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Tennissers klaar voor unieke recordpoging - 62 uur op de tennisbaan

Met veel publiek gaat het zeker lukken! 
Uitgeest - Aanstaande vrij-
dag om 8.00 uur start de re-
cordpoging van vier spelers 
van Tennisvereniging de Dog 
om het Wereldduurrecord 
herendubbeltennis op 62 
uur te zetten. Zondagavond 
om 22.00 uur weten we of 
dit doel is behaald. ,,Met veel 
publiek gaan we het zeker 
redden,’’ aldus Ronald Vlie-
land, initiatiefnemer van de 
poging en tennisleraar bij T.V. 
de Dog.

Extra activiteiten
Op het terrein van T.V. de Dog 
worden gedurende het eve-
nement veel extra activitei-
ten georganiseerd voor het 
publiek. Op vrijdag wordt ge-
start met een Bootcamp om 
10:00 uur en is er ‘s mid-
dags een Bedrijventoernooi 

met barbecue. ‘s Avonds 
gaat het nachttennistoernooi 
van start. Zaterdag staat er 
bij MHCU een hockeyclinic 
op het programma en bij TV 
de Dog een tennisclinic met 
oud-profspeler John van Lot-
tum. 
Op zaterdagavond is er een 
pokeravond met nog enkele 
plekken vrij. 
Zondag staan op de velden 
van FC Uitgeest een grote 
verzameling springkussens 
van Jumping Kennemerland 
opgesteld voor een heerlijk 
springfestijn en wordt er een 
voetbalclinic gegeven door 
trainers van AZ. 
Verder completeren een 
wijnproeverij, de finales van 
het nachttoernooi en een vei-
ling met zeer mooie items, 
het programma. 

Volkszanger Stef Ekkel
Elke dag is er vanaf  16:00 
of 17.00 uur live muziek met 
op de vrijdag o.a. Santana 
Hot Collective en OJKB (Ou-
we Jongens Krentebrood). 
De Sting, Elke Tiel, Tom Ha-
ver  en DJ Weizen op de za-
terdag. Op zondag om 17.00 
uur treedt de populaire volks-
zanger Stef Ekkel op, DJ Vol-
ta en DJ Jeazy en enkele be-
kende DJ’s van Wild FM.

Sunseabar
De sunseabar zorgt vanuit 
de spiksplinternieuwe Food-
container voor heerlijk eten. 
Kortom meer dan genoeg re-
denen om een kijkje te ko-
men nemen, aan te moedi-
gen of mee te komen zingen! 

Stichting Terre
Naast het behalen van het 
Wereldduurrecord gaan de 
mannen en vele vrijwilligers 
proberen om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor Stich-
ting Terre - Rett Syndroom 
Fonds. 
Alle activiteiten, sponsoren 
en muzikanten dragen hier-

aan bij. Een bijzonder evene-
ment dus. Zondagavond bij 
de beëindiging van het event 
zal de opbrengst bekend 
worden gemaakt.
Meer informatie: www.62uur.
nl/programma.

Spelers
De tennissers die hopen 62 
uur achtereen op de baan 
te staan zijn: Ronald Vlie-
land, 29 jaar, vader van Roos 
(3) en Fleur (1), Kees Been-
tjes, 36 jaar, vader van Joep 
(3) en Toon (1), Dennis Bak-
kum, 43 jaar, vader van Ba-

bet (15), Pleun (10) en Dries 
(6) en Rob Klaver, 31 jaar, va-
der van Maud (2). Reserve is 
Maarten Koelman, 35 jaar, 
vader van Luka (3) en Sam 
(bijna 1).
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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@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
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
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Toen ik ruim 40 jaar geleden bij Smit’s Bouwbedrijf werk-
zaam was, zat ik in de ruwbouw op het werk Kerkbuurt Uit-
geest. Ik herinner me een oncourant graslandje aan de west-
kant van de Kerkbuurt tegen de Geesterweg aan. Nu kom-
pleet met honk kun je de krant niet openslaan of het gaat om 
dit landje, de IJsbaan genaamd, dat zijn functie gaat verliezen 
vanwege voorgenomen nieuwbouw. Niet moeilijk over doen, 
maar voordeel proberen te pakken. Zie van krabbelbaantje 
naar knappe wedstrijd en recreatiebaan te gaan. De gemeen-
te denkt mee. Er worden locaties voorgesteld waar nog geen 
wedstrijdbaan op past of een leuk tourritje op verreden zou 
kunnen worden en waar de omgeving geweld wordt aan ge-
daan. Landschappelijke, stedenbouwkundige en historische 
aspecten worden daarbij met voeten getreden. Dat komt me-
de doordat er bij zo’n ijsbaan allerlei faciliteiten horen, zoals 
kleedruimte en sanitair, verlichtingsmasten, een koek en zo-
pie en noem maar op. Dan nog parkeergelegenheid, geluids-
overlast, ook zaken waar vele partijen over na moeten denken 
en besluiten over moeten nemen. En dan, wat is het rende-
ment? Dat is natuurlijk bedroevend, alle investeringen en het 
beleg van de grond komen er natuurlijk niet uit. Dus blijft de 
ijsbaan altijd een mikpunt van ontwikkeling, waardoor deze 
recreatieve voorziening steeds onder vuur blijft liggen.
Ik heb even zitten nadenken en een beetje om me heen geke-
ken. Een 400 meter wedstrijdbaan met daarbinnen en recre-
atiebaan, past precies op 2 voetbalvelden. FC-Uitgeest heeft 
voetbalvelden, en zelfs 2 naast elkaar liggende kunstgrasvel-
den. Direct daarnaast staat een toiletgebouwtje. En de baan-
verlichting staat er al. Klein stukje lopen staan kleedkamers, 
indien gewenst te splitsen in dames en heren, en dan staat 
er een mega-koek en zopie. Een hele grote fietsenstalling en 
parkeerterrein  bij de entree van het complex. Natuurlijk moe-
ten er wat mobiele en demontabele aanpassingen en aanvul-
lingen komen op locatie om er een ijsvloer neer te kunnen 
leggen. Maar dat is goed mogelijk. Met een beetje goede wil 
van de voetbalclub, gemeente en schaatsers zou dit een mo-
gelijkheid kunnen zijn, waarbij het mes niet aan 2 maar aan 
meer kanten gaat snijden. Het is als Ard Schenk altijd al zei: 
“Elk nadeel heeft een voordeel”, of was dat toch van een an-
der? Op naar de eerste marathon van Noord Holland. Van 
Benthem uit de mottenballen en gaan, de eerste klapschaats 
is een daalder waard.

