en te kunnen reageren 
op huurwoningen. Bel met 
vragen over de site naar tel.: 
088 1182002.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 20.00 uur
Buena Vista Social Club: Adios

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 20.00 uur
Viceroy’s House

vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.45 uur
dinsdag 20.00 uur 
Sage Femme
vrijdag18.45 uur

dinsdag 20.00 uur 
The Zookeeper’s Wife

zaterdag 21.15 uur
Lion

zaterdag & zondag 16.00 uur
Cars 3 - 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Cars 3 - 2D
vrijdag 16.00 uur

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Verschrikkelijke Ikke - 3D
zaterdag & zondag 16.00 uur

Verschrikkelijke Ikke - 2D

Programma 13 juli t/m 19 juli 2017

Buena Vista Social Club: Adios
Spaanse en Afrikaanse in-
vloeden gecombineerd met 
een fl inke dosis Cubaanse 
passie; wie de klanken van 
de Buena Vista Social Club 
hoort, zal niet lang stil kun-
nen zitten. In de documentai-
re Buena Vista Social Club: 
Adios kijken de bandleden 

terug op de bijzondere jaren 
van hun succes en vertellen 
ze hun persoonlijke verha-
len waar nog altijd de passie 
vanaf spat. 
Gecombineerd met de beel-
den van toen zorgt dit voor 
een bijzondere, muzikale bi-
oscoopervaring. 

1947. De Britse heerschappij 
in India is bijna ten einde. Ko-
ningin Victoria’s achterklein-
zoon, Lord Mountbatten ver-
huist met zijn echtgenote en 
dochter naar New Delhi. Als 
laatste onderkoning is het zijn 
taak de overgang naar onaf-

Viceroy’s House hankelijkheid van het land te 
overzien. Al snel breekt ge-
weld uit tussen de hindoes, 
moslims en sikhs. De liefde 
tussen Jeet, een hindoe-be-
diende en Aalia, een moslim-
vrouw die in het paleis werkt, 
loopt gevaar. Zij zijn gedwon-
gen een monumentale keuze 
te maken.
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Castricum - Woensdag 5 ju-
li presenteerde Meerten Rit-
zema in de oude Dorpskerk 
voor genodigden zijn boek 
‘De Nederlandse Hervorm-
de Kerk te Castricum tussen 
1960 en 2006’ met als on-
der–titel ‘Een geschiedenis 
van geest en steen’. Vooraf-
gaand aan de overhandiging 
van het eerste exemplaar aan 
plaatsvervangend voorzit-
ter van de kerkenraad, Pieter 
Verveer, merkte Ritzema on-
der meer op dat in die perio-
de de ouderdom van de kerk 
meer dan eens onderwerp 
van publicaties is geweest.

In 1973 publiceerde D. van 
Deelen, actief kerklid en op-

richter van de Werkgroep 
Oud-Castricum, zijn boek 
‘Historie van Castricum en 
Bakkum’. Hij zegt daarin dat 
schrijvers uit de negentien-
de eeuw wel het jaar 1219 
noemden als bouwjaar van 
de kerk ‘omdat dat jaartal 
in een steunbeer zou heb-
ben gestaan’. Hij veronder-
stelt dan dat de kerk rond 
1200 is gebouwd. Dat jaar-
tal staat ook op het ANWB-
bordje links van de ingang 
van de kerk. In 1992 schreef 
Ir. J. Kol een artikel in het 
Jaarboek van de Stichting 
Werkgroep Oud-Castricum 
over het jaartal in de steun-
beer. Hij laat daarin zien, dat 
het niet 1219 is, maar 1519, 

het jaar van de uitbouw van 
de kerk. Met andere woor-
den; het jaartal 1200 heeft 
niets van doen met de bouw 
van de kerk. Ook toont Kol 
aan dat de bouw van de kerk 
zeer waarschijnlijk dateert uit 
de elfde eeuw, op zijn laatst 
rond 1100. Dat is minimaal 
een eeuw eerder dan wat op 
het ANWB-bordje staat.

Het boek van Ritzema gaat 
echter niet uitgebreid in op 
de bouwgeschiedenis van 
het kerkgebouw, maar vooral 
over de recente geschiedenis 
van de levende hervormde 
kerkelijke gemeente in Cas-
tricum van 1960 tot 2006. In 
die periode kreeg de kerke-

lijke gemeente te maken met 
een toestroom van forenzen, 
maar later ook met krimp. 
In het boek wordt ook aan-
dacht besteed aan de voor-
gangers en hoe om te gaan 
met verschillen in geloofsbe-
leving. Er blijken ook heftige 
discussies te zijn gevoerd. In 
januari 2006 verenigden de 

gereformeerden en de her-
vormden zich in de Protes-
tantse Gemeente Castricum. 
Het boek is voor veertien eu-
ro te koop bij Boekhandel 
Laan en bij www.kirja.nl. Op 
de foto: Meerten Ritzema in-
troduceert zijn boek met een 
praatje. Foto: Marja Welbo-
ren-Ritzema.

Castricum - De klassen 2 
van het Clusius College volg-
den afgelopen week een pro-
ject waarbij diverse onder-
werpen aan bod kwamen. 
Thema was: ‘Kijk eens verder’. 
Leden van de Cliëntenraad 
en vrijwilligers van GGZ-in-
stelling Dijk en Duin een be-
zoek aan het Clusius om te 
praten over psychiatrie.Met 
spelvormen werd gesproken 
en gedacht over stigma’s en 
vooroordelen.
In de Augustinus zijn twee 
scholen gevestigd. Het Clusi-
us College en de Taalschool. 
De leerlingen kennen elkaar 
nauwelijks. ,,We zijn buren, 
maar we kennen elkaar niet”, 
vertelt Margo de Ket, docent 
aan het Clusius College Cas-
tricum en degene die be-
dacht en georganiseerd heeft 
dat de twee groepen met el-
kaar in contact komen. 
In het kader van het project 

‘Kijk eens verder’ legde Mar-
go contact met Gerard Kooi-
stra en Noortje van Loon van 
de taalschool Jar-opleidin-
gen.
De leerlingen van de Taal-
school zijn vaak vluchte-
lingen en komen voor het 
grootste deel uit Syrië en Eri-
trea. Ze zijn gevlucht voor 
oorlogen en het gebrek aan 
vrijheid in hun land. Om te 
kunnen inburgeren krijgen 
ze zes tot negen uur les per 
week. Na anderhalf jaar les 
doen de meeste leerlingen 
examen. Er is contact gelegd 
en samen met de Jar-docen-
ten een programma bedacht 
waarin groepjes van zes leer-
lingen steeds twintig minuten 
een activiteit  ondernamen 
met een paar vluchtelingen. 
,,De contacten zijn zo goed 
dat een vervolg, en wie weet 
meer activiteiten, samen be-
paald niet ondenkbaar zijn!”

