
Castricum-  Ballonnen op-
laten bij evenementen, zoals 
bij de opening van de kermis, 
behoort defi nitief tot het ver-
leden. Op initiatief van D66 is 
donderdag een motie aange-
nomen om een verbod in te 
stellen en dat geldt ook voor 
de brandende wensballon-
nen. De losgelaten en leeg-
gelopen ballonnen komen in 
het milieu terecht en richten 
er veel schade aan. Voor de 
wensballonnen geldt boven-
dien dat zij brand kunnen 
veroorzaken in bijvoorbeeld 
het duingebied. 
Een motie van GroenLinks 

waarin het college wordt op-
gedragen een plan te ma-
ken voor energiebesparing 
van de eigen gebouwen, de 
straatverlichting en het wa-
genpark, kon donderdag re-
kenen op een meerderheid. 
De vijf moties ingediend door 
CKenG rond de huisvestiging 
van vluchtelingen in Antoni-
us werden weggestemd. Roel 
Beens van CKenG kreeg for-
se kritiek van GroenLinks en 
GDB die hem ervan beschul-
digen via zijwegen de komst 
van vluchtelingen te willen 
voorkomen. De motie van 
CKenG om voor de begro-

Man mishandeld in eigen 
woning, dader aangehouden 
Uitgeest - Op 12 juli rond 
15.00 uur kwam een bewo-
ner van de Wethouder Zon-
neveldstraat met zijn gezin 
in de auto thuis. Op dat mo-
ment werd er door een man 
een appel op de auto ge-
gooid. Toen de bestuurder 
hem hierop aansprak, fi ets-
te de man weg. Enige minu-
ten nadat het gezin de wo-
ning binnen was gegaan, 
kwam de man terug en ging 
de woning binnen via de 
achterdeur. Hij sloeg de be-
woner met een steen en een 
stuk hout meerdere malen 
op het hoofd. In de daarop-

volgende worsteling lukte het 
om de man uit de woning te 
werken en de achterdeur af 
te sluiten. Nadat hij nog een 
aantal stenen naar de wo-
ning had gegooid verdween 
de man. Het slachtoffer had 
fl inke verwondingen aan zijn 
hoofd. Hij is per ambulance 
vervoerd naar het ziekenhuis. 

De dader kon kort hierop 
worden aangehouden bij een 
woning aan de Hogeweg. Hij 
is ingesloten voor verder on-
derzoek. Het motief van de 
dader is niet duidelijk gewor-
den.

ting van 2017 te komen met 
een plan voor de ontwikke-
ling van het strand haalde 
het wel. 
Er komt vooralsnog geen ze-
brapad in regenboogkleuren 
bij het NS-station. Dat heeft 
het college al voor de verga-
dering laten weten aan Ralph 
Castricum van Forza die zich 
samen met Hennie Huisman 
inspant om de kleurige over-
steekplaats te realiseren. Een 
regenboogzebrapad moet 
benadrukken dat in Castri-
cum iedereen zichzelf moet 
kunnen zijn, ongeacht ie-
mands seksuele geaardheid. 
Volgens het college geldt 
voor voetgangers op een ze-
brapad zonder de zwart-wit-
te strepen geen voorrang, 
waardoor gevaarlijke situa-
ties zouden kunnen ontstaan. 
Wel is het college bereid om 
het kiss&go-gedeelte voor 
het station in regenboogkleu-
ren te laten schilderen. Ralph 
Castricum komt hierop terug 
na het zomerreces.

Verlichting langs Zeeweg 
Bakkum - Gemeente en 
strandondernemers slaan de 
handen ineen om een sinds 
2012 gekoesterde wens uit 
te voeren: verlichting langs 
het fi etspad van de Zeeweg. 
Het gaat om natuurvriendelij-
ke verlichting tussen de roton-
de met de Zeeweg en de kluft. 
Provincie en PWN kwamen 
eerder op voor het belang van 
de natuur en het beleid om het 
in dit natuurgebied donker te 
laten blijven.
Er is nu een compromis. De 
bestaande en de nieuw aan te 

leggen verlichting wordt na-
tuurvriendelijk voor vogels en 
vleermuizen: amberkleurig en 
voorzien van bewegingsmel-
ders. De laatste 600 meter van 
het fi etspad, het stuk dat door 
het open duin gaat, blijft on-
verlicht. Met de strandon-
dernemers is overeengeko-
men dat zij meebetalen aan de 
verlichting. Bijkomend voor-
deel voor hen is dat ze met de 
werkzaamheden kunnen mee-
liften en zo goedkoper uit kun-
nen zijn bij de aanleg van een 
glasvezelkabel..

Tel. 0255-520456     www.castricummer.nl     www.uitgeestercourant.nl  
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5,95
7,95

4 PAKKEN KOEK 
HALEN 3 BETALEN

VAKANTIE-IDEE

APPELFLEUR

Burgemeester Mooijstr 29 Castricum
0251 - 652 430

Biefstuk tartaar
p/st € 2,15 €1,69 

In roomboter 
gebakken ook 

heerlijk op brood!!

Vleeswarentrio:
Boterhamworst

Pekelvlees
gebr. kip

Samen €4,99
                                korting

Lasagne 50%

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

27 JULI
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

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

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

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

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.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 25-06-2016: Tes-
sa Flor van der Linden Voo-
ren, dochter van Thijs Punt en 
Kim D.E. van der Linden Voo-
ren. Castricum -
15-06-2016: Liene Marie Sint, 
dochter van Roel Sint en Ni-
colette E.M. van Brederode. 
30-06-2016: Daniel Wouter 
van Hertum, zoon van Wou-
ter T. van Hertum en Evi van 
den Berg. 05-07-2016: Mi-
ka Alexander Homborg, zoon 
van Axel M. Homborg en Li-
sette M. Pascaud. Limmen - 
02-07-2016: Benjamin Me-

lo Bakker, zoon van Frans 
Robert Bakker en Tereza M. 
Melo e Dias. 08-07-2016: Stef 
de Graaf, zoon van Adrianus 
J.S. de Graaf en Roosje Kuij-
pers.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Elders woonachtig - 17-06-
2016: Stephan R.G. Budding 
en Theresia J.C. Smit.
 
Overleden
Castricum - 10-07-2016: 
Christiaan W.M. Molenkamp, 
gehuwd met Edith Dokter.

Zomervakantie bij Hilde
Castricum - Deze zomer 
bruist het van bijzondere kin-
deractiviteiten in Huis van 
Hilde. Er zijn 42 activiteiten; 
veel is gratis of tegen een 
kleine vergoeding. Word zelf 
archeoloog in het ArcheoLab 
of speel de ArcheoGame. Zin 
om een boerderij te bouwen, 
een buideltasje te maken, te 
mozaïeken of het spellencir-
cuit te doen? Of liever een 

rotstekening maken? Het kan 
allemaal. 
Het programma van dag tot 
dag biedt voor iedereen wat 
leuks. Er zijn speurroutes, ar-
cheologisch gamen, of naar 
hartenlust knutselen in een 
van de workshops. 
Kijk voor het complete pro-
gramma op http://huisvanhil-
de.nl/activiteit/deze-zomer-
hildes-vakantiehuis/

Wie helpt vluchtelingen 
leren fi etsen?

Castricum - Fietsen bete-
kent zelfstandigheid, zelf de 
kinderen naar school bren-
gen, zelf boodschappen doen 
en naar school of het werk 
fi etsen. Maar wat nu als je uit 
een ander land komt en fi et-
sen niet zo gewoon is. Dan 
heb je andere Nederlanders 
nodig die je daarbij willen 
helpen. 
Daarom is Welzijn Castricum 
gestart met een fi etsproject 
en met succes, er is veel be-
hoefte aan de fi etslessen die 
door vrijwilligers worden ge-
geven. Om aan de vraag te 
kunnen voldoen wordt  de 
vrijwilligersgroep uitgebreid 
en is  Welzijn is op zoek naar 
vrouwen die, onder bege-
leiding van een deskundige 

vrijwilliger, ook les willen ge-
ven. Kracht is niet noodzake-
lijk, de fi etscursisten blijven 
steeds met beide benen op 
de grond. 
Ook bruikbare fi etsen zijn 
welkom, gewone fi etsen en 
voor het lesgeven vouwfi et-
sen. Daarnaast wordt ge-
zocht naar een fi etsrepara-
teur, die bijvoorbeeld een 
keer per maand de fi etsen 
wil nalopen en onderhouden.
Wie een bijdrage wil leveren 
aan dit fi etsproject of meer 
wil weten van de andere mo-
gelijkheden om vluchtelingen 
te ondersteunen, kan contact 
opnemen met  Welzijn Cas-
tricum, tel.: 0251 656562 of 
email vcc@welcijncastricum.
nl. Foto: Nico Lute.

Zeshonderd keer veilig 
over dankzij Anja

Uitgeest - Met het afscheid 
van groep acht wordt vaak 
ook afscheid genomen van 
een aantal ouders die veel 
voor de school hebben ge-
daan. Basisschool de Mo-
lenhoek nam vorige week af-
scheid van verkeersbrigadier 
Anja Metselaar. Anja heeft 
vijftien jaar lang, een ochtend 
in de week in haar oranje jas 
bij de Geesterweg gestaan. 
Een kleine rekensom leert 
dat Anja ongeveer zeshon-
derd keer een veilige over-
steek heeft verzorgd.

Afscheid op 
de Molenhoek

Uitgeest - Dinsdagavond 
12 juli vertolkten de leerlin-
gen uit groep acht van basis-
school de Molenhoek voor de 
laatste maal samen hun kun-
sten. Met de musical Start 
werden ouders en familiele-
den van de leerlingen getrak-
teerd op een optreden. Bij het 
slotlied pinkten toeschou-
wers een traantje weg, want 
het afscheid kwam nu wel 
erg dichtbij. Na het offi ciële 
gedeelte, waarbij de leerlin-
gen van meester Jasper hun 
rapport kregen ingeleid met 
een anekdote over ieder kind, 

volgde nog een slotfeest. De 
aula was omgebouwd tot ca-
sino en de leerkrachten had-
den plaatsgenomen achter 
de verschillende speeltafels. 
Zo werd nog een paar uur 
gekletst en gespeeld. 
De volgende ochtend na het 
opruimen, vormden de ove-
rige leerlingen van de school 
een erehaag om de leerlin-
gen van groep acht uit te lei-
den. Vooral groep zeven, die 
vijf jaar lang gecombineerd 
was geweest met deze klas, 
had het erg moeilijk met het 
afscheid.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Andre Rieu 

2016 Maastricht Concert
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Absolutely Fabulous

donderdag 19.30 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 19.30 uur

Big Friendly Giant (BFG) OV - 3D
vrijdag  21.30 uur 

The Man who knew Infinity
zaterdag 21.30 uur 

Me Before You
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
Grote Vriendelijke Reus (GVR) NL - 2D

donderdag 13.00 uur  vrijdag 16.00 uur
zaterdag & maandag 13.00 uur

dinsdag 16.00 uur  woensdag 13.00 uur
Ice Age 5 (NL) - 3D

vrijdag, zondag & dinsdag 13.00 uur
Ice Age 5 (NL) - 2D

donderdag 16.00 uur  vrijdag 13.00 uur
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.00 uur 

maandag 16.00 uur  dinsdag 13.00 uur
woensdag 16.00 uur

Finding Dory (NL) - 3D
donderdag 13.00 uur

vrijdag 19.00 uur
zaterdag 13.00 & 19.00 uur

maandag & woensdag 13.00 uur
Finding Dory (NL) - 2D

Programma 21 juli t/m 27 juli 2016

Andre Rieu - 2016 
Maastricht Concert

André Rieu is één van de po-
pulairste artiesten ter wereld, 
bij miljoenen bekend als ‘de 
Koning van de Waltz’. Zijn le-
gendarische, jaarlijkse con-
certreeks in Maastricht is dit 
jaar weer in de bioscoop te 
beleven met dit jaar een ver-

toning op zondagmiddag in 
Corso Bioscoop. Bovendien 
geeft André speciaal voor het 
bioscooppubliek direct na af-
loop van zijn concert een ex-
clusief interview. Het gehele 
concert duurt ongeveer drie 
uur. 