Wim Groot

-Kunst-ijs-gras-baan-

Voor aanleg miniveld
Schipholfonds schenkt 
MHCU 8.250 euro 
Uitgeest - Mixed Hockey 
Club Uitgeest (MHCU) heeft 
een schenking van 8.250 eu-
ro ontvangen van het Schip-
holfonds als bijdrage voor de 
aanleg van een kunstgras 
inslagveld (10 x 20 meter) 
naast het hoofdveld.
Door de herinrichting van 
het sportterrein is een strook 
groen vrijgekomen dat MH-
CU wil gebruiken om een in-
slagveld te realiseren. Om 
een deel van de kosten te fi-
nancieren is een aanvraag 
ingediend bij het Schiphol-
fonds.

Het Schipholfonds is een 
stichting die is opgericht op 
initiatief van Amsterdam Air-
port Schiphol om de maat-
schappelijke betrokkenheid 
bij de omgeving tot uiting 
te brengen. Het Schiphol-
fonds wil in de directe omge-
ving van Amsterdam Airport 
Schiphol een bijdrage leve-
ren om sportief bewegen te 
bevorderen.

MHCU is erg blij dat het 
Schipholfonds de aanvraag 
heeft gehonoreerd met deze 
prachtige schenking! 

Diederik Husslage van MHCU (midden) met Floris Vels (links) 
en Rolf Groot (rechts) van het Schipholfonds

Ramp MH17 herdacht 
in Heemskerk

Heemskerk - Zondagmid-
dag werd in Heemskerk stil-
gestaan bij de ramp met de 
MH17 drie jaar geleden. Op 
initiatief van Jan Schram en  
Huub Huneker uit Heems-
kerk en Nico Brantjes uit Uit-

geest is in 2015 in park As-
sumburg Oud Haerlem een 
zilverlinde geplant, samen 
met een herdenkingsschild. 
Ze schreven een gedicht en 
een lied en brachten dat die 
dag ten gehore. 

In 2016 werden tijdens een 
korte herdenking bij de-
ze boom zonnebloemen van 
zaad uit de onheilsplek in 
Oekraine aangebracht. Dat 
jaar is het zaad van de zon-
nebloemen geoogst. Hier-
door konden dit voorjaar 
4000 zaadjes van de zonne-
bloemen worden verspreid 
middels een actie in klei-
ne zakjes onder de inwo-
ners van Heemskerk en Uit-
geest maar ook daarbuiten 
met de vraag ze te zaaien en 
te laten bloeien. Dat is nu al 
voor een groot deel gelukt. 
Nico Brantjes heeft zelf ook 
een aantal zaden in potten 
geplant, waardoor die nu bij 
de herdenkingsboom konden 
worden gezet. 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.

Bij aankomst werden de aan-
wezigen zondag verwelkomd 
met Oekraïense muziek, 
waarna er een minuut stilte 
in acht werd genomen. Ver-
volgens droeg Nico Brantjes 
een gedicht voor en werden 
zonnebloemen geplant Je-
roen Stam zong twee num-
mers over oorlog en overle-
ven en Jan Schrama vertel-
de over zijn verleden in de 
Oekraïne en sloot de bijeen-
komst af met een eigen ge-
schreven lied. (Ger Bus)
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Tromgeroffel bij het meer
Uitgeest - Pichnicken aan 
het Uitgeestermeer en tus-
sendoor heerlijk af en toe de 
trommels oppakken en sa-
men muziek maken. Dat de-
den de Djembé-leerlingen 
van Patrick Ngambi zondag-
middag en ze genoten zicht-
baar en hoorbaar van deze 

leuke combinatie. 
Patrick is geboren in 1972 in 
Douala Kameroen, woont nu 
20 jaar in Uitgeest en is vader 
van zoon Matindi. Hij volgde 
lessen bij verschillende gro-
te Djembé-meesters uit Se-
negal, Guinee en Mali. Pa-
trick is naast Djembé-leraar 

en entertainer ook oprichter 
van stichting Afrikontact Pro-
motions en de Djembé-band 
Zamana.

,,Djembé is toegankelijk voor 
iedereen’’, aldus Patrick. ,,Je 
hebt er geen muzikale ach-
tergrond of opleiding voor 
nodig, iedereen heeft ritme. 
Denk maar aan je hart of aan 
een beweging als lopen. Het 
alsmaar herhalen van een 
ritme zorgt ervoor dat je fy-
siek, emotioneel en mentaal 
in balans wordt gebracht. In 
de West-Afrikaanse tradities 
wordt veel muziek gemaakt, 
gezongen en gedanst. Het is 
naast het uiten van plezier en 
lekker samenspelen ook een 
manier van communicatie.’’
Het was een heerlijke middag 
volgens de deelnemers.