No Excuse in Oude Keuken
Castricum - Ze horen inmiddels tot de vaste gasten van 
De Oude Keuken. Zondag 16 juli zijn de muzikanten van No 
Excuse er weer met bas, gitaar, percussie en meerstemmi-
ge zang. Liedjes die je niet vaak hoort en wereldhits in een 
nieuw jasje: Paul Simon, Sting, Norah Jones, noem maar op. 
Van ballad tot voetjes van de vloer. Ton Hemmens gitaar, Jan 
Willem Schröder bas, Ad de Haan zang, cajon en conga’s, 
Arina de Haan zang. Vanaf 15.00 uur in De Oude Keuken op 
het terrein van Dijk en Duin.

Cursus Beter omgaan 
met pubers in najaar

Castricum - Op 25 sep-
tember start de gratis ou-
dercursus ’Beter omgaan 
met pubers’. Dit is een cur-
sus over opvoeden tijdens 
de puberteit en is bedoeld 
voor ouders en/of opvoe-
ders van ‘pubers’ in de 
leeftijd van twaalf tot en 
met zestien jaar. 

De cursus wordt gehouden in 
ontmoetingscentrum Gees-
terhage.

De cursus besteedt aandacht 
aan de veranderingen in de 
puberteit, de leuke en lastige 
kanten van omgaan met pu-
bers en hoe je als ouder goed 
contact kan onderhouden en 
ruzie kan voorkomen. Er zijn 
zes bijeenkomsten van 19.30 
tot 21.00 uur. De gemeente 
Castricum biedt deze cursus 
gratis aan.

Naast deze bijeenkomst/cur-
sus organiseert GGD Hol-

lands Noorden nog veel meer 
bijeenkomsten en cursus-
sen. Ouders/opvoeders kun-
nen op de website van de het 
cursusbureau (www.ggdhn.
nl/cursussen) een up-to-date 
overzicht vinden van het aan-
bod in de regio. 
Ouders/opvoeders kunnen 
zich aanmelden bij GGD Hol-
lands Noorden via het in-
schrijfformulier zie www.gg-
dhn.nl/cursussen. Bij vra-
gen kan contact opgenomen 
worden met het cursusbu-
reau via cursusbureau@gg-
dhn.nl of 088-0100557, be-
reikbaar van maandag tot en 
met donderdag van 8.00 tot 
15.00 uur. 

Limmen - Bij de bibliotheek 
in Limmen kun je in de va-
kantie komen knutselen in 
het Bieb Atelier. Op woens-
dag 2 augustus van 14.00 tot 
15.30 uur kunnen jonge cre-
atievellingen zich uitleven. 
De activiteit is bedoeld voor 
kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar. Na het voorlezen 
van een verhaal gaan de kin-
deren knutselen. Omdat het 
aantal kinderen dat deel kan 
nemen beperkt is, is aanmel-
den noodzakelijk via www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl/
jeugd of tijdens openings-
uren in de bibliotheek.

Bieb Atelier





 14 juli

13 JULI

Kunstenaarsmarkt Bergen 
tot en met 31 augustus van 
17.00 uur tot 22.00 uur.

Bakkum Vertelt. Gratis festi-
val in en rond het openlucht-
theater De Pan op Camping 
Bakkum. Jong en oud kan zich 
laten verrassen door een grote 
variatie aan theater, muziek en 
lekker eten en drinken.

Zomerconcert Uitgeester 
Harmonie op het Reghthuys-
plein Uitgeest om 19.00 uur.

Familietentoonstelling Cold 
Cases in Huis van Hilde in 
Castricum, over het gebruik 
van forensische technieken in 
de archeologie. Dagelijks, op 
maandag gesloten.

14 JULI

Concert in de Cultuurkoepel 
in Heiloo met orgel en fluit. 
Kaarten via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl of in het VVV kan-
toor op het Landgoed Willi-
brordus. Aanvang 20.15 uur.

Kaasmarktorgelconcert 
m.m.v. Pieter van Dijk in de 

Grote Kerk Alkmaar om 12.00 
en 13.00 uur. Gratis toegang.

World Press Photo Exhibi-
tion 2017, de meest indruk-
wekkende nieuwsfoto¹s. De-
ze persfoto¹s worden vijf we-
ken in de kerk tentoongesteld. 
World Press Photo Exhibition 
2017 is te zien tot en met zon-
dag 20 augustus en is gratis 
toegankelijk. In de Grote Kerk 
Alkmaar.

Open avond. Elke vrijdag-
avond in juli organiseert de 
Reddingsbrigade in Egmond 
aan Zee een open avond voor 
het publiek. Op deze avond 
kan ook de vuurtoren bezocht 
worden. Meer informatie: 
www.reddingsbrigade.info.

Zomeravondconcert: van 
Venetië naar Leipzig in de 
Grote Kerk Alkmaar om 20.15 
uur.

Hiphop op het podium met 
Simson, Acright en Gilly in De 
Bakkerij in Castricum vanaf 
21.00 uur.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 to 13.00 uur met ook 
een kunst- en ambachten-
markt.

Bakkum Vertelt in en rond 
het openluchttheater De Pan 
op Camping Bakkum. Jong en 
oud kan zich laten verrassen 
door een grote variatie aan 
theater, muziek en lekker eten 
en drinken. Gratis toegang.

Stadswandeling. VVV Alk-
maar organiseert op maandag 
en vrijdag om 13.00 uur een 
stadswandeling onder bege-
leiding van een gids. Aanmel-
den info@vvvalkmaar.nl of tel.: 
072-5114284.

Zomerfestival Broekpolder 

vanaf 12.00 uur in park De 
Vlaskamp Heemskerk. 

15 JULI

Fete de la Musique, ver-
schillende muziekoptredens 
in het centrum van Castricum 
van 15.00 tot 21.00 uur in de 
uitenlucht.

Optreden Boys named Sue 
sinds 2001 dé Johnny Cash 
tributeband. Zij spelen in De 
Burgerij in Limmen. De deur is 
open vanaf 21.00 uu

Herman in een bakje Gei-
tenkwark en Maartje & Kine 
op het Canadaplein Alkmaar 
met theater en zang. Aanvang 
20.30 uur, gratis entree.