Edina en Patsy beschikken, 
voor hun debuut op het gro-
te doek, nog steeds over de 
nodige glitter en glamour. 

Absolutely 
Fabulous!

Maar als ze de schuld krij-
gen van een incident tijdens 
een fashionfeestje worden ze 
het middelpunt van een me-
diaschandaal. De fi lm brengt 
Jennifer Saunders en Joanna 
Lumley weer samen. Ook de 
rest van de cast keert terug.

Driehuis - Westerveld orga-
niseert op woensdag 27 ju-
li de maandelijkse inloop-
avond. Geïnteresseerden 
kunnen dan zonder afspraak 
van 18.30 tot 21.00 uur bin-
nenwandelen en vragen stel-
len. De medewerkers van 
Westerveld staan klaar in de 
toonzaal, waar ook de col-
lectie gedenktekens, urnen 
en assieraden te bekijken is. 
llis Verkerk, teamleider Info & 
Nazorg, geeft informatie over 
de verschillende mogelijkhe-
den voor gedenkplekken en 

monumenten:. ,,Men kan al-
tijd een eigen plek uitzoe-
ken in het gedenkpark. Een 
plek omringd door weelderig 
groen, op een heuvel of juist 
op een open plek. Westerveld 
heeft zoveel moois, er is altijd 
wel een plek die aanspreekt. 
Ook bij de keuze van een mo-
nument adviseren wij graag.”
Westerveld heeft een wen-
senformulier ontwikkeld voor 
bezoekers om mee te nemen 
naar huis. 
Zie ook www.bc-westerveld.
nl.

Tips van Scheidingsmakelaar
Gescheiden op vakantie
Regio - ,,Wanneer geen toe-
stemming wordt gegeven om 
naar het buitenland te gaan, 
dan moet de ouder die toe-
stemming nodig heeft naar 
de rechter stappen op grond 
van art. 1:253a BW. De reden 
dat geen toestemming gege-
ven wordt, ligt mogelijk in het 
vermoeden dat het niet om 
een vakantie gaat maar om 
een permanente wijziging 
van de verblijfplaats.” 
Aan het woord is Hans van 
Son,  de Scheidingsmakelaar, 
is MfN- registermediator.
,,Op grond van de Schengen-
grenscode controleert de Ko-
ninklijke Marechaussee kin-
deren die met één ouder of 
alleen reizen extra om inter-
nationale kinderontvoering te 
voorkomen. Een van de fac-
toren waar de Marechaus-
see oplet, is de achternaam 
van het kind. Het komt voor, 
zeker nu kinderen een eigen 
paspoort hebben en moeders 
hun meisjesnaam in hun pas-
poort hebben staan, dat het 
kind een andere achternaam 
heeft dan de ouder waar hij 
mee reist. Degene die met 
het kind reist, kan gevraagd 
worden om aan te tonen dat 
er toestemming van de ge-
zaghebbende ouder of ou-
ders is.” Om problemen en 
vertraging op het vliegveld 
te voorkomen, wordt aange-
raden om de volgende docu-
menten mee te nemen: ver-
klaring toestemming voor va-
kantie door invulling formu-
lier ‘Reizen met een minder-

jarige naar het buitenland’. 
Een recent uittreksel gezags-
register, een recent uittrek-
sel Basisregistratie Personen, 
een internationale geboorte-
akte, kopie van paspoort van 
toestemminggevende ouder 
en eventueel uitspraak met 
betrekking tot gezag en om-
gang en eventueel het ou-
derschapsplan. Ook een ko-
pie van het retourticket van 
het kind is handig om mee te 
nemen. 
,,De internationale geboorte-
akte is op te vragen in de ge-
meente waar het kind gebo-
ren is. Het uittreksel van de 
BRP is verkrijgbaar bij de ge-
meente waar het kind is in-
geschreven. Het uittreksel 
gezagsregister kan men op-
vragen bij de rechtbank.”  
Hans van Son heeft inmiddels 
350+ scheidingsmediations 
begeleid waardoor 700 men-
sen weer een nieuwe per-
spectief hebben gekregen. 
Reageren? 06-21236301 of 
son@scheidingsmakelaar.nl

Fietsbrug Heiloo en Limmen
Regio - Er komt een fi ets-
brug over de A9, bij de Nieu-
we Strandwal tussen Hei-
loo en Limmen. Dat hebben 
de provincie Noord-Holland 
en de gemeenten Heiloo en 
Castricum besloten. Door de 
nieuwe brug over de A9 zijn 
de bijzondere natuurgebie-
den in de regio beter bereik-
baar voor fi etsers en wan-
delaars. Gedeputeerde Joke 
Geldhof, verantwoordelijk 
voor het programma Nieu-
we Strandwal, vindt de nieu-
we verbinding een aanwinst 
voor het gebied: ,,Door de 
fi etsbrug kunnen recreanten 
optimaal genieten van de na-
tuur in de regio. Ook worden 
hiermee het bijzondere ge-
bied tussen twee strandwal-
len, de delta van het Oer-IJ 
en de omgeving van de Lim-
mertocht toegankelijk.² Het 
gebied ten oosten van de A9 
is een belangrijk onderdeel 

van het Natuurnetwerk Ne-
derland (NNN).
De fi etsverbinding wordt ge-
lijktijdig met de nieuwe aan-
sluiting van Heiloo op de A9 
gerealiseerd. Deze aanslui-
ting komt ter hoogte van de 
Lagelaan. De nieuwe aan-
sluiting, inclusief fi etsverbin-
ding, is naar verwachting in 
2020 gereed. 
Het programma ‘Nieuwe 
Strandwal’ is een gezamen-
lijk project van de gemeen-
ten Heiloo, Castricum en Alk-
maar en de provincie Noord-
Holland. Het is een gebieds-
ontwikkelingsproject met 
woningbouw, de ontwik-
keling van bedrijventerrein 
Boekelermeer, de realisa-
tie van een aansluiting op de 
A9 en diverse groenprojec-
ten in het gebied. Een van de 
projecten onder de noemer 
‘groen’ is de nieuwe fi etsver-
binding over de A9.

Bakkum - De kunstenares 
Sabrina Tacci werd 6-6-‘66 
in Turijn geboren en woont 
sinds 2004 in Noord Holland. 
Tacci studeerde cum laude af 
aan de Kunstacademie van 
Carrara in Italië De komende 
vier weekenden is haar werk 
bij Atelier voorheen Blinckers 
op het strandplateau. Op za-
terdag 23 juli om 14.00 uur 
wordt de tentoonstelling ge-
opend waarbij Eva Boon vrij 
zal improviseren met haar 
stem, tanpura, schalen en 
drum. Foto: Merlin Kater. 

Sabrina Tacci 
exposeert 
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Slechts 20,5 kilo restafval in 
Castricum bij 100-100-100.nu 

Castricum - Deelnemers 
100-100-100.nu in de ge-
meente Castricum mogen 
trots zijn op hun resultaat: 
Met maar 20,5 kilo restaf-
val per deelnemer per jaar 
hebben zij de 2020 doelstel-
lingen alvast bereikt. Om in 
2020 de overheidsdoelstel-
ling van 75% afval scheiden 
te halen, zal de hoeveelheid 
restafval fl ink moeten da-
len: van de huidige 250 ki-
lo restafval per inwoner per 
jaar naar 100 kilo per inwo-
ner per jaar. Deelnemers 
van 100-100-100.nu, de ac-
tie rond afval scheiden, in de 
gemeente Castricum berei-
ken nu al veel meer dan die 
ambitie: Zij scheidden 87% 
van hun afval en hebben ge-
middeld nog maar 20,5 kilo 
restafval per jaar. De richt-
lijn van 100 kilo restafval per 
persoon per jaar is dus goed 
haalbaar.

Wethouder Schijf is trots op 
de deelnemers: ,,We zien dat 
als mensen het thuis een-
maal goed georganiseerd 
hebben, het scheiden van 
afval routine wordt. Verder 
kun je heel veel restafval 
voorkomen door niet meer 
te kopen dan je echt nodig 
hebt. Zo halen we er uit wat 
erin zit!” 
De resultaten van 100-100-
100.nu geven een goed in-
zicht in de verschillen tus-
sen huishoudens, en in wel-
ke omstandigheden van in-
vloed zijn op de hoeveel-
heid afval per huishouden. 
In de komende weken wor-
den alle 100-100-100.nu ge-
gevens geanalyseerd en de 
cijfers doorberekend ten be-
hoeve van de eindrappor-
tage die na de zomer ver-
schijnt.  Onderzocht wordt 
op welke manier de resulta-
ten vertaald kunnen worden 

in maatregelen en voorzie-
ningen die het scheiden van 
afval voor iedereen makke-
lijk en vanzelfsprekend ma-
ken.
100-100-100.nu deelne-
mers in de gemeente Cas-
tricum scheidden 66,4 kilo 
etensresten per deelnemer 
per jaar, dat is 4,3 keer zo-
veel als de gemiddelde Ne-
derlander. Zij scheidden 21,3 
kilo plastic, blik en pak per 
deelnemer per jaar, dat is 3,5 
keer zoveel als de gemid-
delde Nederlander en heb-
ben met 49,1 kilo papier per 
deelnemer per jaar maar de 
helft van de hoeveelheid pa-
pier die een gemiddelde Ne-
derlander geproduceerd. 
Zij produceren 91% minder 
restafval dan de gemiddelde 
Nederlander. 
Na de zomervakantie orga-
niseert HVC voor alle deel-
nemers eindbijeenkomsten.