Meer informatie: www.afri-
kontact.nl. (Ger Bus)

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 23 
juli plaats in de kerk op het 
Dielofslaantje in Akersloot, 
aanvang 10.00 uur. Voorgan-
ger is Ds. B. Appers. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgen-
de vieringen de komende da-
gen gepland: Woensdag 19 
juli: 19.00 uur H. Eucharis-
tieviering in de kapel. Vrijdag 
21 juli: 19.00 uur Woord en 
Communieviering in Gees-
terheem. Zaterdag 22 juli: 
geen viering. Zondag 23 juli: 
09.00 uur H. Eucharistievie-
ring m.m.v. Laus Deo.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Zaterdag in de Bonte Vivant
MDY Band brengt 
rock, funk en soul

Uitgeest - Zaterdag 22 ju-
li treedt de coverband MDY 
op in de Bonte Vivant. Het is 
voor de MDY Band daarmee 
alweer het achtste optreden 
in dit gezellige café van Uit-
geest. Het optreden start om 
21.00 uur en de entree is gra-
tis.
Met circa 30 optredens in 
de regio IJmond en Haarlem, 
heeft MDY Band zich afgelo-
pen zeven jaar genesteld tus-
sen de regionale coverbands. 
MDY staat voor Muziek, 
Dans & IJzersterke nummers 
uit de top 100, met verras-
sende uitstapjes naar funk, 
soul en rock & roll. Hits van 
onder meer David Bowie, De 
Dijk, Eric Clapton, Joe Jack-
son, Queen, R.E.M., Rolling 
Stones en The Scène worden 
achter elkaar de zaal in ge-
slingerd en staan garant voor 
een feest van herkenning.
 
Nieuwe nummers in de Bon-
te Vivant
MDY Band bestaat uit Bert 

Pannekeet (zang & key-
board), Eddy Satoer (gi-
taar), Bart van de Boven-
kamp (basgitaar) en Egon 
van Zon (drums). MDY heeft 
voor 22 juli weer aan aantal 
nieuwe hits aan haar reper-
toire toegevoegd, waaronder 
Blue Hotel van Chris Isaac, La 
Bamba van Richie All along 
the Watchtower van Jimy 
Hendrix en Long train run-
ning van de Dooby Brothers.
 
Achtergrond MDY
MDY begint in september 
2010 als gelegenheidsforma-
tie voor een éénmalig optre-
den. Maar het enthousias-
me binnen de band en bij het 
publiek tijdens het optreden 
smaken naar meer. Dus vol-
gen er al snel optredens in 
de IJmond en vervolgens ook 
daarbuiten zoals in Haarlem 
en Heemstede. 
Kijk voor meer informatie 
over de band  op de website: 
http://mdyband.wordpress.
com.

wenst de mannen van
tennisvereniging De Dog
veel succes bij de 62 uur

recordpoging van het
wereldduurrecord dubbel tennis

voor de Stichting
Terre-Rett Syndroom fonds

BONTE VIVANT

Cafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest  
 cafedebontevivant

ZATERDAG 22 JULI

LIVE MUZIEK!
De allround 
formatie NDY

Vanaf 21.00 uur

Entree gratis

VRIJDAG 21 JULI

BOUWVAKKERSBAL
m.m.v. amsterdamse 

volkszanger 
Ronald Reinhart

Vanaf 15.00 uur







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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur
André Rieu

Maastricht Concert 2017
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Dunkirk

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 17.30 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 21.00 uur

Buena Vista Social Club: Adios
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur
woensdag 18.45 uur
Viceroy’s House

vrijdag 21.15 uur
Lion

zaterdag 12.30 uur  maandag 15.00 uur
Cars 3 - 3D

zondag 13.30 uur
dinsdag & woensdag 15.00 uur

Cars 3 - 2D
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 15.15 uur
zondag 12.30 uur

dinsdag & woensdag 15.00 uur
Verschrikkelijke Ikke - 3D

zaterdag 13.30 uur
zondag 16.00 uur  maandag 15.00 uur

Verschrikkelijke Ikke - 2D

Programma 20 juli t/m 26 juli 2017
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Zomermarkt in centrum 
Castricum - Zondag is er in 
het centrum een zomermarkt 
waar ook biologische- en 
streekproducten zijn te vin-
den. Er zijn volop kramen met 
verschillende artikelen. Er is 
een ruim aanbod, denk onder 
andere aan kleding, cosme-
tica, woondecoratie, speel-

goed, biologische produc-
ten en streekproducten. Er 
staan ongeveer 150 kramen 
klaar om te bezoeken van 
11.00 tot 18.00 uur. Natuurlijk 
zijn er ook kramen met eten 
en drinken. Speciaal voor de 
kinderen is er een draaimo-
len en een powerjump.

Rock ‘n Rollend de jaarmarkt op

Akersloot - Het bestuur van 
Rock&Rollstreet Akersloot, 
die ook de jaarmarkt op vrij-
dagavond van het Rock&Roll 
weekend organiseert, is be-
zig om ook dit jaar een markt 
volle glorie te kunnen pre-
senteren aan haar bezoekers. 
De 25ste editie van het festi-
val staat bol van activiteiten, 
waaronder de jaarmarkt, so-
lexrace, oldtimershow, tourrit, 
demonstraties et cetera.

De markt, gesitueerd om de 
grote tent op het Wilhelmin-
aplein, wordt opgeluisterd 
door foodstands en diver-

se thema’s waaronder de ja-
ren van rock-’n-roll. Met kle-
ding, snuisterijen, jukeboxen, 
lp’s en singles. Voor de lief-
hebbers van deze artike-
len moet dat als muziek in 
de oren klinken. Ook komt 
een echte barbier zijn kap- 
en scheerkunsten vertonen. 
Natuurlijk zijn er diverse at-
tracties en bij de lokale ver-
enigingen kan iedereen deel-
nemen aan activiteiten, zoals 
marshmallows bakken boven 
het kampvuur bij de scouting.