Bakkum Vertelt in en rond 
het openluchttheater De Pan, 
op Camping Bakkum. Tijdens 
de zesde editie kan jong en 
oud zich laten verrassen door 
een grote variatie aan theater, 
muziek en lekker eten en drin-
ken. 

Shake the Party live op ter-
ras van De Stiefel in Castri-
cum vanaf 16.00 uur.

16 JULI

Summer of Love op het Ca-
nadaplein Alkmaar: Janne 
Schra, Frank Lammers, Tim 
Knol, Anne Soldaat, Yorick van 
Norden zingen nummers van 
het Monterey International 
Pop Music Festival, het eerste 
grote popfestival ter wereld in 
1967. Gratis entree, aanvang 
14.30 uur

Rondleiding Zee van Staal 
waarbij een gids informatie 
geeft over de beelden en hun 
relatie tot andere kunstwer-
ken uit de kunstgeschiede-

▲

nis. Toegang en rondleiding is 
gratis. Opgeven is niet nodig. 
Het beeldenpark bevindt zich 
op de hoek van de Bosweg en 
de Reyndersweg te Wijk aan 
Zee. De wandeling begint om 
14.00 uur vanaf de entree van 
het park.

Bakkum Vertelt in en rond 
het openluchttheater De Pan 
op Camping Bakkum.

Toneel in Hof van Kijk Uit. 
Toneelvereniging Forento 
speelt het theaterstuk Jacht-
boek van een jonkheer bij Hof 
van Kijk Uit in Castricum van-
wege het vijfjarig jubileum. 
Kaarten via www.forento.nl. 
De aanvang is 19.30 uur.

Open Podium van 14.00 tot 
16.00 uur in Openluchtthea-
ter De Oude Kwekerij aan de 
Alkmaarse Jan van Scorelka-
de 6 met een afwisseling van 
zangduo¹s met een verhalen-
verteller en een cabaretgroep.

Stoeppop, livemuziek op 
straat, van 14.00 to 23.00 uur 
hoek Kerkweg/Ruysdaelstraat 
Heemskerk.

IVN-wandeling vanaf 10.00 
uur, de start is bij de Katten-
berg in Heiloo. Opgave is niet 
nodig, een donatie wordt op 
prijs gesteld.

Vaartocht naar moeras in 
fluisterboot in de Eilandspol-
der bij Driehuizen. via www.
gaatumee.nl. Van 10.00-12.00 
uur vanaf Werkschuur Ei-
landspolder, Oudelandsdijk 
1a, Driehuizen.

Zomerfestival Broekpolder 
vanaf 12.00 uur in park De 
Vlaskamp Heemskerk.

No Excuse speelt vanaf 15.00 
uur in De Oude Keuken op het 
terrein van Dijk en Duin.

17 JULI

Wandelpuzzeltocht. Elke 
maandagavond tot en met 

28 augustus vanaf 19.15 uur 
wandelpuzzeltocht vanaf Stefs 
Eten en Drinken in het cen-
trum van Bergen.

Stadswandeling Alkmaar. 
VVV Alkmaar organiseert 
in de maanden juli, augus-
tus en september op maan-
dag en vrijdag om 13.00 uur 
een stadswandeling door de 
binnenstad van Alkmaar on-
der begeleiding van een gids. 
Aanmelden info@vvvalkmaar.
nl of telefonisch 072-5114284.

Zomersorgelconcert in de 
serie Muziek in de Laurenti-
us door de virtuoze organist 
Gijs Boelen. Op maandag 17 
juli bespeelt hij het 3-klaviers 
Pels-orgel op de Verdronken-
oord 68 in Alkmaar. Aanvang 
20.00 uur.

18 JULI

Kaasmarkt in Alkmaar van 
19.00 uur tot 21.00 uur met 
een extra markt.

19 JULI

Braderie. Iedere woensdag 
in juli en augustus vindt de 
avondbraderie van Egmond 
aan Zee plaats vanaf 17.00 uur.

Open kerk. Witte Kerk in Hei-
loo is open voor publiek van 
11.00 tot 16.00 uur.

Zomeravondconcert m.m.v. 
Wolfgang Zerer op orgel in de 
Grote Kerk Alkmaar. Kijk voor 
alle informatie en kaartver-
koop op www.grotekerkalk-
maar.nl. Om 20.15 uur.
Foto: Jan Zwart. 

Jazzconcert. Slagwerker 
Han Bennink & Friends met 
jazzconcert in Vredeskerkje 
in Bergen aan Zee. Aanvang 
20.00 uur. ennink & Friends 
met jazzconcert in Vredes-
kerkje in Bergen aan Zee. 
Aanvang 20.00 uur. 

5 november 20178
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Geslaagd Kermis-palingtoernooi 

Eén van de winnaars, Piet van Duin aan stoot

Uitgeest - Zoals de kermis 
op woensdagavond 5 juli ein-
digde met een knallend vuur-
werk, zo knalde die middag 
fi guurlijk vuurwerk, tijdens 
het inmiddels traditionele 
Kermis-palingtoernooi in de 
biljartarena van dorpshuis  
de Zwaan. Daar  werd in het 
10 over rood spel gestreden 
door 24 biljarters in 4 pou-
les van 6 man om de diver-
se visprijzen. Een extra han-
dicap bij dit spel was, dat bij 
de laatste te maken caram-
bole, deze over “los” diende 
gemaakt te worden! Een ie-
der had een persoonlijk moy-
enne, en was ingedeeld in 
een poule met gelijkwaardi-

ge medespelers en speelde 
twee wedstrijden. Nadat het 
fi guurlijke vuurwerk gedoofd 
was, kon de balans die mid-
dag worden opgemaakt, en 
daar kwamen diverse ver-
rassingen uit voort. Zoals bij-
voorbeeld Leen Broeren, vo-
rig jaar raakte hij amper een 
bal, maar nu schoot hij uit 
zijn slof, door in een mum van 
tijd zijn moyenne te halen, en 
werd  dus overtuigend win-
naar in zijn poule. In de overi-
ge 3 poules  kwamen de vol-
gende winnaars uit de bus: 
Joop de Beer, Cees van de 
Bosch en Piet van Duin. De-
ze biljarters konden als eer-
sten kiezen uit het zeevruch-

tenbanket: een portie paling, 
een makreel of twee harin-
gen. De overige nummers 2 
en 3 van iedere poule kon-
den kiezen uit het overge-
bleven visbanket. Kortom, het 
was weer een geslaagde en 
gezellige (laatste) kermis-
middag, mede mogelijk ge-
maakt door diverse vrijwilli-
gers van de Soos, die alle bil-
jarters nog eens trakteerden 
op een hapje en een drank-
je tijdens de prijsuitreiking. 
(Lex Snak)