Kinderen Visser ‘t Hooft 
glijden de vakantie in

Castricum - Basisschool Vis-
ser ‘t Hooft heeft het school-
jaar weer traditioneel afge-
sloten met het uitglijden van 
de kleuters uit groep 1 en 2. 
Aan het einde van elk school-
jaar glijden de kleuters van 
een glijbaan vanuit raam van 
het gymlokaal hun groep uit 
en de vakantie in. Ouders ma-
ken foto’s en fi lmpjes van dit 
symbolische moment. Bij het 
afscheid van groep 8 werd 
één van deze fi lmpjes ge-
toond. Dit leverde veel oooh’s 
en aaahh¹s op van onze oud-
ste leerlingen en hun ouders. 
Weer is een mijlpaal bereikt.

Oscar Sanders winnaar 
eerste beachbattle jeugd
Castricum - Afgelopen zater-
dag heeft Oscar Sanders de 
eerste beachbattle bij 2beach, 
onderdeel van volleybalver-
eniging Croonenburg, gewon-
nen. In een competitie van ne-
gen weken moest Oscar het 
opnemen tegen zijn beach-
volleyballende leeftijdsgeno-
ten. Elke deelnemer speel-
de met een partner. Bij winst 
kon elke jeugdspeler indivi-
dueel punten verdienen. Os-
car werd winnaar van de in-

dividuele ranking. Met name 
zijn service en zijn teamspel 
maakten dat hij de meeste 
wedstrijden op zijn naam kon 
schrijven. Oscar is ook trots: 
,,In de zaal won ik al met mijn 
Croonenburgteam de compe-
titie en dit is mijn eerste prijs 
op het zand.” Oscar doet het 
goed; hij volleybalt sinds een 
jaar in de zaal en op het zand. 
Op de foto Oscar die de prijs 
uitgereikt krijgt van de voorzit-
ter van Croonenburg.

Castricum - Vrijdagavond 
werd bij Club Zand op het 
strand het afscheid van voor-
malig OVC-voorzitter Wou-
ter den Harder nog even ge-
memoreerd door Roelant van 
Ewijk. Laatstgenoemde han-
teert nu zo¹n honderd da-
gen de voorzittershamer. Dat 
werd gevierd met een hapje 

en een drankje en dat gold 
meteen als een bedankje aan 
alle actieve leden van de di-
verse commissies.  ,,Zonder 
deze leden is de OVC een on-
dernemersclub zonder ziel², 
aldus Van Ewijck. De eerst-
volgende netwerkbijeenkom-
sten zijn op vrijdag 29 juli en 
26 augustus bij ClubMariz.

Regio - Op zondag 24 juli is 
er in Fort Veldhuis, een le-
zing over de Duitse vliegende 
bom, de V-1 . De lezing wordt 
gegeven door Aad Mönte-
mann. Hij neemt de aanwe-
zigen mee naar diverse plek-
ken in Noord-Holland waar 
afvuurlocaties waren voor-
bereid. Tijdens de lezing wor-
den originele fi lmbeelden en 
foto¹s getoond- en geluids-
fragmenten ten gehore ge-
bracht, van deze vliegende 
bom. 
De lezing begint om 14.00 
uur. De Stichting Aircraft Re-
covery Group doet al meer 
dan 25 jaar onderzoek naar 
de luchtoorlog boven Neder-
land. De resultaten van de-
ze onderzoeken zijn samen-
gebracht in het luchtoor-
logmuseum Fort Veldhuis te 
Heemskerk.Het Fort bij Veld-
huis is onderdeel van de Stel-
ling van Amsterdam. Het Fort 
is gelegen aan de Genieweg 
1 in Heemskerk.

Lezing over V-1

Jukebox from the Heart 
in De Oude Keuken

Bakkum - Zondag 24 ju-
li speelt een bijzonder duo 
in De Oude Keuken. Met 
een passie voor mooie lied-
jes hebben Anita Sanders en 
Ed Idema een setlist gemaakt 
van nummers die hen raken. 

Zo ontstond hun jukebox: het 
publiek kiest uit het repertoi-
re de nummers die zij wil ho-
ren en zij spelen de nummers 
die ze fi jn vinden. Van Beatles 

tot Borsato, van soul tot jaz-
zy ballads. Het is meezingen 
en genieten, als het even kan 
met een dansvloertje. 
In hun gastenboek is het mo-
gelijk nummers te noteren 
die ze nog kunnen toevoe-
gen. 
Zo groeit de setlist en is een 
optreden nooit hetzelfde. 
Vanaf 14.00 uur op het ter-
rein van Dijk en Duin, ingang 
Zeeweg.





 
 8    20 juli 2016

Afzwemmers juni en juli
Castricum - Op woens-
dag 1 juni hebben 28 kan-
didaten afgezwommen voor 
hun B-diploma in De Wit-
te Brug. Alissa Boon, Barba-
ra Breetveld, Florian Broek-
hof,  Anouk Buur, Layra Col-
leye, Dani Dalmolen, Matthijs 
Dijkstra, Sam Glorie, Maximi-
lián Goossen, Rosalie Gran-
diek, Jamie Grimberg, Isa 
Groot, Loes Hes, Moira van 
der Horst, Lisa de Jonge, 
Nicky Jordan, Rosa Josefi na, 
Laura Juwett, Lotte Mooij, Jo-
ris van Oosterom, Jorine Op-
dam, Fenne Schipper, Bruno 
Stein, Jet Verhoogt, Kiara de 
Vink, Lieuwe Visser, Tjebbe 
Visser en Faya Zoon. Woens-
dag 8 juni is het C-diploma 
behaald door Hugo Broos, 
Steijn Hes, Stijn Lenting, 
Noeth Liefting en Jill Wijker.

Woensdag 15 juni is Zwem-
vaardigheid 1 goed afgelegd 
door Emma Brown en Tes-
sa Metselaar en voor Zwem-
vaardigheid 2 zijn Hielke 
Haasbroek en Harold Holl-
mann geslaagd. 
Op woensdag 22 juni zijn 
geslaagd voor het A-diplo-
ma: Leen Abou Zaid, Ali Al-
dirmaz, Ahmad Almousta-
fa, Dima Almoustafa, Asadur 
Aro, Leroy Baltus, Tijn Bang-
ma, Mecx Bijlhout, Gijs Blom, 
Lente Bosman, Jaël Bulo, No-
elle Chovet, Daras Dana, Ca-
sper van Dommelen, Floris 
Fatels, Enzo Figelet, Joëlle Fi-
rik, Cato Göbel, Esper Godijn, 
Pim Groen, Huub Groenen-
daal, Anne Hoffer, Duuk Ja-
ger, May Jakobus, Isa Kolk, 
Sydney Krom, Benthe Kuil-
man, Timo Lagerweij, Kel-
vin Liang, Valentijn Maréchal, 
Janne van der Meer, Ceylin 
Mikelaitijte, Julius van Nieu-
wenhuizen, Jalou van Nug-
teren, Pim Nugteren, Door-
tje van der Peet, Sara Rijkers, 
Bram Rote, Finn Scheffer, 
Mats Solleveld, Tessa Stam, 
Lieuwe Stuifbergen, Marieke 
Swanink, Job Vogelzang, Hi-
dde van Wijnen, Olle de Wit 
en Sibbe Zwikker. 

Woensdagmiddag 29 juni 
werd het B-diploma gehaald 
door Amrou Abou Zaid, Jens 
Beentjes, Amber Berent-
sen, Nynke den Breejen, Ja-
da de Graaf, Jurre de Groot, 
Eline Hennequin, Ivo Hoving, 
Yalisa Hurkmans, Elise Lia-
ma, Anouk Lucassen, Paonia 
Renkema, Dasha Siewertsen, 
Silvan Tielemans, Jeyson van 
der Velde, Sofi e Weel en Stef 
Zoontjes. 
Op dinsdag 5  juli hebben 
Meagan Lute, Sjors van der 
Schaaf en Eva Staphorst voor 
het eerste Jip-diplomaafge-
zwommen, het vervolg - Jip-
diploma 2 - is gehaald door 
Saar Termes, voor Jip 3 deed 
Bram Vermeulen erg zijn best 
en Thijs Termes liet alles zien 
voor Jip 4. Op woensdag 6 ju-
li hebben Jonathan de Geest 
en Noud Henket  voor Jip 1 
en Luuk Castricum en Evi 
Valkering voor Jip 3 afge-
zwommen tijdens hun eigen 
les.

Woensdag 6  juli is het C-di-
ploma gehaald door Sannah 
ten Bruggencate, Maartje 
Fessi, Zyara Fontijn, Kelvin 
Heijne, Julia Lowie, Jim Lut-
tikhuizen, Merlijn Maréchal, 
Mette Oudejans, Montana 
Renkema, Elias Rozendaal, 
Dinand van Sprang, Kiara 
de Vink, Juliette van Zanten, 
Roos Zum Vörde sive Vörding 
en Jelle Zwikker. 

Op woensdag 13 juli werd 
afgezwommen voor de drie 
snorkeldiploma’s. De basis-
vaardigheden voor Snorke-
len 1 zijn goed afgelegd door 
Lars Schramp. Voor Snorke-
len 2 liggen de eisen hoger 
en Adeline Hollmann, Ha-
rold Hollmann, Mike Huige, 
Bas Kort, Quinten Rommel, 
Janneke Swanink en Lars 
de Vries beheersden dit. En 
drie kandidaten hebben hun 
Snorkelvaardigheid helemaal 
bekroond met het Snorke-
len 3 diploma: Jort van Hooff, 
Jennifer Paap en Eliza de 
Vink. 

Geslaagde schoolzwemmers
Castricum - Dit jaar heb-
ben twee leerlingen op don-
derdag 14 juli onder school-
tijd afgezwommen voor het 
A- diploma en zestien leerlin-
gen voor B in De Witte Brug. 
Het A-diploma is behaald 
door Yoela Rios van de Klim-
op en Jakub Korczijk van de 
Paulusschool. Voor het B-di-
ploma zwommen: Mika Zon-
neveld van de Cunera, Sum-
ru Alpar, Tim van Ewijk, Ja-
ri van der Schaaf en Lucas 

de Weerd van het Helmgras, 
Luna Blanckenburg, Coen 
Mandjes, Shayenne van Pel 
en Jarno Pet van de Julia-
na van Stolbergschool, Roos 
Grimminck en Fabrice Groot 
van de Montessori-school, 
Yerson Hacquebard Kuil-
boer en Donny Sikking van 
de Rembrandtschool, Valen-
tijn van Wolferen van de Sok-
kerwei en Darwin Dana en 
Sanoë Penha van de Visser ’t 
Hooftschool af. 