Met een divers aanbod hoopt 
de organisatie dat er voor al-

le bezoekers wat te vinden is.
Ook steeds meer lokale, re-
gionale ondernemers en 
marktkooplui melden zich 
aan, maar ook particulie-
ren en hobbyisten weten de 
markt weer te vinden. Dit jaar 
is er weer ruimte voor hande-
laren/particulieren met twee-
dehands goederen. Deze 
groep kan nog iets beter ver-
tegenwoordigd worden, maar 
de organisatie vertrouwd er-
op dat ook deze zich de ko-
mende maand zullen aan-
melden. De aanmeldingen 
stromen binnen, 70% van de 
kramen is al verhuurd.

Het belooft weer een mooie 
en diverse markt te worden.
De markt is dit jaar 
op 25 augustus van 
16.00 uur tot 22.00 uur.                                                                                        
Voor 35,00 euro kan men een 
kraam met verlichting huren. 
Mail naar anna.oorthuis@
quicknet.nl voor het boeken 
van een kraam of meer infor-
matie. Lokale verenigingen of 
goede doelen kunnen voor 
een speciaal tarief een kraam 
huren. 

Côte du Nord zondag  
in De Oude Keuken

Castricum - Zondag 23 juli treedt Côte du Nord op in De 
Oude Keuken. Het trio speelt gypsyswing in de stijl van 
Django Reinhardt en het Quintette du Hot Club de France 
met uitstapjes naar musette, bolero en rumba. De bandle-
den uit Castricum en Heiloo spelen sfeervolle muziek op de 
voor- en achtergrond met onstuimig gitaarspel van solist Ed 
Beerepoot. Met Us Inen slaggitaar en zang, Jeroen Walstra 
op contrabas. Aanvang 15.00 uur.

Thuisblijfkamp Clusius
Castricum - Vorige week 
zijn de klassen 2 van het Clu-
sius College alle kanten uit-
gevlogen; het was kamp-
week. Maar er zijn ook al-
tijd leerlingen die liever mee-
doen met het thuisblijfkamp. 
Die wordt elke dag vanuit 
school gestart en er zijn el-
ke dag leuke dingen te doen. 
Zo werd er onder andere met 

de leerlingen kano gevaren, 
gebowld en werd er even 
lunch gemaakt door de leer-
lingen waar ook de teamlei-
ders, medewerkers van de 
administratie en de directeur 
voor werden uitgenodigd. In 
even feestelijk versierd lokaal 
werd er genoten van de soep, 
sandwiches, wraps en muf-
fins.

André Rieu - 2017 
Maastricht Concert

André Rieu, bij miljoenen 
bekend als ‘De koning van 
de wals’, is een van de po-
pulairste artiesten ter we-
reld. Zijn legendarische con-
cert in Maastricht, dat elk 
jaar plaatsvindt, is een van 
de jaarlijkse bioscoopevene-
menten waarnaar met on-
gekend enthousiasme wordt 
uitgekeken. Het concert in 
Maastricht vindt plaats op 
het prachtige middeleeuwse 

plein in de thuisstad van An-
dré, waar de maestro zich in 
zijn element voelt en waar hij 
samen met zijn 60-hoofdige 
Johann Strauss Orkest, so-
pranen, tenoren en heel bij-
zondere gasten zijn opwach-
ting maakt. Gastheer is An-
dré van Duin, die exclusief 
voor bioscoopbezoekers een 
interview met André Rieu 
houdt wanneer hij van het 
podium stapt.

Van regisseur Christopher 
Nolan komt de actiethriller 
Dunkirk. Dunkirk opent met 
honderduizenden Britse en 

Actiethriller 
Dunkirk

geallieerde troepen die om-
ringd worden door de vijand. 
Ze zitten gevangen op het 
strand met hun rug naar de 
zee gekeerd. Het lijkt een on-
mogelijke situatie nu de vij-
and hen van alle kanten heeft 
ingesloten.
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Kunstmarkt 
bij de molen
Egmond - Op 23 juli is er bij 
restaurant Smakelijk in Eg-
mond aan den Hoef een kun-
stenaarsmarkt met zo’n 25 
kramen. Er is teken- en schil-
derwerk, keramiek, beeld-
houwwerk, fotografie, hand-
gemaakte tassen, sieraden 
en de Egmondse brouwerij, 
bekend van Sancti Adelber-
ti, is van de partij. Er worden 
ook kunstwerken en kunste-
naarsbenodigheden aange-
boden, ambachten presen-
teren zich en er is livemu-
ziek. Verder zijn er portrettis-
ten aanwezig. Na vijftig jaar 
is de molen van Berkhout bij-
na gerestaureerd en is een 
bezoekje waard voor kof-
fie en lunch evenals het ter-
ras naast het restaurant. Er is 
voldoende ruimte om te par-
keren. Er is nog ruimte voor 
kunstenaars op de markt van 
10 september. Reserveren via 
06-57537430 of rodericktay-
lor@hotmail.com.

Ontdekkingstocht met 
de nieuwe plattegrond

Castricum - Al het moois dat 
de dorpen Castricum, Bak-
kum, Limmen, Akersloot en 
De Woude te bieden hebben, 
is verzameld op de nieuwe 
plattegrond van Castricum. 
Deze is voor alle toeristen 
gratis te verkrijgen op diverse 
plekken in de gemeente zo-
als bij bezienswaardigheden, 
campings en eetgelegenhe-
den. De oplettende dorps-
genoot heeft het al gezien: in 
het dorpscentrum van Castri-
cum hangen schilden met de 

tekst ‘Voor liefhebbers’ en in-
middels zijn ook de plaats-
naamborden aangevuld met 
deze slogan. Met de slogan 
‘Voor liefhebbers’ wil het ge-
meentebestuur het bijzon-
dere aanbod in de gemeen-
te op de kaart zetten. Castri-
cum is vooral bekend vanwe-
ge zijn kleinschalige strand 
met aantrekkelijke pavil-
joens, het prachtige bos- en 
duingebied en de vermaarde 
camping Bakkum. Toch bezit 
de gemeente tal van minder 

Japans eethuis geopend:
Sushi Bar Sushibar Moon 

voorziet in behoefte
Heemskerk - Op het Bach-
plein wordt donderdag Su-
shibar Moon geopend. Een 
gloednieuw Japans eethuis 
met 36 zitplaatsen en een 
grote diversiteit aan gerech-
ten op de kaart. Ga genieten 
van de traditionele Japanse 
keuken of haal de gerechten 
af voor thuis of op de zaak.