Drank in ‘t spel bij 
aanrijding Provincialeweg
Uitgeest - De bestuurder 
van een personenauto reed 
donderdag om 18.15 uur over 
de Provincialeweg komen-
de uit de richting Uitgeest en 
gaande in de richting van de 
kruising met Busch en Dam. 
Volgens getuigen reed deze 
slingerend en met ca. 90 km 
p/u. Gekomen bij de kruising 
reed hij met onverminderde 
snelheid door het reeds lan-
gere tijd op rood staande ver-
keerslicht.
Vervolgens kwam hij vol in 
aanrijding met een trekker 
met oplegger. Deze kwam 

uit tegengestelde richting 
en was linksaf geslagen, om 
zijn weg over Busch en Dam 
te vervolgen. Door de aan-
rijding raakte de bestuur-
der van de personenauto 
met beide benen bekneld. 
Hij is door de brandweer be-
vrijd en per ambulance naar 
het ziekenhuis overgebracht. 
Zijn voertuig is weggesleept 
door een bergingsbedrijf. Uit 
een blaastest bleek alcohol-
gebruik. In het ziekenhuis 
is bloed bij hem afgenomen 
voor verder onderzoek. (foto: 
www.112-uitgeest.nl)

Donaties voor Uitgeest 
uit Schipholfonds

Uitgeest - Vrijdag hebben de 
bestuursleden van het Schip-
holfonds een bedrag van 
ruim 71.000 euro uitgereikt 
aan organisaties die actief 
zijn op het gebied van spor-
tief bewegen in de omgeving 
van Schiphol. Twee donaties 
kwamen ten goede aan orga-
nisaties in Uitgeest.
Mixed Hockey Club Uit-
geest ontving een dona-
tie van 8.250 euro voor een 
mini-hockeyveld, met na-
me bedoeld voor de jeugd-

leden, maar ook voor inslaan 
voor de wedstrijd, oefenen en  
wedstrijdjes 3x3 of 4x4. 
Stichting Sailability ontving 
de hoogste donatie, namelijk 
9.850 euro. De stichting heeft 
als doel om mensen met een 
lichamelijke en/of geestelijke 
beperking te laten zeilen, sa-
men met een valide persoon. 
Voor de locatie Uitgeest heb-
ben zij een extra boot nodig, 
die is uitgerust met een spe-
ciale stoel voor mindervali-
den.

Zomerconcert Uitgeester Harmonie
Uitgeest - Donderdagavond 
13 juli wordt dé zomertradi-
tie van de Uitgeester Har-
monie weer voortgezet. De 
twee orkesten van de Har-
monie spelen verschillende 
nummers in de buitenlucht. 
Dit jaar is er gekozen om op 
het Reghthuysplein in het ou-

de dorp een divers muzikaal 
programma te laten horen. 
Naast het Harmonie orkest, 
speelt ook het opleidingsor-
kest een aantal nummers.
“Als afsluiting van het sei-
zoen is het mooi om aan ie-
dereen te laten horen welke 
muziek we graag spelen” al-

dus voorzitter Frank Snijder; 
“waar kan dat beter dan in 
de buitenlucht midden in het 
dorp”. Er worden dit keer o.a. 
nummers van Justin Timber-
lake, The Petshop Boys, Eric 
Clapton en van de fi lm Li-
lo & Stitch gespeeld, onder 
leiding van dirigent Thomas 
Eveleens. 
Het Opleidingsorkest zal een 
aantal vrolijke Koningsliede-
ren, én DoReMi uit de fi lm 
The Sound of Music spelen. 
Voor de Harmonie is dit de 
afsluiter van een mooi sei-
zoen waarin er verschillende 
concerten zij gegeven door 
de Harmonie. “En met die af-
sluiting laten we graag zien 
wat je met muziek kunt doen; 
iedere keer als we optreden 
krijgen we zo veel positieve 
reacties. Daar doen we het 
toch voor!”

Het concert begint op don-
derdag 13 juli om 19.00 op 
het Reghthuysplein. Bij slecht 
weer wordt het concert een 
week uitgesteld.

Groepsfoto met de 4 win-
naars, van links naar rechts 
Piet van Duin, Leen Broeren, 
Cees van de Bosch  en Joop 
de Beer
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Babyspullen voor goede doel
Nieuw inzamelpunt 

Stichting Babyspullen 
Castricum - Bij de familie 
van Overschot aan de An-
na Bijnsstraat 1 staat een in-
zamelpunt van Stichting Ba-
byspullen. Deze stichting ver-
zamelt gebruikte en nieuwe 
babyspullen en maakt daar 
babystartpakketten van. De-
ze pakketten worden gratis 
verstrekt via diverse hulpver-
leningsinstanties aan (aan-
staande) ouders die het fi -
nancieel moeilijk hebben. ,,In 
Nederland groeit één op de 
negen kinderen op in armoe-
de. Ouders kunnen in die ge-
vallen vaak niet voldoen aan 
de basisbehoeften voor hun 
pasgeboren baby: een war-
me deken, een kruik, verzor-
gingsspulletjes of voldoende 
kleertjes”, aldus oprichtster 
Marjolijn Hermus. ,,Wij vin-
den dat elk kind recht heeft 
op een goede start.” Stichting 
Babyspullen ontstond vanuit 
een heel praktische insteek 
en overtuiging. ,,We wilden 
graag dat de kleertjes van 
onze kinderen binnen Ne-
derland een goede bestem-
ming zouden krijgen”, vertelt 
Hermus. Zo startte Stichting 
Babyspullen in 2012 vanuit 
een zolderkamer. Anno 2016 
is de organisatie fl ink ge-
groeid. ,,We werken inmid-
dels met een team van 140 
vrijwilligers verspreid over 

het land, we hebben zo’n 123 
inzamelpunten en we hebben 
een groot netwerk van pro-
fessionele instanties opge-
bouwd waar we mee samen-
werken.” Stichting Babyspul-
len werkt uitsluitend met vrij-
willigers en is afhankelijk van 
bedrijven en particulieren die 
het doel steunen. Meer infor-
matie over hoe bedrijven en 
particulieren het werk van 
de stichting kunnen onder-
steunen is te vinden op www.
stichtingbabyspullen.nl. ,,We 
zijn ervan overtuigd dat we 
samen sterk staan en steeds 
meer kinderen in Nederland 
een goede start in het leven 
kunnen geven.”