Gezellig einde braderie  
Castricum - De zomerbra-
derie die zondag in het cen-
trum van Castricum werd ge-
houden werd weer afgeslo-

ten met livemuziek op het ho-
recaplein. 
De populaire Bob en de Blue-
band trad op en dankzij het 

swingende optreden en het 
fi jne zomerweer werd het ge-
zellig druk. Foto: Peter Save-
nije. 

Castricum - Nella van Os 
uit Limmen exposeert tot 
en met het eerste week-
end van augustus in Gale-
rie Streetscape, Dorpsstraat 
7 abstract, expressionistisch 
en impressionistisch werk. 
Naast vaste exposanten zijn 
er bij Streetscape maande-
lijks wisselende exposities. In 
de etalages is te zien wie ex-
poseren in de 300 m2 winkel-
ruimte, er is werk in huis van 
achttien kunstenaars. Schil-
derijen, foto’s, keramiek, vilt, 
tassen, sieraden van Ping-An 
Brouwers, brons van Mar-
got Pistor en beelden van Ton 
Rota uitgevoerd in marmer, 
hout en keramiek. Er is een 
nieuwe expositie ingericht 
van Huib Hogenstijn (Cas-
tricum) met dorpsgezichten 
van Castricumen omgeving. 
Foto: Saskia Steenbakkers.

Expositie van 
Nella van Os

Modeltweedaagse Perspectief 
Bakkum - Modeltekenen 
houdt vooral intensief waar-
nemen in en dat is wat tij-
dens de workshop Model-
tweedaagse wordt gedaan. 
Op woensdag- 10 en don-
derdagmorgen 11 augus-
tus kan men onder vakkun-
dige leiding van kunstenaar 
Maria Heideveld leren hoe 
meer diepgang in tekening 

gebracht kunnen worden. 
Voor beide dagen is een an-
der naaktmodel uitgenodigd. 
Materialen naar eigen keus, 
houtskool, potlood, krijt, inkt 
aquarel of acrylverf en het 
papier zelf meenemen.
Informatie en aanmelden via 
de website: www.perspec-
tiefcastricum.nl of bij Joanne 
Vetter, 0251-655183. 

Uitgeest - Tussen 12 en 16 
juli vond een poging tot in-
braak plaats in een woning 
aan de Esdoornstraat. Tus-
sen 16 en 17 juli werd van-
af de Middelweg een snor-
fi ets, merk Piaggio, kleur 

Poging inbraak, diefstal en vernieling 
zwart, kenteken F680ZX, ont-
vreemd. Tussen 14 en 16 ju-
li werd een vernieling ge-
pleegd aan een personenau-
to op de Populierenlaan. Het 
ruit van het rechterportier 
werd ingeslagen. 
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Brandweer in de rolstoel
Castricum - Vorige week 
dinsdag, tijdens de wekelijk-
se oefenavond, is de brand-
weer Castricum in een rol-
stoel gedoken en hebben de 
vrijwilligers een vriendschap-
pelijke wedstrijd gespeeld te-
gen de Europese kampioe-
nen rolstoelhandbal van CSV. 
Dit was een initiatief van 

brandweerman Ron Bleeker 
die ook actief is in de hand-
balvereniging. 

De brandweer verloor, on-
danks dat er met extra kracht 
werd gespeeld. De keeper 
van CSV hielp hen en de 
brandweer kreeg een speler 
extra. 

Castricum - Van maandag 
11 tot en met woensdag 13 
juli was het tijd om respec-
tievelijk de geslaagde mavo-, 
vwo- en havo-leerlingen in 
het zonnetje te zetten op 
het Jac. P. Thijssecollege. De 
weersvoorspellingen werkten 
niet echt mee, vandaar dat er 
besloten werd om de diplo-
ma-uitreikingen te starten in 
de grote zaal van sporthal De 
Bloemen. Het waren drie fan-

tastische avonden, waarbij 
ruim drieduizend toeschou-
wers zagen hoe de diploma’s 
in ontvangst werden geno-
men. 
Op maandag heeft het mavo-
docententeam alle geslaagde 
leerlingen toegezongen voor-
dat zij hun diploma moch-
ten ondertekenen: de ijveri-
ge leerlingen, de glamour-
girls, de bescheiden leerlin-
gen, de social mediaverslaaf-

den, de sporters; allemaal 
kwamen zij voorbij in de lied-
jes van de docenten. De vwo-
leerlingen werden getrak-
teerd op een prachtig lied 
van Michiel Ubas, teamleider 
van het vwo, en persoonlijke 
toespraken van hun mento-
ren. En Morris van Lohuizen 
en Kick Wamsteeker zon-
gen woensdag ‘Stitches’ van 
Shawn Mendes voor hun me-
de 5havo-leerlingen.

Besluit nieuw zwembad vervroegd
Castricum - Wethouder 
Rob Schijf van sportza-
ken heeft afgelopen don-
derdag toegezegd dat de 
planning voor een nieuw 
zwembad wordt aange-
scherpt. Het besluit over 
een collegevoorstel kan 
nu in het najaar 2017 wor-
den genomen door de 
raad. 

Tijdens de behandeling van 
de Voorjaarsnota 2016 werd 

een motie ingediend door 
de oppositiepartijen CKenG, 
De VrijeLijst, GroenLinks, SP, 
PvdA, Castricum Lokaal en 
Forza. Deze werd door de 
toezegging van de wethou-
der overbodig.

Wethouder Schijf zei tijdens 
de behandeling van de Voor-
jaarsnota op 7 juli al dat hij 
de procedure wel wilde ver-
snellen als de raad hem dat 
zou opdragen. In 2020 is 

zwembad De Witte Brug af-
geschreven. Oorspronkelijk 
zou er in 2018 een beslissing 
genomen worden, maar dat 
vinden de partijen dus niet 
wenselijk. 

De grond onder de huidige 
locatie van het zwembad aan 
de Van Rensdorpstraat vormt 
een belangrijk startkapitaal 
wanneer besloten zou wor-
den tot nieuwbouw op een 
andere locatie.

Kinderactiviteit bij de 
Reddingsbrigade

Bakkum - Een échte lijn-
redding uitvoeren, een spor-
tief spelletje touwtrekken en 
een spannende quiz staan 
op het programma van de 
Reddingsbrigade voor kin-
deren van de Kidsvakantie-
cocktail. Kinderen in de leef-
tijd van acht tot en met twaalf 
jaar kunnen op maandag 1 
augustus van 10.00 tot 12.00 
uur meedoen met de activi-
teit van de Reddingsbrigade 
op het strand. Vanuit de uit-
kijkpost op het strand kun-

nen kinderen door de spe-
ciale marineverrekijker kij-
ken om te zien of alles vei-
lig is in de zee. En de boot op 
het droge proberen hoort ook 
bij de Reddingsbrigadeactivi-
teit. Zo leren kinderen spe-
lenderwijs wat de Reddings-
brigade zoal doet voor bad-
gasten en vooral hoe de vei-
ligheid bewaakt wordt. Aan-
melden voor deze kidsvakan-
tiecocktail activiteit kan door 
een mail te sturen naar pr@
reddingbrigade.nl.

Stiltewandeling vanaf Abdij
Egmond - Op vrijdag 29 juli neemt Anky Floris belangstellen-
den om 13.00 uur mee vanaf de Abdij van Egmond voor een 
stiltewandeling door de duinen van Egmond met verschillen-
de verdiepingsopdrachten. Meer informatie staat op www.
abdijvanegmond.nl. Het adres is Vennewatersweg 27a, Eg-
mond-Binnen.

Uitgeest - Tot eind juli pre-
senteert Ineke de Kort haar 
kunstwerken in Kringloop-
winkel Heemskerk De Groe-
ne Ezel. Ineke de Kort-Ke-
ijzer (58) maakt aquarellen 
en gebruikt acrylverf en co-
bra (met water vermengba-
re olieverf). Ze woont in Uit-
geest en krijgt les van Rob de 
Reus. Het werk is te zien van 
van dinsdag tot en met vrij-
dag tussen 12.00 en 16.00 
uur en zaterdag tussen 10.00 
en 14.00 uur. De kringloop-
winkel is aan de Lijnbaan 12-
14 in Heemskerk.

Expositie van 
Ineke de Kort

Serena achtste bij wereld-
kampioenschappen! 

Castricum - Zondag 17 ju-
li is Serena Stel tijdens haar 
internationale debuut als 
achtste geëindigd bij de We-
reld Jeugd Kampioenschap-
pen Open Water in Hoorn. De  
meisjes uit 1998/1997 gingen 
van start voor 10 kilometer, 
vier ronde van 2,5 km. De als 
jongste van alle meisjes ge-
starte Serena kon bij de start 

mee met een kopgroep van 
ongeveer twintig zwemmers. 
Na de passage van 7,5 kilo-
meter werd het veld uit el-
kaar getrokken en het tempo 
ging omhoog. Na het keer-
punt op 8,75 km begon Se-
rena aan een opmars. Luid 
aangemoedigd door de toe-
schouwers tikte Serena aan 
in een tijd van 2.05.40.8.  
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Docenten Clusius leren 
kinderen reanimeren

Castricum - Elke week krij-
gen ongeveer 300 mensen 
in Nederland een hartstil-
stand. Ongeveer 10% hiervan 
wordt door reanimatie het le-
ven gered. Het Clusius Col-
lege Castricum vindt het be-
langrijk dat niet alleen do-
centen kunnen reanimeren 
maar ook dat leerlingen deze 
vaardigheden beheersen. Dit 
past ook goed bij het streven 

naar ‘goed burgerschap’ dat 
de school de leerlingen wil 
bijbrengen. Er staat nu een 
goed opgeleid team docen-
ten klaar.
Twee jaar geleden zijn deze 
docenten via de Hartsstich-
ting begonnen aan oplei-
dingstraject tot ‘instructors’ 
voor wat betreft reanimatie 
en omgaan met een AED. In-
middels zijn ze opgeleid en 

EHBO start nieuwe cursus
Castricum - Direct na de 
schoolvakanties start EHBO-
vereniging Castricum weer 
met een cursus Eerste Hulp-
verlener voor het EHBO-di-
ploma. 
Hierbij zijn reanimatie en het 
bedienen van de AED (Au-
tomatische Externe Defi bril-
lator) inbegrepen. Vanaf dit 
jaar is ook de specifi eke Eer-
ste Hulp aan Kinderen opge-
nomen in het lesprogramma. 
De cursus bestaat uit veer-

tien lessen en start op dins-
dag 6 september.Het examen 
is op 20 december. De les-
sen worden gegeven in het 
EHBO-lescentrum aan de 
Koekoeksbloem 55 te Cas-
tricum. Kijk voor meer infor-
matie op www.ehbocastri-
cum.nl. Voor meer informatie 
of aanmelding kan men ook 
contact opnemen met 06-
13574935 of een e-mail stu-
ren naar info@ehbocastri-
cum.nl.

heeft de school zelf oefen-
materiaal gekocht: twee trai-
ning AED-sets met pop en 
zes oefenrompen voor hart-
massage. 
Derdeklassers hebben als pi-
lotklas geoefend, maar nu 
hebben ook de tweedejaars 
leerlingen in hun project-
week reanimatieonderwijs 
gekregen.
Na vaak een lacherig begin 
en wat schuchterheid ko-
men de verhalen los, voor-
al bij het zien van een fi lmpje 
over een voetballer. Veel leer-
lingen hebben al eens een 
ervaring gehad met iemand 
met hartfalen.  Maar begin-
nen met hartmassage blijkt 
moeilijk voor de leerlingen. 
Ze zijn vaak wat gegeneerd. 
Maar het zijn ook jonge men-
sen die last van hartfalen krij-
gen en daar is de hartmassa-
ge levensreddend. ‘Het zou 
dus je broer, zus, vriend of 
vriendin maar zijn. Zou jij dan 
niet?’ 
Met dergelijke argumenten 
worden de leerlingen voor-
uit geholpen. Gelukkig zijn 
er ervaren leerlingen, leden 
van reddingsbrigade, of en-
thousiastelingen die zonder 
schroom het klusje klaren en 
dan kan de rest niet achter-
blijven. Foto: E. Van Tilborg.