De zaak wordt gerund door 
twee compagnons: John en 
Moon. John vertelt: ,,Toen ik 
acht jaar geleden in Heems-
kerk kwam wonen, viel me 
op dat hier nergens Japanse 
gerechten verkrijgbaar wa-
ren, terwijl er veel liefheb-
bers van de Japanse keuken 
zijn.’’ Eerder runde hij restau-
rants in Amsterdam en Pur-
merend, de afgelopen drie 
jaar zocht John actief naar 
een geschikt pand in Heems-

kerk. Het liefst in het cen-
trum, maar dat bleek een las-
tige opgave te zijn. Met het 
vrijkomen van het pand aan 
het Bachplein 7 greep hij zijn 
kans. Voorheen was hier een 
café gevestigd, enkele ele-
menten van het interieur zijn 
daarvan nog te vinden. Zo 
liet hij het dartbord bewust 
hangen, net als een kande-
laar aan de wand en een her-
kenbaar schilderij. Verder 
werd de zaak compleet ver-
bouwd. ,,Gasten kunnen hier 
à la carte dineren. We serve-
ren niet alleen sushi, maar 
ook gerechten van de tep-
pan yaki (Japanse grillplaat) 
en seafood.’’ Sushibar Moon 
is geopend dinsdag tot en 
met donderdag tussen 16.00 
en 22.00 uur en vrijdag tot en 
met zondag tussen 14.00 en 
22.00 uur.

Akersloot/Uitgeest - De 
laatste jaren ondervinden 
waterrecreanten steeds meer 
overlast van waterplanten op 
het Alkmaarder- en Uitgees-
termeer. Het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeester-
meer wil dit aanpakken.
Op het meer zijn steeds meer 
watersporters die problemen 
ondervinden door water-
planten. Deze blijven achter 
het roer of motor vast zitten, 
zodat de boot onbestuur-
baar wordt of zelfs stopt. 
Dan moeten eerst de planten 
weggehaald worden, voordat 
de weg vervolgd kan worden. 
In het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer gaat het om de 
smalle waterpest. Deze wa-
terplant kwam oorspronkelijk 
niet in Nederland voor, maar 
heeft zich hier wel gevestigd. 
De afgelopen jaren is deze 
explosief in het meer gaan 
groeien door de goede wa-
terkwaliteit en nu extra door 
het relatief warme voorsei-
zoen. De plant bevindt zich 
vooral in het gebied De Dod-
de maar manifesteert zich 
ook op andere plekken bin-
nen het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer. 
Voor het probleem is geen 
verantwoordelijke partij aan 
te wijzen. Het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeester-
meer voelt zich echter wel 
verantwoordelijk vanuit haar 
recreatiedoelstellingen om 
hier iets aan te doen. Het re-
creatieschap is momenteel 
inzichtelijk aan het maken 
wat de omvang van het pro-
bleem is, welke ervaringen 
en oplossingen er al zijn voor 
het terugdringen van de wa-
terpest en welke regels daar-
voor gelden. Dit gebeurt sa-
men met een ecologisch ad-
viesbureau. 
Het verwijderen of vernieti-
gen van alle smalle waterpest 
zal niet mogelijk zijn. Het re-
creatieschap beheert twee 
recreatiegebieden, De Bui-
tenlanden en het Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer. Een 
heerlijke plek voor een dag-
je uit. 
Kijk voor meer informatie op 
de website www.alkmaarder-
enuitgeestermeer.nl.

Waterplanten 
zijn probleem

Wereldrestaurant Beverhof:
Neem de kinderen 
gratis mee uit eten 

Beverwijk - Vier de zomer 
samen met de kinderen bij 
Wereldrestaurant Beverhof! 
De hele maand juli mag per 
betalende volwassene één 
kind tot en met elf jaar gratis 
gebruikmaken van het uitge-
breide buffet. Het restaurant 
beschikt bovendien over een 
grote inpandige speelruimte, 
waar de kinderen zich na de 
maaltijd kunnen vermaken.

Een tafelvoetbalspel, super-
grote bouwblokken, diver-
se toestellen om te kunnen 
klimmen en klauteren, zelfs 
een glijbaan is aanwezig. 
De ouders kunnen via een 
beeldscherm in de ernaast 
gelegen restaurantzaal een 
oogje in het zeil houden, ter-
wijl ze zelf nog genieten van 
de gerechten uit verschillen-
de landen. Van Japanse su-
shi tot Italiaanse pizza en 
van vers gebakken kangoe-

roevlees tot oer-Hollandse 
poffertjes; het is er allemaal. 
Speciaal voor de kinderen is 
er een verlaagd deel van het 
buffet, waar ze zelf iets lek-
kers kunnen uitkiezen en op-
scheppen. Ook de enorme 
hoeveelheid nagerechten zal 
bij de kinderen in de smaak 
vallen. Niet alleen liggen er 
diverse soorten vers fruit, ook 
zijn er diverse soorten mous-
se en schepijs. En wat te den-
ken van de grote chocolade-
fontein? Het restaurant be-
schikt over 650 zitplaatsen en 
is dus ook zeer geschikt voor 
personeelsfeesten. Dank-
zij de uitgekiende indeling 
is er ondanks deze omvang 
toch een knusse sfeer gecre-
eerd. Wereldrestaurant Be-
verhof is dagelijks geopend 
vanaf 16.30 uur. Kijk op www.
wereldrestaurantbeverhof.nl 
voor een video-impressie van 
het restaurant.