Sporten in de vakantie
Regio - Sportservice Kenne-
merland organiseert deze zo-
mer gratis sportactiviteiten 
voor alle basisschoolkinde-
ren in de gemeente Heems-
kerk en Castricum. Op dins-
dag 24 juli is er in Limmen 
een sportinstuif in sporthal 
d¹Enterij.  Kinderen uit groep 
3 tot en met 8 kunnen van 
zich van 10.00 tot 11.00 uur 
uitleven met trampolinesprin-
gen, voetballen, bouncebal-
len en klimmen in de tou-
wen. De kinderen uit groep 1 
en 2 kunnen op dezelfde dag 
meedoen aan een kleuter-
instuif van 11.30 tot 12.30 uur 
met spelletjes en klim/klau-
terbaan voor de jongsten.
Op woensdag 26 juli is sport-
buurcoach Bart aanwezig op 

het veld aan de Maasstraat 
, dit is tevens het speelplein 
van basisschool de Ark in 
Heemskerk. Van 13.30 tot 
15.00 uur voetballen, bounce-
ballen en spelletjes doen met 
water. Op het speelveld aan 
de Johannes Poststraat is er 
op donderdag 27 juli boot-
campen en freerunnen. Leer 
nieuwe trucs en moves op 
het freerunparcours en daag 
vriend of vriendin uit voor 
een battle tijdens de boot-
camp. De clinic is van 10.30 
tot 12.00 uur in de buiten-
lucht. Aanmelden via www.
sportservicekennemerland.
nl. Voor vragen: tel.: 0251-
254740 of mail naar mvan-
vugt@sportservicekenne-
merland.nl.

Yoga en klankmeditatie bij 
Atelier voorheen Blinckers

Bakkum - Yoga in de Duinen 
houdt op donderdagavond 3 
augustus een workshop yoga 
en klankmeditatie. De combi-
natie met ondermeer klank-
schalen geeft de yogaoefe-
ningen een intensere wer-
king, volgens de organisatie. 
,,Je laat de hectiek van alle-
dag achter je en hervindt het 
evenwicht tussen lichaam en 
geest. En dat op een bijzon-
dere locatie: Atelier voorheen 
Blinckers aan het randje van 
het strand.” Julia Meijer ver-
zorgt de yogales. Voor deze 

gelegenheid werkt ze samen 
met de bekende Castricum-
se klankhealer Joke Welbo-
ren, die de yogaoefeningen 
begeleidt met klankschaal, 
klankbuizen, shamandrum, 
oceandrum, rainstick en 
haar stem. Bij mooi weer op 
het terras, bij slecht weer in 
het atelier zelf tussen het 
werk van kunstenaarscollec-
tief CAKtwo. De workshop is 
voor zowel beginners als ge-
vorderden. Aanvang 20.00 
uur. Inschrijven via duinyo-
ga@gmail.com.

‘Samenwerken 
in vertrouwen’

Tweede broedsel ijsjes 
vliegen wijde wereld in

Limmen - Ze kwamen twee 
dagen eerder dan fotograaf 
Peter van Renen had ver-
wacht maar hij zat klaar in 
zijn hut. Zondag van 6.15 tot 
9.15 uur vlogen vijf ijsvogel-
tjes de wijde wereld in. ,,Het 
ging om het tweede broed-

sel. Vader ijsvogel had het er 
maar druk mee de ijsjes weg 
te lokken en hij moest ook 
nog een grote broer van het 
eerste broedsel wegjagen. 
Vrouw ijsvogel vond het pri-
ma; die zit alweer op de eitjes 
van het derde broedsel.”

Castricum - Woensdag rond 
8.30 uur kwam er een mel-
ding van een binnenbrand 
aan het Zonnedauw bij de 
Verloskundigenpraktijk in 
Limmen. Hierop heeft de 
alarmcentrale middelbrand 
gemaakt vanwege de hoe-
veelheid mensen die in het 
hele gebouw nog aanwezig 
zouden zijn. Toen de brand-
weer van Limmen en die van 
Heiloo ter plaatse kwamen 
was het hele gebouw al ont-
ruimd en heeft de brand-
weer het brandje snel we-
ten te blussen. De oorzaak 
is waarschijnlijk kortsluiting 
geweest.  
Zondag om 1.40 uur is de 
brandweer opgeroepen om 
vijf jongeren uit het Alk-
maardermeer bij Akersloot 
te redden nadat ze waren 
omgeslagen met hun boot-
je. Het bootje van de jonge-
ren was omgegaan nadat er 
een speedboot een hele ho-
ge golf had gemaakt. Bij aan-
komst van de brandweerboot 
waren de jongeren al uit het 
water gehaald door andere 
mensen die met hun bootje 
in de buurt waren. 
Zondag om 23.50 uur zijn 
de brandweerlieden uitge-
rukt naar de Puikman voor 
een voertuig dat in brand zou 
staan. Het ging om een scoo-
ter die in lichterlaaie stond. 
Met een straal kon de brand 
geblust worden. Tijdens de 
brand heeft de boom die er 
naast stond behoorlijke scha-
de opgelopen. De oorzaak is 
waarschijnlijk brandstichting 
maar dit moet nog blijken uit 
het onderzoek van de politie.

Brandweer 
in actie

Castricum - Dinsdag 18 
juli is het mogelijk vanaf 
19.45 uur deel te nemen 
aan de gratis workshop 
‘Samenwerken in vertrou-
wen’. 

Frank Boske, die door een 
oogziekte nog weinig ziet,  
verzorgt de workshop. Frank: 
,,Het is bijzonder wat mij 
overkomt sinds ik met een 
taststok door het leven kwis-
pel. Met deze workshop wil 
ik jullie deelgenoot te ma-
ken van mijn ontwikkeling en 
ervaring. Het is mijn bedoe-
ling er een luchtige, leuke en 
leerzame avond van te ma-
ken.” 
Aanmelden kan via info@
dorpsstraat23.nl.
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Uitgeest - De Jonge Duiven 
van PV De Vliegende Vleu-
gels vlogen voor hun twee-
de officiële wedvlucht van dit 
seizoen zaterdag wederom 
vanuit het Belgische Minder-
hout met een afstand van 123 
km. Aantal deelnemers was 6 
liefhebbers met 92 ingekorf-
de duiven. De duiven werden 
gelost om 10.30 uur met een 
matige noordenwind. De eer-
ste duif werd geconstateerd 
om 12.03.16 uur  bij Wim Ro-
denburg in Uitgeest met een 
snelheid van 1322,838 m.p.m. 
(ruim 79 km p/uur). 