Sonates van Beethoven
Heiloo - In de Cultuurkoe-
pel voert op 24 juli Ronald 
Brautigam op de fortepiano 
zijn meest geliefde sonates 
uit onder de titel  ‘The Best 
of Beethoven’. Dit is het laat-
ste deel in een serie van drie. 
In november 2015 werd aan 
Nederlands beroemdste pi-

anist en fortepianist voor de 
derde keer een Edison uitge-
reikt voor zijn nieuwste cd. 

Voor meer informatie en re-
serveren kijk op www.cul-
tuurkoepelheiloo.nl, mail 
naar kaartverkoop@kunstge-
tij.nl of bel 06-38149037. 

Egmond - Op de maan-
dagen 1, 15 en 29 augus-
tus is de Slotkapel te Eg-
mond aan den Hoef ge-
opend voor bezichtiging, 
van 11.00 tot 15.00 uur. 

Jos Hof, bij uitstek een ken-
ner van de geschiedenis van 
de kapel en het vroegere Slot 
op den Hoef met haar bewo-
ners, de heren en graven van 
Egmont, verzorgt de rondlei-
dingen. En die geschiedenis 
is indrukwekkend: het ge-
slacht Van Egmont is één van 
de oudste en machtigste ge-
slachten uit de vaderlandse 
geschiedenis met vertakkin-
gen in zo’n beetje alle Euro-
pese koningshuizen en ho-
ven. 
Het Slot op den Hoef was één 
van de grootste kastelen die 
ons land heeft gekend en ui-
teraard de Slotkapel zelf met 
al haar kunstschatten en his-
torische wetenswaardighe-
den.

Rondleiding 
Slotkapel

Castricum - Een maaltijd, 
een fi lm en na afl oop een ge-
sprek. Wie dat ook wil, kan 
deze zomer terecht in de kerk 
in Castricum. Onder de noe-
mer ‘Zinnige Zomeravon-
den’ biedt de Raad van Ker-
ken deze activiteit aan. Ook 
mensen die nog nooit een 
kerk van binnen hebben ge-
zien zijn welkom. Net als zo-
mergasten die wel iets voelen 
voor andere ervaringen. Eerst 
is er een maaltijd bestaan-
de uit soep, een broodje, kof-
fi e of thee. Dan een fi lm die 
de meeste mensen zal aan-
spreken. Tenslotte, voor wie 

dat wil, een moment van be-
zinning en gesprek. Voor de 
keus van de fi lms en begelei-
ding van de gesprekken te-
kenen de pastores in Castri-
cum 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

Regio - IJmond Werkt! heeft 
Joost van Loon benoemd als 
directeur ad interim. Van Loon 

Van Loon naar 
IJmond Werkt!

heeft uitgebreide ervaring als 
eindverantwoordelijke in zo-
wel het bedrijfsleven als in het 
publieke domein. De komende 
periode draagt van Loon zorg 
voor de aansturing van IJmond 
Werkt! om in de IJmond de uit-

voering van de Participatie-
wet in deze regio te verzor-
gen. IJmond Werkt! leidt men-
sen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt naar een zo regu-
lier mogelijke arbeidsplek. op 
de arbeidsmarkt.

Circus Sijm op Camping 
Bakkum met La Passione
Bakkum - Het circusland-
schap in Nederland is de 
laatste jaren drastisch ver-
anderd. Gevestigde namen 
zijn verdwenen en wilde die-
ren hebben de piste moeten 
verlaten. Circus Sijm koos di-
rect voor een eigen koers en 
ontwikkelde een geheel ei-
gen stijl. 
Op woensdag 27 juli om 
19.00 uur, donderdag 28 ju-
li om 15.00 uur en 19.00 uur, 
vrijdag 29 juli om 19.00 uur, 
zaterdag 30 juli om 15.00 uur 
en 19.00 uur en zondag 31 
juli om 13.30 uur staat het 
circus op het voetbalveld van 
Camping Bakkum. Het en-
semble bestaat dit jaar uit 
een groep jonge artiesten. 
Ieder persoon beheerst zijn 
eigen disciplines en vaardig-
heden; van muziek tot dans 
van acrobatiek tot humor. De 

groep heeft zich daarbij la-
ten inspireren door musicals, 
theater en het Italiaanse Ve-
netië. Maar bovenal het klas-
sieke circus met strass, veren 
en glitters. Tussen de goo-
cheltrucs door maken kleine 
dieren hun opwachting.

Tennis, maar dan anders 
Castricum - Kinderen kun-
nen meedoen met Glow in 
The Dark Tennis in Sportpark 
Berg en Bal op woensdag 3 
augustus van 10.00 tot 11.00 
uur in het KidsVakantiecock-
tailtoernooi. 
De tennisballen geven licht 
en de kleurrijk oplichtende 
lijnen en netbanden geven 

het toernooi ‘special effects’. 
Kom in een neonoutfi t voor 
nog meer geheimzinnigheid. 

Het adres is De Bloemen 69. 
De tennisactiviteit is voor kin-
deren in de leeftijd van zes 
tot en met twaalf jaar. Aan-
melden kan bij Berg en Bal, 
tel.: 0251-657070.
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Bakkum Vertelt telt af
Bakkum   Nog twee weken 
en de vijfde editie van Bak-
kum Vertelt begint. Op 3 au-
gustus wordt er afgetrapt 
met verhalenverteller Sahand 
Sahebdevani en Ot Azoj. Tot 
en met 6 augustus is het een 
festival vol met theater, sin-
ger-songwriters, bands en 
lekker eten en drinken.
Er is ook dit jaar weer voor 
ieder wat wils op het verha-
lenfestival Bakkum Vertelt 
op Camping Bakkum. The-
ater voor de allerkleinsten 
door Thetater Tweekant en 
de Toru Noru Compagny. El-
ke dag wordt afgesloten met 
bands, Ot Azoj op woensdag, 
La Garçon op donderdag, Si-
nas op vrijdag en Maison du 
Malheur komt het festival op 
zaterdagavond afsluiten. Met 
verschillende singer-song-
writers zoals Rosemarijn 

Strijker en Florian Wolff wordt 
het ook weer genieten. La-
chen kan met Martijn Kardol 
die met zijn programma Jon-
gensboek prijzen won tijdens 
het Groninger Studenten Ca-
baret Festival in 2015 en de 
jury- en publieksprijs van 
het Leids Cabaret Festival in 
2016. Isabel Nolte komt met 
Onderweg een muzikale ca-
bareteske show geven.
Zelf aan de slag kan tijdens 
workshops van Tune4u, Gail 
Meijer (fotografi e) of Liedfs 
(poëzie). Of eerste hulp ont-
vangen bij het afmaken van 
een verhaal van de Verhalen-
dames tijdens La Vie en Pro-
se. 
Lekker eten mag op het fes-
tival natuurlijk niet ontbre-
ken. Van Saladebar tot Vive le 
vin en van Eetschuur tot Pas-
ta Joe. 

Jeugd AVC feliciteert 
helden van EK en NK 

Castricum - Dinsdagmiddag 
12 juli verzamelden ruim zes-
tig jeugdleden van Atletiek 
Vereniging Castricum, ge-
huld in oranje clubshirt zich 
op de Castricumse atletiek-
baan. Er stond namelijk een 
huldiging op het program-
ma van hun lokale sporthel-
den. Nederlands jeugdkam-
pioenen Ryan Clarke (800 m) 
en Bram Andriessen (1500 
m) en EK-deelnemers Mi-
chel Butter (halve marathon), 
Lisanne de Witte (400 m en 
4x400 m estafette) en San-
ne Verstegen (800 m) werden 
door voorzitter Joop Beentjes 
fl ink in het zonnetje gezet en 
daar had hij de hulp van de 
jeugdleden bij ingeroepen: 

,,Veel jonge atleetjes hebben 
vorige week genoten van het 
EK-Atletiek in Amsterdam. 
Ze zijn als toeschouwer naar 
het Olympisch Stadion ge-
weest of ze hebben het EK 
op tv op de voet gevolgd. Ze 
zien de topatleten hier vaak 
trainen. Die helden kunnen 
ze nu even aanraken en feli-
citeren. Zo kwam Ryan Clar-
ke als klein jongetje bij AVC 
trainen. En nu is hij Neder-
lands kampioen bij de A-ju-
nioren. Hij, en zeker ook de 
EK-atleten als Michel Butter 
zijn een groot voorbeeld voor 
de kinderen.”
Joop Beentjes sprak zijn be-
wondering uit voor de EK- en 
NK-toppers, en vertelde hen 

in zijn persoonlijke woor-
den waarom hij ze zo¹n warm 
hart toedraagt. Een bijbeho-
rend boeket, uiteraard oran-
je, bloemen werd overhan-
digd door kinderen. Zo reik-
te Pipp de bloemen aan San-
ne Verstegen uit. In het dage-
lijks leven zijn zij buurvrou-
wen en Pipp kwam te laat op 
haar atletiektraining want de 
spannende race van Sanne 
was op tv. 

De vriendinnen Bo en Da-
nia zijn grote fan van Mi-
chel Butter en grepen hun 
kans hun idool te feliciteren 
en een boeket aan te bieden. 
Zij kregen van hem een dik-
ke  knuffel terug. Lisanne de 
Witte heeft er veel fans bijge-
kregen afgelopen kampioen-
schap, want Manja, Ilias, Noa 
en Sanoë willen allemaal la-
ter net zo goed worden als 
Lisanne, en daarom dolgraag 
haar de bloemen geven. Zo 
heeft de zesjarige Noa op tv 
gebiologeerd naar de esta-
fettewissels gekeken van de 
4 x 400 meter dames, en riep 
uit: ,,Aah, dus zo moet het!” 
Blij verrast namen de atleten 
vele mooie tekeningen, knut-
sels en lieve felicitatiekaarten 
van de kinderen in ontvangst, 
en er werden uiteraard hand-
tekeningen verzameld. Onder 
grote belangstelling van ou-
ders, overige atleten werd dit 
kleine AVC feestje afgesloten 
met een groepsfoto en geza-
menlijke hardloopronde om 
de atletiekbaan.