bekende pareltjes, die Cas-
tricum maken tot een plek 
waar alle soorten liefheb-
bers kunnen genieten. Ook 
voor inwoners van de ge-
meente valt er nog genoeg 
te ontdekken in de eigen 
dorpen. Een bijzondere wan-
deling over het Zeerijdtsdijk-
je in Bakkum bijvoorbeeld 
waar de oorspronkelijke om-
slag van duingebied naar 
polder te zien is. Of de fiets-
route ‘Omloop Noord-Hol-
land’ waar je in 27 kilometer 
door bijna de hele gemeen-
te fietst. En uiteraard staan 
er op de plattegrond genoeg 
adresjes van bezienswaar-
digheden en mooie plekken. 
De campagne is wat dat be-
treft voor én door liefheb-
bers. Meer weten? Kijk op 
de Facebookpagina voor-
liefhebbers met wekelijk-
se weekendtips en verhalen 
over liefhebbers uit de dor-
pen. De plattegrond is gra-
tis te verkrijgen bij onder an-
dere strandpaviljoens, boe-
rencampings, Huis van Hil-
de, De Hoep, restaurants en 
winkels. 

Pas op voor muien!
Regio - Vorig week scho-
ten de lifeguards van de red-
dingsbrigade meerdere ke-
ren zwemmers te hulp die in 
de problemen waren geko-
men tijdens het zwemmen.
In de meeste gevallen wer-
den de zwemmers verrast 
door een muistroming. In to-
taal kwam de reddingsbriga-

de afgelopen week 195 keer 
in actie, waarbij in tien geval-
len sprake was van een red-
ding uit een levensbedrei-
gende situatie. Daarnaast 
trad de reddingsbrigade 
meermaals preventief op om 
te voorkomen dat badgasten 
in de problemen zouden ko-
men.





Zin in de vakantie!

Naar speelpark De Batavier 
inclusief midgetgolfbaan! 

Speelpark De Batavier is een au-
thentieke speeltuin mét spannen-
de attracties, zoals de Lunaloop, 
kabelbaan, Splash en natuurlijk 
de watersproeiers op het Weagh-
pleintje en midgetgolfbaan De Be-
driegertjes. Het speelpark is te vin-
den op de Bergerweg 100 aan de 
rand van Alkmaar, op de weg naar 
Bergen.

Het is een echt familiepark voor 
kinderen tot ongeveer twaalf jaar 
oud, met een sfeervol terras en 
restaurant natuurlijk gelegen tus-
sen de bomen. Zowel in de zon als 
in de schaduw is het goed vertoe-
ven. De kinderen kunnen spelen 
terwijl hun begeleiders genieten 
van koffi e met gebak, een lunch 
of een biertje met een portie bit-
terballen, terwijl ze toezicht hou-
den. De attracties die ervoor zor-
gen dat de kinderen zelf spelen 
en hun fantasie gebruiken maken 

het speelpark aantrekkelijk; nos-
talgie die voldoet aan de huidi-
ge kwaliteitseisen en authentieke 
speeltoestellen gecombineerd met 
spannende attracties.

Als afsluiter of juist als start, is een 
rondje midgetgolf met het hele ge-
zin een aanrader. Met elkaar de 
competitie aangaan op de 18 holes 
midgetgolfbaan De Bedrieger-
tjes zit bij de prijs inbegrepen. Er 
is bovendien alle ruimte voor kin-
derpartijtjes, schoolreisjes en di-
verse arrangementen voor feesten 
en partijen. Speciaal is het ‘Opa 
en oma-arrangement en nieuw dit 
jaar op de zondagmiddag: kinder-
theater met Kiwi en Mevrouw Slin-
ger, Zij spelen de minimusical Klei-
ne diertjes, grote diertjes.

Voor openingstijden en meer infor-
matie: www.debatavier.nl. Parke-
ren is gratis.
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DAMES uitgroei verven,
knippen & drogen

HAARSTUDIO

Dreams
Prinses Beatrixlaan 17 - Tel. 0251 - 311 764
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GeslotenOP
EN

IN
GS

TI
JD

EN

1 juli t/m
31 augustus
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+potje wax € 19,00
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DAMES uitgroei verven,
knippen & drogen

HAARSTUDIO

Dreams
Prinses Beatrixlaan 17 - Tel. 0251 - 311 764

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12.00 uur 19.00 uur
09.00 uur 18.00 uur
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09.00 uur 21.00 uur
09.00 uur 18.00 uur
09.00 uur 17.00 uur
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1 juli t/m
31 augustus

€ 37,50

HEREN knippen
+potje wax € 19,00

Geldig t/m 31 augustus

Prinses Beatrixlaan 17
Tel. 0251-311764

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Like en volg ons op FACEBOOK

Alleen geldig op de VRIJDAG!  
VRIJDAG WEEKEND TAS JULI
1 Brood naar keuze..... 

1 Stokbrood met kruidenboter
1 zak Kadetten • 1 zak Krentenbollen
1 pak Roomboter Koek naar keuze..... 

1 zak Merengue Toren Schuim
Niet voor de prijs van € 15,50 maar € 10,00   OP = OP!

VRIJDAG WEEKEND TAS 
1 Brood naar keuze..... 

1 Stokbrood met kruidenboter
1 zak Kadetten • 1 zak Krentenbollen
1 pak Roomboter Koek naar keuze..... 

1 zak Merengue Toren Schuim
Niet voor de prijs van € 15,50 maar 
ORANJE LEEUWINNEN TOMPOUCEN € 1,75
HOLLANDSE AARDBEIEN SLOFFEN € 8,95 

Hèt Recreatiepark tussen
Alkmaar en Bergen!
Bergerweg 100

Alkmaar
072 - 511 48 16

Info: www.debatavier.nl

We zijn weer open

Opa en oma arrangementen

Juli en augustus dagelijks geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.