De uitslag van de eerste vijf  
liefhebbers 2e wedvlucht 
jonge duiven op zaterdag 
8 juli luidt als volgt: 1-2-3-
4-8e Wim Rodenburg (Uit-
geest) 5-7-9-10-14e  Frank 
Rodenburg(Uitgeest),  6-15-
21-22-23e Hein Berkhout 
(Uitgeest),  17-18e Henk 
Brondijk (Uitgeest) en 19-
20e Niels Goeman (Uitgeest). 
De taartbon  gaat deze week 
naar Wim Rodenburg (Uit-
geest)  met een van zijn dui-
ven op de laadste plaats in 
de uitslag. De attractie  ge-
schonken door Wim van 
Hoolwerff voor de 3e duif 
in de uitslag , gaat ook naar 
Wim Rodenburg (Uitgeest).  
De eerste duif van Wim Ro-
denburg was tevens goed 
voor een 13e plaats in het CC 
3/A tegen 43 deelnemers met 
827 duiven en ‘n 43e plaats in 
de gehele Kring 3, tegen 92 
deelnemers met1664 duiven.  
Volgende week de derde jon-
ge duivenvlucht vanuit Asse-
Zellik met een afstand van 
185 km.

Het redelijk goed afkomen 
van de jonge duiven gaf voor 
de oude duiven die later in 
de middag vanuit het Fran-
se Argenton (700km) zouden 
komen ook het vermoeden 
van een vlot lopende vlucht. 
Met een redelijk vroege los-
sing om 7.30 uur in de mor-
gen en ondanks goede voor-
uitzichten op de vlieglijn, 
kwamen de duiven toch heel 
traag naar huis. Na bijna 12 
uur onderweg te zijn geweest 
tikte de eerste en snelste duif 
dan ook pas om 19.09.41 uur 
bij Hein Berkhout in Uitgeest 
aan. De eerste duif vloog 
een gemiddelde van 999.354 
m.p.m. wat neer komt op een 
snelheid  van ruim 59 km 
per uur.  Die dag waren er 
5 deelnemers met 33 duiven 
aan de start verschenen. De 
uitslag van de vlucht op Za-
terdag 8 juli luidt als volgt: 
1-4-7-8e Hein Berkhout (Uit-
geest),  2-3-6e Comb. Kers-
sens-Krom (Akersloot), 4-10-
11e Wim van Hoolwerff (Uit-
geest)  en 9e Piet Groen-
tjes (Uitgeest) . De taartbon 
van deze vlucht gaat naar 
Wim van Hoolwerff met één 
van zijn duiven op de laatste 
plaats in de uitslag. De at-
tractieprijs  van deze vlucht 
geschonken dóór Wim van 
Hoolwerff,  gaat naar de 1e 
duif in de uitslag van Hein 
Berkhout. De eerste duif in 
de uitslag van Hein Berkhout 
was tevens goed voor een 
59e plaats in het CC 3/A te-
gen 39 deelnemers met 414 
duiven en ‘n 111e plaats in 
de gehele Kring 3, tegen 68 
deelnemers met 736 duiven. 
(Hein berkhout) 

       Zo vlogen 
       de duiven 

Hein Berkhout pakte de 4e Dagfond vlucht vanuit Argenton

Hein Berkhout pakte de 4e Dagfond vlucht vanuit Argenton

Fietstocht door waterlandschap
‘Rondje Stelling’

Uitgeest - Zondag 3 sep-
tember houden de drie toer-
fietsverenigingen UWTC Uit-
hoorn, Alcmaria  Victrix Alk-
maar en KTC Uitgeest (die 
zich met samen met stichting 
Raising Hope verenigd heb-
ben in Fortza Velo), het Rond-
je Stelling. Het is een fiets 
toertocht over drie afstanden 
met drie start locaties.
De afstanden zijn 170, 120 en 
65 kilometer. De start locaties 
zijn: Fort aan de Drecht  Gre-
velingen 50 Uithoorn, Whee-
lerplanet zijkanaal C weg 6 
Spaarndam, en Fort aan den 
Ham  Busch en Dam 13 Uit-
geest. De voorinschrijving 
voor deze tocht is open tot 
en met 1 september op www.
rondjestelling.nl.
Vanaf boven genoemde 
startlocaties kan gestart wor-
den vanaf 07:00 voor de 170 

en 120 km voor de 65 km kan 
men pas starten om 09:00 
uur  Deelnemers die lid zijn 
van NTFU of KNWU kunnen 
op vertoon van hun deelna-
me pas starten met Scan&Go 
zonder papieren inschrijving. 
Kijk voor exacte starttijden op 
www.rondjestelling.nl.

Van de opbrengst van de 
tochten, gaat een deel naar 
stichting Raisin Hope, een 
stichting die zich ten doel 
stelt om minder valide mede 
mensen ook te kunnen laten 
fietsen op een aangepaste 
fiets. Zie www.raisinhope.nl.
De Inschrijfbedragen  per af-
stand bij voorinschrijving zijn 
als volgt; 170 km  8 euro, 120 
km 7 euro en 65 km 6 euro.  
De prijzen aan de tafel op de 
dag zelf, zondag 3 september 
zijn plus 2 euro. 

Regio - Maakt u een fiets-
tocht door het mooie water-
rijke gebied rond Krommenie, 
Uitgeest en andere plaatsen 
dan komt u misschien wel 
door het dorpje Krommenie-
dijk. Dat geeft u dan de mo-
gelijkheid om het kerkje al-
daar te bezoeken.
De kerk is van 13.00 tot 16.00 
uur open voor bezichtiging.
In 1755 is het huidige kerkje 
gebouwd, maar al vanaf 1461 
heeft op deze plek eerst een 
kapel en later nog 3 kerkjes 
gestaan. Brand en oorlogs-
geweld heeft deze kapelle-
tjes verwoest.
De kerk ligt op een terp. Ach-
ter de kerk is een begraaf-
plaats waar nog steeds be-
grafenissen plaats kunnen 
vinden.
Tijdens uw bezoek aan de 
kerk, kunt u o.a. geïnfor-
meerd worden over het ont-
staan van het kerkje, de ge-
brandschilderde ramen, het 
scheepsmodel dat in de kerk 
hangt en bijvoorbeeld hoe de 
banken aangepast zijn omdat 
de mensen langer werden. 
Maar het is ook fijn om alleen 
maar te genieten van de rust 
en stilte in de kerk.

Kerkje open

Uitgeest - Op de Jacoba van 
Beierenlaan werden woens-
dag 5 juli 200 blaastesten af-
genomen. Dit resulteerde in 
één overtreding door de be-
stuurder van een personen-
auto. Uitslag; 580 ug/l. Zijn 
rijbewijs werd ingevorderd.
Bij controle met de rollentest-
bank werden 6 bromfietsbe-
stuurders bekeurd voor de 
snelheid. Tevens bleek een 
bestuurder niet in het bezit 
van een rijbewijs.