Fietsen door 
duinlandschap

Castricum - Le Champion 
organiseert op zaterdag 30 
juli een fi etstocht door het 
Noord-Hollandse duingebied 
met routes over 30, 50 en 105 
km. Inschrijven is tot en met 
29 juli mogelijk op www.le-
champion.nl. Ook is er de 
mogelijkheid in te schrijven 
bij de start. De start is bij Ho-
tel Borst in Bakkum. Van-
af hier gaan alle afstanden 
eerst richting Egmond. De 30 
km slaat al na twee kilometer 
af het duin in en gaat daarna 
richting het zuiden naar de 
ingang van het duin bij cam-
ping Geversduin. De route 

gaat verder via de Kruisberg 
met een kleine lus terug naar 
ons startpunt Hotel Borst in 
Bakkum. De 50 en 105 km 
gaan via Egmond naar de uit-
deelpost bij camping Gevers-
duin, waarna ze via de Kruis-
berg naar Wijk aan Zee rij-
den. De 105 km gaat na Wijk 
aan Zee via de sluizen van 
IJmuiden naar Bloemendaal 
aan Zee, Zandvoort, Kopje 
van Bloemendaal om met de 
pont weer het Noordzee ka-
naal over te steken, hierna 
sluiten ze weer aan bij de 50 
km route. Ook mensen met 
een e-bike zijn welkom. 

Tussendoorwinst

Akersloot - Henk Verdonk 
junior is na een afwezigheid 
van een maand weer eens 
de winnaar geworden van de 
wekelijkse donderdagavond-
wedstrijd om de KPB-moun-
tainbikewedstrijd. 

Een groot veld deelnemers 
ging op Sportcomplex de 
Cloppenburgh met elkaar de 
sportieve strijd aan met dit-
maal weer de altijd sterke 
Henk Verdonk junior in hun 
midden. In theorie moest de 
dreiging komen van het Zee-
leeuw drietal Pim de Waard, 
Marcel Hink en Ferry Kars-
sen, maar tot een bedreiging 
voor Verdonk junior is het 
nooit gekomen. 
Fier reed Henk Verdonk juni-
or met grote voorsprong naar 
de overwinning. Nadat Pim 
de Waard was uitgestapt en 
Marcel Hink was terugge-
worpen door een valpartijtje, 
zag het strijdbeeld en de uit-
slag er geheel anders uit. 

Uitslag: 1 Henk Verdonk ju-
nior, 2 Ferry Karssen, 3 Wim 
Verdonk.

Provincie wil museum-
status voor Huis van Hilde
Castricum - De provincie 
Noord-Holland wil dat Huis 
van Hilde, het archeologie-
centrum in Castricum,  offi -
cieel geregistreerd wordt als 
museum. Daarnaast moeten 
bezoekers die in het bezit zijn 
van een Museumkaart gratis  
toegang kunnen krijgen. Huis 
van Hilde werd bij de opening 
in 2015 gepresenteerd als 
een ‘bezoekbaar depot’. De 
hoofdfunctie van het gebouw 
is die van bewaarplaats voor 
de archeologische collectie 
van de provincie Noord-Hol-
land. Een deel van het pand 
is ingericht als publieksruim-
te. Inmiddels hebben ruim 
50.000 mensen Huis van Hil-
de bezocht. Gedeputeer-
de Jack van der Hoek: ,,Huis 
van Hilde heeft een geweldi-
ge start gemaakt. Uit het gro-
te aantal bezoekers blijkt dat 
er veel belangstelling is voor 
de archeologische geschie-
denis van Noord-Holland. 
Samen met de exploitant zet-
ten wij ons in voor een duur-

zame toekomst van Huis van 
Hilde. Een museumregistra-
tie draagt daar aan bij.” Een 
museumregistratie maakt het 
eenvoudiger om bruiklenen 
aan te vragen bij andere mu-
sea. Deze bruiklenen kunnen 
gebruikt worden voor de in-
richting van tijdelijke expo-
sities. De Museumkaart ver-
laagt de drempel voor een 
herhaalbezoek. Huis van Hil-
de toont meer dan 1000 voor-
werpen uit de archeologi-
sche collectie. De verwach-
ting is dan ook dat bezoekers 
met de museumkaart va-
ker langskomen om een tij-
delijke expositie te bezoeken 
of om deel te nemen aan de 
vele activiteiten. De provin-
cie Noord-Holland gaat Huis 
van Hilde aanmelden bij het 
Museumregister Nederland 
en na opname in het regis-
ter lid maken van de Muse-
umvereniging, waardoor ac-
ceptatie van de Museumjaar-
kaart mogelijk is. Foto: Ken-
neth Stamp.
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De winnende duiven
Uitgeest - Zaterdag 16 ju-
li was de vierde Jonge Dui-
venvlucht vanuit het Belgi-
sche Asse-Zellik op een af-
stand van 185 km. Het aan-
tal deelnemers van de Vlie-
gende Vleugels was acht en 
het aantal ingekorfde dui-
ven was 219 stuks. Ondanks 
de mindere omstandigheden 
meldden om 14.05.25 uur de 
eerste duif zich bij Frank Ro-
denburg in Uitgeest, met een 
gemiddelde snelheid van 
1371,657 m.p/m. (ruim 82 km 
p/uur)  Het werd zijn tweede 
overwinning in de vereniging 
van dit seizoen met de Jon-
ge Duiven. Tweede werd de 

combinatie Kerssens-Krom 
uit Akersloot, gevolgd door 
Dirk de Bruin uit Uitgeest. 
Diezelfde dag stond de laat-
ste Midfondvlucht vanuit 
Molincourt in Frankrijk op 
het programma. Het ging om 
de zesde Midfondvlucht met 
een afstand van 350 km. Het 
aantal deelnemers was zes 
en het aantal ingekorfde dui-
ven 55 stuks. Om 15.36.46 uur 
kwam de eerste duif terug bij 
Dirk de Bruin in Uitgeest met 
een gemiddelde snelheid van 
1198.162 m.p/m. (ruim 71 km 
p/uur)  gevolgd door de com-
binatie Kerssens-Krom en 
Piet Groentjes uit Uitgeest. 

Succes en tegenslag voor 
Jaimie van Sikkelerus

Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus van Start Racing 
heeft in het afgelopen week-
end succes en tegenslag ge-
kend. Op zaterdag kwam hij 
in de tweede kwalifi catie van 
het NK Supersport 600 in As-
sen ten val waarbij zijn gas-
hendel schade opliep. Het 
probleem kon niet verholpen 
worden voor de wedstrijd 
waardoor hij niet van start 
kon gaan. Op zondag wist hij 
op overtuigende wijze de su-
permoto vier uur endurance 
in Lelystad te winnen, wat 
de teleurstelling van zater-

dag toch een heel eind goed 
maakte. Hij pakte de pole po-
sition en wist hiermee Devon 
Vermeulen (snelste supermo-
to-rijder van Nederland en 
top tien van de wereld) met 
een verschil van achttiende 
van een seconde achter zich 
te houden.
In de wedstrijd wist Jaimie 
hele snelle maar ook con-
stante tijden neer te zetten. 
Samen met zijn teammaat 
reed hij naar de overwinning 
en had op de fi nish een voor-
sprong van zes ronden op het 
tweede team. 

Bakkum - Zondag 24 ju-
li van 13.00 uur tot 17.00 
uur kan iedereen een kijk-
je nemen op de pluktuin/
vlindertuin in Bakkum 
waar men zelf en boeket 
kan samenstellen uit de 
vele zomerbloemen.

Wie dat wenst kan daarbij 
geholpen worden. Er is ook 
een imker aanwezig die ver-
telt over het leven van de bij 
en er is fotografi e te zien van 
de natuurfotograaf Reinier 
Mulder. Hij maakte macro-
opname van insecten. 

De schilder Zhatkin Artem is 
ter plekke aan het werk. De 
muzikale omlijsting wordt 
verzorgd worden door Dick 
en Jack. De pluktuin is te 
vinden op Limmerweg 5c in 
Bakkum-Noord. 

Rianna Galiart in de prijzen 
bij Richard Coté Bokaal 

Uitgeest - Zondag 17 ju-
li vond de achtste wedstrijd 
om de Richard Coté Bokaal 
plaats op het nieuwe com-
plex van AV Lycurgus in As-
sendelft. Ruim zeventig  deel-
nemers zijn in zes groepen 
vanaf 10.30 tot 18.00 uur 
aan het springen geweest 
op twee matten. De winnaar 
bij de mannen elite Menno 
Vloon verbeterde het mee-

tingrecord. Hij sprong over 
een hoogte van 5.57 meter. 
Dit is ook voor hem een per-
soonlijk record maar ook nog 
de vijfde allerbeste prestatie 
ooit van een Nederlander. Bij 
de dames won Rianna Galiart 
uit Uitgeest de wedstrijd met 
een hoogte van 4.07 meter. 
Alle uitslagen en foto’s zijn 
terug te vinden op www.ri-
chardcotebokaal.nl. 

Duiven naar  buitenland, 
hoe gaat dat eigenlijk?

Castricum - Regelmatig is 
te lezen dat postduiven vlie-
gen vanuit België, Frankrijk, 
en zelfs Barcelona. Maar hoe 
komen die daar terecht? Dat 
wordt vaak gevraagd aan le-
den van de Gouden Wieken. 
Peter Witte vertelt: ,,De leden 
nemen hun eigen duiven mee 
in een mand naar het vereni-
gingsgebouw, naast VV Lim-
men. Daar worden de deel-
nemende duiven via het com-
putersysteem geregistreerd 
en gaan met een gelimiteerd 
aantal in metalen boxen met  

uitneembare kartonnen vloer. 
Deze boxen worden door een 
professionele duivenwagen 
opgehaald. Die wagen is spe-
ciaal ingericht op het trans-
port naar de lossingsplaats, 
de verzorging onderweg, en 
de gezamenlijke lossing van 
duizenden duiven uit Noord- 
Holland.” De winnende dui-
ven van afgelopen zaterdag 
waren van Jaap Kaandorp 
vanuit Morlincourt, Gerhard 
Tromp vanuit Asse Zellik en 
Ad van de Reep won de een-
hoksrace rayon A.