Kinderpartijtjes

Iedereen is welkom

Zin in de vakantie!Zin in de vakantie!
Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340
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Burgemeester Mooijstraat 16 - 1901 ET Castricum - 0251- 65 72 84
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Nu een bezoekje meer dan waard.
Het is weer vakantietijd......

Voor iedere klant een gratis ijsje
van Marx O’Larry’s

(bij besteding vanaf € 50,- per klant aan sportartikelen bij Sport 2000)
Geldig t/m 31 augustus 2017

TM

Speelstr
aatTM

TM

TM

P1 - inchecken

P2 t/m P4 - parkeerplaatsen

Parkeervakken

Stalling voor bromfiets/motor

Sanitairgebouw (met invalidensanitair)

Toilet

Camperstortplaats

Kinderspeelplaats

Voetbal

Volleybal

Basketbal

Tennis

Jeu de Boules

Oplaadpunt elektrische auto’s

BBQ voor watersportplaatsen

Kampvuur (onder campingtoezicht)

Openluchttheater ‘De Pan’
 
 

 Watersportplaatsen met auto, met elektra (16A): 6-17
 Zonplaatsen met auto, met elektra (10A): 1-5, 18-73
 Duinplaatsen zonder auto, met elektra (10A): 74-97
 Speelplaatsen zonder auto, met elektra (10A): 98-112
 Tentplaatsen zonder auto, zonder elektra: 113-139
Plaatsen met wateraansluiting: 24-27, 75-78

Supermarkt

Horeca

Wasserette

Kinderboerderij

Internethuisje

Filmhuis

Surfhuisje

Fietsverhuur

Nachtwacht

Dokterspost

EHBO/AED defibrillator

Brandkraan

Afsluiting

Evacuatieroute

Ondergrondse container:
glas, papier, restafval

Watertappunt 

 Trekkersveld

Accommodaties
Kampeerbungalow
Tenthuisje
Duinlodge

Strandhuisje
Bakkumse Hoeve
Oldtimer caravan

Seizoenplaatsen

Zeeduin 
 Bosplaatsen met auto, met elektra (10A): 212-385
 Camperplaatsen: 201-206
 Vacansoleiltenten: 289-305, 307-310
  Tentplaatsen zonder auto, met elektra (10A): 207-211

Toeristenplaatsen 
Commissarisveld

HCCU
TRENDY OP TIJD MET ZINZI

                        VANAF

89.-   
ÉN ZILVEREN 

ZINZI ARMBAND 
CADEAU

 p.st.

UW LOGO

Geesterduin 50 Castricum
Tel: 0251-653606
E-mail: info@nice-2-have.nl
www.nice-2-have.nl

Ga mooi de zomer
in bĳ  Nice2Have

Nice2Have is zo¹n fi jne winkel waar 
jong en oud graag even binnen-
loopt om te zien wat er nu weer 
aan nieuwe accessoires in het as-
sortiment zijn opgenomen. Momen-
teel zijn er volop zomerse en trendy 
items te koop; zonnebrillen, tassen 
voor het strand of om mee te nemen 
op vakantie, er zijn rugzakjes, mooie 
riemen en grappige sjaals. Verder 
heeft Nice2Have een uitgebreid as-
sortiment sieraden in verschillende 
prijsklassen. Denk dan aan merken 
als Mi-moneda, Melano, Josh arm-
banden, Biba en Heart to get ket-

tinkjes, B.loved, Zag bijoux en Kar-
ma. De horloges zijn van van Oozoo 
en ikki.

En Nice2Have verkoopt Zinzi, zilve-
ren ringen, armbanden, kettingen, 
oorbellen, creoolhangers of hangers 
met bedels of kettingen. De siera-
den zijn bereikbaar voor ieder bud-
get, stoer of juist subtiel vrouwelijk 
en voor elke leeftijdsgroep aantrek-
kelijk. Een aanrader dus! Nice2Have 
is te vinden in winkelcentrum Gees-
terduin in Castricum. Kijk ook eens 
op www.nice-2-have.nl.
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IJterduin in Castricum. Kijk ook eens 

op www.nice-2-have.nl.op www.nice-2-have.nl.op www.nice-2-have.nl.

Zin in de vakantie!Zin in de vakantie!
Nice2Have is zo¹n fi jne winkel waar Nice2Have is zo¹n fi jne winkel waar 









20 JULI

Beeldende kunstenaars-
markt centrum Bergen van 
17.00 uur tot 22.00 uur.

Tentoonstelling Cold Ca-
ses in Huis van Hilde in Cas-
tricum, over het gebruik van 
forensische technieken in de 
archeologie. Dagelijks, op 
maandag gesloten.

‘World Press Photo Exhibi-
tion 2017’, de meest indruk-
wekkende nieuwsfoto’s. Deze 
persfoto’s worden vijf weken 
in de kerk tentoongesteld in 
de Grote Kerk Alkmaar. World 
Press Photo Exhibition 2017 is 
te zien tot en met zondag 20 
augustus en is gratis toegan-
kelijk.

Open podium bij Victorie in 
Alkmaar met Cheezy, Breach, 
Bhava, Alms House en Bullet 
Ploof Grass. Aanvang 20.30 
uur, gratis entree.

21 JULI

Alkmaar Smult, foodtruck-
festival tot en met 23 juli op 
de vernieuwde Stadskade 
van 13.00 tot 23.00 uur.

Smaakmarkt van 17.00 tot 
21.30 uur op Julianaplein 
te Wijk aan Zee. Deze keer 
treedt Seaside Big Band op

Concert. Om 12.00 uur en 
13.00 uur Kaasmarkt orgel-
concert m.m.v. Una Cintina in 
de Grote Kerk Alkmaar. Gra-
tis toegang.

Young Art Festival in Park 

Westerhout in Beverwijk. Een 
muzikale ontdekkingsreis 
waar ook theater, film, beel-
dende kunst, tekst en goed 
eten niet ontbreken.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 to 13.00 uur met een 
kunst- en ambachtenmarkt.