Alcohol- en 
bromfiets-
controle

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

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

Dé

Dé

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

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

Dé



Herdenking MH17 in 2017
Heemskerk/Uitgeest - Op 
17 juli is het alweer 3 jaar ge-
leden dat de MH 17 in de Oe-
kraine uit de lucht werd ge-
schoten. Initiatiefnemers Jan 
Schrama, Huub Huneker uit 
Heemskerk en Nico Brantjes 
uit Uitgeest wilden toen iets 
doen om deze ramp te her-
denken.
Een jaar later in 2015 plant-
ten ze samen een boom, een 
zilverlinde, in het park As-
sumburg Oud Haerlem, sa-
men met een herdenkings-
schild. Op die dag werd ook 
een lied en een gedicht door 
henzelf geschreven ten ge-
hore gebracht. De lindeboom 
staat voor troost, vruchtbaar-
heid, liefde en vertrouwen in 
de toekomst en bloeit wit, de 
kleur van vrede en licht.  In 
2016 werden tijdens een kor-
te herdenking bij deze boom 
zonnebloemen van zaad uit 
de onheilsplek in Oekrai-
ne o.a. bij de boom op het 
evenemententerrein aange-
bracht. Dat jaar is het zaad 
van de zonnebloemen ge-
oogst. Hierdoor konden dit 
voorjaar 4000 zaadjes van de 

zonnebloemen worden ver-
spreid middels een actie in 
kleine zakjes onder de in-
woners van Heemskerk en 
Uitgeest maar ook daarbui-
ten met de vraag ze te zaai-
en en te laten bloeien. Dat is 
nu al voor een groot deel ge-
lukt. Een van de initiatiefne-
mers heeft zelf ook een aan-
tal zaden in potten geplant, 
waardoor die nu bij de her-
denkingsboom kunnen wor-
den gezet. 
Op zondag 16 juli om 16.00 
uur willen zij met een kor-
te herdenking bij de boom in 
het park even stil staan bij de 
vliegtuigramp.
Iedereen is van harte wel-
kom daarbij aanwezig te zijn. 
En mocht u zelf ook een zon-
nebloem in bloei hebben dan 
kunt u die eventueel mee-
nemen. Heeft u ze afgesne-
den dan wordt er voor een 
vaas gezorgd. Later dit jaar 
wil het comité de zaadjes van 
de oogst van dit seizoen weer 
verzamelen om daarmee het 
zaad van de zonnebloemen 
verder te kunnen versprei-
den.      

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De volkstuinders komen nu in de periode dat 
ze kunnen oogsten wat ze eerder hebben gezaaid. Zo ook 
Henk, die prachtige kroppen andijvie kon steken om mee 
naar huis te nemen. Foto en tekst: Ger Bus

Geslaagde rommelmarkt voor Prijedor in Bosnië
Uitgeest - Zaterdag was het 
een gezellige snuffelmarkt 
voor Prijedor in Bosnië. Er 

waren veel spulletjes in de 
aanbieding zoals speelgoed, 
boeken, dvd’s, lampen, schil-

derijen en kleine hebbedin-
getjes. Ook was er een heu-
se “slangenbezweerder”. Het 
weer werkte ook mee.

De organisatie vertelde: ,,In 
Prijedor zijn veel mensen die 
geen geld hebben voor bij-
voorbeeld brandstof, je moet 
bij deze dan denken aan 
houtblokken voor warmte. Er 
zijn hier mensen die vragen 
om het zelf te mogen bren-
gen. Dit raden we in princi-
pe af, omdat de Bosnische 
grens erg kritisch is. Wan-
neer hulpgoederen gecoördi-
neerd worden gebracht van-
uit de parochie in Uitgeest is 
dit een betere manier. Met 
de opbrengst van deze markt 
kunnen we weer heel wat go-
peds betekenen voor de ar-
me bevolking daar.’’ (Ger Bus)

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 16 
juli plaats in de kerk op het 
Dielofslaantje in Akersloot, 
aanvang 10.00 uur. Voorgan-
ger is ds. H. Hummelen.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Woensdag 12 ju-
li: 19.00 uur H. Eucharistievie-
ring in de kapel.
Vrijdag 14 juli: 19.00 uur H. 
Eucharistieviering in Gees-
terheem.
Zaterdag 15 juli: geen vie-
ring.Zondag 16 juli: 09.00 uur 
H. Eucharistieviering m.m.v. 
Laus Deo.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest - Woensdag 5 ju-
li kreeg de brandweer een 
alarmmelding vanuit een flat-
woning aan de Darse. Ter 
plaatse bleek geen sprake 
van brand. Er was iets aange-
brand in een oven, waardoor 
een flinke rookontwikkeling 
was ontstaan en de trappen-
hal vol met rook was komen 
te staan. Hierdoor was het 
brandalarm geactiveerd. Het 
trappenhuis was inmiddels 
gelucht en de brandweer 
hoefde niet in actie te komen.

Loos brandalarm
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Druk bezochte inloopavond 
beeldkwaliteitsplan geslaagd
Donderdagavond 6 juli 2017 vond in Dorpshuis de Zwaan vanaf 
19 tot 21 uur een inloopavond plaats over het beeldkwaliteitsplan 
voor het centrumgebied. Ruim 200 belangstellenden, onder wie 
omwonenden, leden van organisaties en verenigingen, raadsleden 
en leden van het college lieten zich door de deelnemers aan de 
werksessies van de afgelopen drie maanden informeren over hun 
voorstel voor een beeldkwaliteitsplan. De bedoeling van de avond 
was de bevindingen van zoveel mogelijk mensen te horen over het 
beeldkwaliteitsplan.