De nacht van de atletiek   
Castricum - De nacht van de 
atletiek in Heusden stond ga-
rant voor een mooie wedstrijd 
met snelle tijden en persoon-
lijke records. In stadion De 
Veen kwamen tien TDR-atle-
ten in actie. Simon Grannetia 
kwam tot een PR. op de 1500 
meter. In het voorprogramma 
hielpen Jill Holterman en Lot-
te Krause elkaar naar snel-
le tijden. Holterman trok aan 
het langste eind, de advoca-
te werd tweede in 4’20”62. 
In haar kielzog volgde Lot-
te Krause op de derde plaats 
in 4’21”08. Een half uur later 
verscheen Bram Anderies-
sen en Jurjen Polderman aan 
de start. De 1500-meter spe-

cialisten wisten geen potten 
te breken. In het hoofdpro-
gramma kwam Manon Krui-
ver een aantal sterke vrou-
wen tegen en eindigde op 
een veertiende plaats. 
Laura Boekel startte op de 
800 meter. De atlete won 
haar serie op indrukwek-
kende wijze en kwam in de 
buurt van haar PR, zij kwam 
tot 2’11”49. Laat op de avond 
staan de 5000 meter wed-
strijden op het programma. 
Ronald Schröer kwam in het 
hoofdprogramma een aan-
tal snelle mannen tegen, 
maar hield zich goed staan-
de. Hij liep in een rappe wed-
strijd naar een ‘seizoensbest-

tijd’ van 14’02”93. Ook Edwin 
de Vries liep een seizoens-
besttijd. Een serie later kwam 
hij, gehaast door teamgenoot 
Polderman, tot 14’22”49 en 
een veertiende plaats. Simon 
Grannetia deed opnieuw blij-
ken dat zijn vorm goed is. Na 
zijn persoonlijke records en 
titel op de steeplechase liep 
hij sneller dan ooit over de 
5000 meter. Hij nam groten-
deels initiatief tijdens de la-
te 5000 meter E-serie en liep 
naar 14’28”82 wat goed is 
voor een tweede plaats. Een 
serie later doet Sten Stolten-
borg het licht uit. Hij kreeg 
het echter moeilijk na 3000 
meter en moest veel solo op-
lossen. Hij komt in de wed-
strijd tot 15’16”52 en een ne-
gende plaats





 
18   20 juli 2016

Dagje (b)uit
Regio - Met het mooie 
weer in het vooruitzicht, 
trekken we er de komen-
de weken weer massaal op 
uit: even uitwaaien op het 
strand, een terrasje pikken 
in een leuke stad of met het 
hele gezin naar de dieren-
tuin. Een dagje onbekom-
merd genieten: heerlijk na-
tuurlijk. Maar geen vrijbrief 
om ook je verstand op ‘uit’ 
te zetten. Dagjesmensen 
vormen namelijk een verlei-
delijke prooi voor het die-
vengilde.
Insluipers, autokrakers, 
tasjesdieven, ze weten als 
geen ander dat mensen met 
de zomer in hun bol vaak 
net wat minder alert zijn 
dan anders. Dat begint al 
bij het verlaten van de wo-
ning, vertelt Lilian Tieman 
van het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Vei-
ligheid (CCV). “De meeste 
mensen zullen, voordat ze 
op vakantie gaan, nog eens 
extra controleren of alle ra-
men en deuren goed zijn 
afgesloten en misschien de 
buren gevraagd hebben om 
een oogje in het zeil te hou-
den. Maar wie doet datzelf-
de bij een dagje uit?”

Waardevolle spullen
Goed, de deur zit op slot, 
de laptop ligt netjes – uit 
het zicht - opgeborgen in 
de kast en je hebt zelfs de 
moeite genomen om de kli-
ko uit het zicht te zetten zo-
dat niemand hogerop op 
zoek kan gaan naar een in-
sluipmogelijkheid. Kort-
om: je stapt met een ge-
rust gevoel de auto in. “Met 
de zee of een ijsje al op het 
netvlies, zal iedereen op 
de plaats van bestemming 
zo snel mogelijk het por-

tier achter zich dicht wil-
len slaan”, vervolgt Tieman. 
“Maar alle reden om dat 
niet doen. Nog altijd zijn er 
mensen die hun waardevol-
le spullen in de auto achter-
laten.” Meestal per ongeluk, 
soms ook bewust. Bijvoor-
beeld omdat ze hun sier-
raden of tablet niet op het 
strand of in het zwembad 
bij zich willen hebben. “Ook 
al liggen ze in een afgeslo-
ten tas: voor een autokra-
ker kan het reden genoeg 
zijn om een gokje te wagen. 
Maak liever gebruik van de 
kluisjes die in het zwembad 
of bij de camping vaak be-
schikbaar zijn.”
Het Verbond van Verzeke-

raars adviseert mensen niet 
voor niets om waardevol-
le spullen zoveel mogelijk 
thuis te laten. Een andere 
tip is om de auto het liefst 
op een veilige, drukbezoch-
te parkeerplaats te zetten. 
“Een parkeerplekje in een 
verlaten straat iets verder-
op, is waarschijnlijk goed-
koper. Maar daar is ook 
minder sociale controle, laat 
staan beveiliging aanwezig.”
Iets anders waar je rekening 
mee kunt houden, is de tas 
die je meeneemt. “Gebruik 
bij voorkeur een tas met 
een rits, houd de vakken die 
geopend kunnen worden 
aan de kant van je lichaam. 
Draag je schoudertas met 

het hengsel dwars over je 
borst”, somt Tieman op. Ze 
wijst erop dat het op een 
druk terras verstandig is om 
de tas op je schoot of naast 
je in de stoel te leggen, in 
plaats van op de grond.

Boefproof
Het kan ook een optie zijn 
helemaal geen tas mee 
te nemen. Maar telefoons 
en portemonnees blijven 
dan een lastig verhaal. Ze 
zijn vaak onmisbaar, maar 
bij het zwembad of op het 
strand draag je ze liever ook 
niet de hele tijd met je mee. 
Gewoon op zak houden is 
bij veel zomerkleding bo-
vendien lang niet altijd mo-
gelijk. “Iets om voor vertrek 
dus al even bij stil te staan”, 
aldus Tieman. Wat mobiele 
telefoons betreft, verwijst zij 
naar Boefproof.nl – een ini-
tiatief van de Nederland-
se telecomsector in samen-
werking met het ministerie 
van Veiligheid en Justitie. 
“Deze site helpt je om je te-
lefoon binnen 15 seconden 
‘boefproof’ te maken. Je 
vindt er tips over het bevei-
ligen van je smartphone en 

informatie over wat je moet 
doen als je telefoon gesto-
len is. Bijvoorbeeld hoe je 
je toestel terug kunt vin-
den, persoonlijke data kunt 
wissen en hoe je je toestel 
blokkeert.” 
Voor wie onverhoopt toch 
het slachtoffer van diefstal 
wordt, heeft Tieman zelf ook 
nog een belangrijk advies. 
“Zakkenrollers maken soms 
gebruik van de huisgege-
vens die in je portemonnee 
te vinden zijn. Zeker wan-
neer er bij de diefstal ook 
sleutels verdwenen zijn, is 
het raadzaam om nieuwe 
sloten te plaatsen. Zo kun 
je in ieder geval voorkomen 
dat je voor een tweede keer 
gedupeerd raakt.” 

Meer weten
Het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid 
heeft een overzicht gemaakt 
van de preventieve maatre-
gelen die u kunt nemen om 
de kans op inbraak en dief-
stal te verkleinen. Deze pre-
ventietips staan op de web-
site van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen: www.politie-
keurmerk.nl. 



Castricum - Meedoen aan 
kinderyoga als onderdeel van 
de KidsVakantiecocktail? Dat 
kan in de Boomhut van For-
te Kinderopvang op De Sok-
kerwei op dinsdag 26 juli van 
10.00 tot 11.00 uur.

Kinderyoga leert kinderen op 
een speelse manier bewegen 
en ademhalen. Ook wordt er 
aandacht gegeven aan stret-
chen en aarden om soe-
pel en ontspannen te wor-
den. Van yoga gaan kinderen 

zich vrijer bewegen en voe-
len zij zich energieker. Na af-
loop kan met het speelgoed 
van de Boomhut gespeeld 
worden of kunnen de speel-
toestellen op het speelplein 
geprobeerd worden. Ouders 
kunnen bij de activiteit blij-
ven. Kinderen in de leeftijd 
van vier tot en met twaalf jaar 
kunnen meedoen. Aanmel-
den kan bij Forte Kinderop-
vang door een mail te sturen 
naar: h.dogger@fortekinder-
opvang.nl.

Moestuinieren
Castricum - Iedereen kan een 
moestuintje maken, hoe klein 
het plekje ook is. Vitaal Land-
schap en De Springplank hel-
pen kinderen met tips op don-
derdag 28 juli van 13.00 tot 
16.00 uur. Op hun groene lo-
catie op de Dorpsstraat 109 
helpen de kinderen mee een 
moestuin aan te leggen en zij 
krijgen voor thuis moestuin-
plantjes mee. Ouders zijn ook 
welkom. Zij gaan met theekrui-
den aan de slag om de kopjes 
verse thee te kunnen zetten. 
Kinderen in de leeftijd van twee 
tot en met twaalf jaar kunnen 
meedoen aan de activiteit. Dit 
project wordt (mede) mogelijk 
gemaakt door het ‘Betrekken 
bij Groenfonds’ van de Provin-
cie Noord-Holland. Aanmel-
den voor de KidsVakantieacti-
viteit kan bij Vitaal Landschap 
door een mail te sturen aan 
mail@vitaallandschap.nl of via 
tel.: 06-28125555.

Royale bijdrage 
aan Rode Kruis
Uitgeest - Ook dit jaar is 
weer huis-aan-huis gecol-
lecteerd voor het Rode Kruis. 
Vele vrijwilligers liepen met 
hun collectebus langs de hui-
zen en ook tijdens de Zwem-
vierdaagse in De Zien werd 
geld ingezameld. De totale 
opbrengst is 4807,07 euro en 
dit bedrag wordt in zijn ge-
heel besteed aan activiteiten 
in Uitgeest. Denk aan de ac-
tiviteiten op maandagmiddag 
in zorgcentrum Geesterheem, 
het jaarlijkse mindervalide ui-
tje, de telefooncirkel en het 
kookproject om mantelzor-
gers te ontlasten ‘Meet & Eat’.

Tennis met effecten
Castricum - Kinderen kun-
nen meedoen met ‘Glow in 
The Dark’; tennis in Sport-
park Berg en Bal op woens-
dag 3 augustus van 10.00 
tot 11.00 uur. De tennisbal-
len geven licht en de kleurrijk 
oplichtende lijnen en netban-

den geven het toernooi ‘spe-
cial effects’. Ga in een neon-
kleuren voor nog meer effect. 
Het adres is De Bloemen 69. 
De tennisactiviteit is voor kin-
deren in de leeftijd van zes 
tot en met twaalf jaar. Aan-
melden kan via tel.: 657070.