De plannen werden op vier plaatsen in de grote zaal van het dorpshuis ge-
presenteerd op grote posters. Centraal in de zaal trok een maquette voortdu-
rend grote belangstelling. Die geeft, te midden van de bestaande bebouwing, 
een beeld van de beoogde bebouwing en functies in de verschillende delen 
van het gebied: onder meer de plaatsing van het IKC met een half verdiep-
te sportzaal op het ijsbaanterrein en de ontsluiting voor gemotoriseerd ver-
keer en fietsers/voetgangers; de indeling van groen en bomen; de door Viva! 
Zorggroep beoogde nieuwbouw; de plaatsen waar nieuwe woonbebouwing 
en horeca en ontspanning kan komen.
De maquette is de komende tijd te zien in de hal van het gemeentehuis. Tij-
dens de avond werden een kleine 150 formulieren ingeleverd met reacties 
op het gepresenteerde beeldkwaliteitsplan. Wie het formulier mee naar huis 
heeft genomen kan het nog tot en met 14 juli inleveren op het gemeentehuis. 
Tot die datum kan ook per e-mail worden gereageerd op het adres: yvonne-
groen@debuch.nl. De ingeleverde vragen en reacties worden - voor zover 
mogelijk - vertaald naar aanpassingen en verbeteringen in het advies dat aan 
het college van B&W wordt voorgelegd. Dit advies mondt uit in een raads-
voorstel dat naar verwachting in september 2017 aan de gemeenteraad kan 
worden voorgelegd.

Status van het plan
Het beeldkwaliteitsplan is nog geen gedetailleerd stedenbouwkundig plan. 
Het plan wordt na besluitvorming verder uitgewerkt, waarbij ook getoetst 
wordt op verkeer, water etc. Er wordt gewerkt volgens het principe “van grof 
naar fijn”. Dit vormt ook leidraad in de beoogde besluitvorming door de raad: 
na dit globale beeldkwaliteitsplan volgt nog een fijnmaziger stedenbouwkun-
dig plan, incl. de wettelijk/planologische besluitvorming.

Wat ging vooraf?
Op 8 dec. 2016 nam de raad van Uitgeest een besluit over de aanpak van 
het centrumgebied: vestiging van een Integraal Kindcentrum (IKC) op het ijs-
baanterrein, vernieuwing van het zorgcentrum Geesterheem, levensloopbe-
stendige woningbouw en versterking van de centrumfunctie in het gebied. 
Voorts gaf de raad aan dat rekening diende te worden gehouden  met een 
aantal randvoorwaarden die voortkwamen uit de participatie die voorafging 
aan dit raadsbesluit.
Op 27 maart 2017 vond een informatieavond plaats over de uitvoering van 
dit besluit: het college gaf opdracht tot de opstelling van een beeldkwaliteits-
plan in overleg met omwonenden en belanghebbenden. Belangstelling voor 
deelname kon ter plekke worden opgegeven. Vervolgens is de groep samen-
gesteld die de afgelopen maanden in vijf werksessies aan het voorstel heeft 
gewerkt.

BURGERLIJKE STAND
Amber Corinne Mens, dochter 
van R.P.J. Mens en S.M. Dirkson
OVERLEDEN 
H. van Hees, 71 jaar

GETROUWD 
G.J. Smink en M. Zwiers 
Tim Rijke en Lisette G. Zonne-
veld

‘Vóór 2020 zonnepanelen op helft 
schooldaken’ 
Noord-Holland-noord wil vóór 2020 op de daken van de helft van al-
le scholen in de regio zonnepanelen aanbrengen. Op initiatief van 
de Stichting Schooldakrevolutie tekende Antoine Tromp namens 
Uitgeest als eerste wethouder in de regio samen met de provincie 
Noord-Holland en een aantal schoolbesturen een intentieverklaring 
om dat doel te bereiken. Dat gebeurde op woensdag 5 juli in War-
menhuizen. Wethouder Tromp zal de gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Alkmaar, Heerhugowaard, Hollands Kroon, Schagen, Langedijk, Hei-
loo en Den Helder benaderen met de oproep om de verklaring ook te 
ondertekenen. Bedoeling van die krachtenbundeling is om het voor 
de scholen in de regio bereikbaar te maken om zich van zonnepane-
len te voorzien.

Antoine Tromp: ‘Dit is een fantastisch plan. We bewijzen het milieu direct een 
grote dienst en tegelijk zetten we de bereikte besparingen op de energiekos-
ten weer in voor verduurzaming van schoolgebouwen en voor lesprogram-
ma’s over duurzaamheid.’ 
De intentieverklaring is opgesteld door de Stichting Schooldakrevolutie, die 
gemeenten en schoolbesturen ondersteunt en adviseert over de overgang 
naar zonne-energie. Noord-Holland-noord moet de eerste regio in Nederland 
worden die zich als geheel inzet voor de doelstelling van de Schooldakrevo-
lutie om de helft van de scholen in Nederland te voorzien van zonnepane-
len vóór 2020. Eerder tekenden in Noord-Hol-
land ook al de gemeenten Haarlemmermeer 
en Amsterdam de intentieverklaring. Wet-
houder Antoine Tromp: ‘De wethouders van 
de gemeenten Alkmaar en Bergen hebben in-
middels hun deelname toegezegd. Nu gaan 
we eraan werken om ook alle schoolbesturen 
voor dit duurzame doel te interesseren.’
Tijdens de bijeenkomst in Warmenhuizen 
werden schoolbesturen geadviseerd over de 
techniek van zonnepanelen en de subsidie- 
en financieringsmogelijkheden, zoals crowd-
funding, financiering tegen een maatschap-
pelijke rente of via lokale coöperaties. Meer 
informatie: www.schooldakrevolutie.nl

Energy challenge
Wethouder Tromp: ‘In Uitgeest zijn verschil-
lende scholen ook op andere manieren al vol-
op bezig met duurzaamheid. Sommige heb-
ben zich bijvoorbeeld aangesloten bij ‘Energy 
challenge’, een mooi initiatief om op allerlei 
manieren duurzaamheid onderdeel te maken 
van bedrijfsvoering én onderwijsprogramma.

In Dorpshuis de Zwaan was donderdagavond 6 juli een druk bezochte openbare in-
loopavond over het Centrumgebied (foto: gemeente Uitgeest).

Werkzaamheden Uitgeesterweg: 
vanaf 10 juli 
Tussen 10 en 21 juli voert het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier (HHNK) werkzaamheden uit aan het asfalt van de Uitgeesterweg. 
Om die reden wordt de weg tussen het bord ‘bebouwde kom Uitgeest’ en 
de reeds eerder vernieuwde asfaltlaag afgesloten voor verkeer. Het HH-
NK heeft de omwonenden per brief geïnformeerd. De situatie ter plekke 
wordt met borden aangegeven.
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen 
met de omgevingsmanager, de heer A. Haakman van Ooms Construction 
bv, tel. 06 - 22604865 (tussen 08.00 - 17.00) of uw vraag mailen naar hh-
nk@ooms.nl.

Wethouder Antoine Tromp 
met de ondertekende inten-
tieverklaring, zonnebloemen 
in de hand en zonnepanalen 
op de achtergrond (foto: ge-
meente Uitgeest).
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