Kampvuur in tuin en 
brandmeldingen 

Castricum - Zaterdag  om 
14.45 uur zou er brand zijn 
op de Brink. Maar de gro-
te rookwolken kwamen ach-
ter een woning aan de Bur-
gemeester Boreelstraat van-
daan, zo ontdekte de brand-
weer. Na aangebeld te heb-
ben deed de bewoner open 
en hij was zeer verbaasd. Hij 
dacht dat het wel meeviel, 
het kampvuur in de tuin. Het 
brandje werd gedoofd. 
Donderdag om 10.25 uur is 
de brandweer uitgerukt voor 
een binnenbrandje bij de fi et-
senwinkel aan het Kooiplein. 
Het ging om kortsluiting in 
de meterkast door werk-
zaamheden van een energie-
bedrijf die in de winkel bezig 
was. Het brandje was al ge-
blust. Om 12.45 uur die dag 
moesten zij uitrukken naar de 
Zeeweg om een grote tak te 
verwijderen die daar gevaar-
lijk hing door de harde wind.

Diezelfde dag om 20.42 uur 
zijn de spuitgasten uitgerukt 
naar De Santmark vanwege 
een rookmelder die was af-
gegaan. Ter plaatse bleek het 
te gaan om roken onder de 
rookmelder.
Zondagavond om 18.15 uur 
is de brandweer met spoed 
uitgerukt naar de Bloemen 
(foto) omdat er in een wo-
ning een rookmelder afging. 
De melding was gedaan door 
een voorbijganger. Bij aan-
komst bleken de bewoners 
niet thuis te zijn, dus pro-
beerde de brandweer na de 
komst van de politie de wo-
ning binnen te treden. Op dat 
moment kwam er al een fa-
milielid aangespoed met de 
sleutel. Boven in de slaap-
kamer bleek inderdaad een 
rookmelder af te gaan, maar 
er was geen rook of brand te 
bekennen. Foto: Evelien Oli-
vier.

CSV handbal zet 
grote stappen vooruit 
Castricum - Het was een 
spannend einde van het sei-
zoen voor bestuur, techni-
sche commissie en herentak 
van CSV Handbal. Veel ont-
wikkelingen binnen zowel de 
trainerstaf als jeugdspelers. 
Nu is alles op z’n plek geval-
len: een nieuwe hoofdtrainer 
voor de selectie en goed ge-
vulde jongens jeugdteams. 
De herentak gaat een mooi 
seizoen tegemoet. 
Kees Boomhouwer is de 
nieuwe hoofdtrainer: ,,Dat bij 
de spelersgroep fanatisme 
samengaat met gezelligheid 
is voor mij een voorwaarde. Ik 
zie dat terug bij CSV en heb 
veel zin in deze uitdaging. 
Promoveren is het doel, dat 
zou prachtig zijn!” Na afgelo-

pen seizoen, waarin promotie 
op doelsaldo werd misgelo-
pen, is het team theoretisch 
komend seizoen het sterkste 
van de competitie. 
Komend seizoen verwelkomt 
de club nieuwe leden in alle 
leeftijden: van senioren tot de 
kleinste jeugd en alles daar 
tussen. Er is een goed gevuld 
jongens C-jeugd team ge-
vormd in samenwerking met 
A&O uit Alkmaar en ook het 
D-jeugdteam gaat versterkt 
van start. CSV heeft komend 
seizoen een F-jeugdteam en 
een kabouterteam, handbal 
voor de allerkleinsten.  Op de 
fotoe het eerste herenteam 
van CSV/Meervogels in sei-
zoen 2015/2016. De selectie 
blijft bijna geheel gelijk. 

Kinderyoga 
in de vakantie

Broers aan elkaar gewaagd

Uitgeest - In de wedstrijd 
voor het OW Supercup 600 

Egmond - Zondag 31 juli 
verzorgt Lies Sluis de twee-
de avond met poëzie en mu-
ziek in de Slotkapel, Slotweg 
19, Egmond aan de Hoef. 

Poëzie over de geheimen van 
leven en dood, van de liefde, 
de natuur en de religie. Mu-
zikale omlijsting door Wim 
Noteboom, piano. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis.

Poëzie 
en muziek

kampioenschap zijn de 
broers Ott de strijd met el-
kaar aangegaan. Eric Ott is 
zevende geworden met een 
snelste tijd van 1:45.1 en Alex 
Ott werd negende met zijn 
snelste tijd van 1:45.0. 

Op de site van de OW cup 
staan deze week de vide-
overslagen van de wedstrij-
den. 
De volgende wedstrijd voor 
de mannen uit Uitgeest is in 
Hockenheim op 6 en 7 au-
gustus. 
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Verenigingen in gesprek 
met Wethouder Tromp
Op dinsdag 12 juli zijn alle verenigingen van Uitgeest uitgenodigd in het 
gemeentehuis om met wethouder Antoine Tromp in gesprek te gaan. De 
grote vraag: wat kan uw vereniging bijdragen aan een dorp dat voor ie-
dereen geschikt is? De gemeente wil de mogelijkheden en talenten van 
alle inwoners centraal stellen. Op deze manier blijft iedereen meetellen 
en wordt niemand buitengesloten. 
Verenigingen zijn hierin heel belangrijk als het gaat om deelname aan 
activiteiten en vormgeven aan vrijwilligerswerk. Hierover zijn de vereni-
gingen op deze avond met elkaar en de wethouder in gesprek gegaan. 
Ook is er op deze avond  een drietal presentaties getoond van voorbeel-
den hoe de gemeente de ver-
enigingen hierin zou kunnen 
ondersteunen. Er is afgespro-
ken dat de gemeente een ac-
tieplan opstelt, zodat de ver-
enigingen en gemeente er sa-
men voor zorgen dat alle in-
woners van Uitgeest zich be-
trokken voelen bij hun dorp.

Wethouder Tromp bespreekt 
de mogelijkheden met de leden 
van verschillende verenigingen 
(foto: gemeente Uitgeest).

Verbinding A8-A9
Voor een betere verbinding van de A8-A9 worden momenteel drie routes 
onderzocht. Het betreft het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalterna-
tief en het Golfbaanalternatief. Laatstgenoemde is in een eerder stadium 
afgevallen, maar op advies van de Commissie voor de milieueffectrap-
portage (m.e.r.) wordt deze alsnog meegenomen in het vervolgonder-
zoek. De verwachting is dat in de zomer van 2017 de bestuurders van 
de samenwerkende partijen hun keuze bekendmaken voor een voor-
keursalternatief. Dit alternatief wordt ter inzage gelegd, zodat betrokke-
nen een reactie kunnen indienen. De uitvoerende werkzaamheden star-

ten dan naar verwach-
ting in 2019.

Naar het Nul-plusal-
ternatief (paars), het 
Heemskerkalternatief 
(blauw) en het Golf-
baanalternatief (oran-
je) wordt nader onder-
zoek gedaan. De ande-
re alternatieven (grijs) 
worden niet verder on-
derzocht (afbeelding: 
Provincie Noord-Hol-
land).

Af- en toeritten A9 afgesloten
Op donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli zijn de af- en toeritten op de A9 
tussen Uitgeest en de Wijkertunnel tussen 22.00 en 05.00 uur aan bei-
de zijden van de A9 afgesloten vanwege maaiwerkzaamheden. Verkeer 
wordt omgeleid via de volgende afrit.

De besmette iep aan de Pr. Bernhardstraat is inmiddels gekapt 
(foto: gemeente Uitgeest).

Bomen met iepziekte gekapt
De afgelopen week is een tweetal iepen gekapt. Oplettende Uitgeesters 
hadden geconstateerd dat de iepen in zeer korte tijd plotseling verdor-
den. Beide bomen bleken geïnfecteerd te zijn met de iepziekte. Deze 
zeer besmettelijke ziekte verspreidt zich via een kevertje of via het wor-
telstelsel naar de andere iepen. De iepen aan de Pr. Bernhardstraat en 
de Niesvenstraat zijn direct gekapt. Ziet u een boom plotseling verdor-
ren? Neemt u dan contact met de gemeente op zodat verdere besmet-
ting voorkomen kan worden.

Subsidie woningisolatie 
nog steeds mogelijk
Gaat u of heeft u uw woning voorzien van isolatie? Omgevingsdienst 
IJmond heeft nog beperkte subsidieplekken beschikbaar. In de gemeen-
te Uitgeest is nog plek voor 29 aanvragen. Ook wanneer u eerder een 
aanvraag hebt ingediend maar niet in aanmerking kwam omdat uw in-
vestering lager was dan de ondergrens van € 1.500,- krijgt u nog een 
mogelijkheid. Bundel uw aanvraag met die van uw buren of kennissen 
in de gemeente om de ondergrens te halen en alsnog van deze subsidie 
te profiteren. Ook als u uw woning hebt geïsoleerd na 1 januari 2014 
komt u in aanmerking voor subsidie, met terugwerkende kracht. De be-
schikbare subsidie kan gebruikt worden voor dak-, vloer- en gevelisola-
tie en voor isolatieglas.
Voor meer informatie, voorwaarden en indienen van aanvragen kunt u 
terecht op www.wijwonenwijzer.nl en voor meer informatie over maat-
regelen kunt u terecht op www.duurzaambouwloket.nl.

Burgerlijke STAnd
geBOren
guus Cornelis Sprengers, zoon 
van j.S. Sprengers en M.M. nielen

OVerleden
H.F. Schötker, 37 jaar

geTrOuWd
S. Zwaneveld en e. kalinayte
T.P. Schouten en T.S. Bosma
j.W.g. van elsland en P. loete
k.A.n. Molenaar en T. kok

Ophaaldata gft-afval
in week 30 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude dorp en bedrijventerrein:  maandag 25 juli
de kleis en Waldijk:  woensdag 27 juli
de koog:  donderdag 28 juli
Buitengebied, uitgeesterweg:  vrijdag 29 juli

Aanbieden plastic afval
Al enkele jaren wordt in Uitgeest het plastic afval gescheiden opge-
haald. De zakken hiervoor zijn gratis aan te vragen via www.zakken-
voorplastic.nl of op te halen in het gemeentehuis. Eens per maand wor-
den de zakken opgehaald, op de aanbiedplaatsen voor de rolemmers. 
Ook staan er in Uitgeest op drie plaatsen grote inzamelcontainers: bij 
de Jumbo, de Deen en de Dekamarkt. Mocht u twijfelen of iets in de 
zak mag: op de website www.plasticheroes.nl is een lijst te downloa-
den met wat wel en wat niet gerecycled kan worden. De eerstvolgende 
keer dat de zakken weer aan de weg mogen is vrijdag 22 juli. De zak-
ken dienen aangeboden te worden vóór 7.00 uur ’s ochtends.
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