Open huis Reddingsbrigade 
in Egmond aan Zee. Op deze 
avond kan ook de vuurtoren 
bezocht worden. Meer infor-
matie: www.reddingsbrigade.
info.Orgelconcert van Ger-
rie Meijer in de Grote Kerk 
van Beverwijk. Aanvang 20.00 
uur.

22 JULI

Young Art Festival in Park 
Westerhout in Beverwijk. Een 
muzikale ontdekkingsreis 
waar ook theater, film, beel-
dende kunst, tekst en goed 
eten niet ontbreken.

Gratis concert. Om 20.30 
uur zanger en pianist speelt 
Ruben Hein op het Cana-
daplein in Alkmaar.

Expositie. Kunstenaarscol-
lectief CAKtwo houdt elke za-
terdag en zondag open huis 
met wisselende exposities in 
het atelier Voorheen Blinc-
kers op het strandplateau in 
Bakkum van 13.00 tot 18.00 
uur. 

Rommel- en jaarmarkt op 
de Kennmerlaan in IJmuiden 
van 9.00 tot 16.30 uur. Kraam 
huren kan via 0255-533233 of 
06-10475023.  

▲

23 JULI

Grote zomermarkt met als ex-
tra biologische- en streek-
producten van 11.00 tot 18.00 
uur in het centrum van Cas-
tricum met kinderactiviteiten 
en lekker eten en drinken

Muzikaal feestje. Om 14.30 
uur Shishani & The Namibi-
an Tales en een optreden van 
Jóvenes Clásicos del Son op 
het Canadaplein Alkmaar. 
Zangeres, songwriter en gi-
tariste Shishani verbindt, sa-
men met haar muzikanten 
‘The Namibian Tales’ de rij-
ke traditie van haar geboor-
teland Namibië met westerse 
invloeden als soul en jazz. De 
jonge muzikanten van Jóve-
nes Clásicos del Son bren-
gen de klassieke ‘son montu-
no’: een authentiek feestje vol 
Cubaanse. Gratis entree

Zomerfestival Marquet-
te 12.30 tot 17.30 uur in tuin 
kasteel Marquette in Heems-
kerk met muziek theater en 
activiteiten van PWN. Gratis 
toegang.

Foodtruckfestival bij Club 
Zand op het strand in Bak-
kum vanaf 14.00 uur met 
Beats & Licks, gratis toegang.

Côte du Nord speelt in De 
Oude Keuken. Het trio speelt 
gipsyswing in de stijl van 

Django Reinhardt en het 
Quintette du Hot Club. Aan-
vang 15.00 uur op het terrein 
van Dijk en Duin, ingang aan 
de Zeeweg.
Huifkartocht door de duinen 
vanaf Landgoed Marquet-
te in Heemskerk om 12.45 
en 15.00 uur met boswachter 
Kees Zonneveld. Aanmelden 
via www.pwn.nl.

Kunstenaarsmarkt bij res-
taurant Smakelijk aan de Eg-
monderstraatweg in Egmond 
aan den Hoef bij molen Berk-
hout die bijna is gerestau-
reerd. De Egmondse brouwe-
rij, bekend van Sancti Adel-
berti, is ook van de partij. Van 
11.00 tot 18.00 uur.

Opening exposities om 
17.00 uur met muziek van On-
der de Maan bij Streetscape 
in Castricum. Openingstijden 
donderdag tot en met zondag 
van 14.00-17.30 uur.

Wereldrecordpoging dub-
beltennis bij tennisvereniging 
De Dog in Uitgeest, start 8.00 
uur, einde rond 22.00 uur. In-
fo: www.62uur.nl.

Loop naar de Pomp. Muzi-
kaal optreden van de Cartoon 
Band op het Pompplein in Eg-
mond aan Zee van 18.00 tot 
21.00 uur.

Lezing om 14.00 uur in Fort 
Veldhuis, Genieweg 1 te 
Heemskerk over de luchtaan-
vallen op de schnellbootbun-
kers in IJmuiden door Hans 
Nauta.

24 JULI

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@vvvalk-
maar.nl of telefonisch 072-
5114284.

Wandelpuzzeltocht. Elke 
maandagavond vanaf 19.15 
uur wandelpuzzeltocht vanaf 

Stefs Eten en Drinken in het 
centrum van Bergen. 

25 JULI

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

Lindegrachtconcert bij de 
De Gulden Vlies in Alkmaar 
met Thomas Beijer op piano 
en Eric Vaarzon Morel op (fla-
menco) gitaar. Het klassieke 
concert begint om 20.15 uur.

Schat zoeken samen met 
survivalspecialist Egon Bloem 
bij De Hoep in Castricum om 
11.00 en 13.30 uur voor kin-
deren van vier tot en met tien 
jaar. Aanmelden via www.
pwn.nl.

26 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 
Heiloo is open voor publiek 
van 11.00 tot 16.00 uur.

Zomeravondconcert: psal-
men van Sweelinck tot Reub-
ke, m.m.v. Pieter van Dijk in 
de Grote Kerk Alkmaar van-
af 20.15 uur.
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Atleten Castricum en 
Uitgeest in finales NK

Castricum/Uitgeest - Atle-
ten uit Castricum en Uitgeest 
stonden afgelopen weekend 
in Utrecht aan de start van 
de Nederlandse kampioen-
schappen atletiek. Sanne Ver-
stegen liep naar de winst op 
de 1500m. In 4:15,23 was ze 
alle dames te snel af. Goud 
was er voor Simon Grannetia 
(TDR) op de 3000m steeple-
chase in knappe 9:02,57. Een 
dag later greep de Castricum-
mer bovendien het brons op 
de 5000m in een spannende 
laatste ronde (14:24,74). 

Zilver was het voor Britt Um-
mels (TDR); zij eindigde in 
4:20,44 op de 1500m. Haar 
zus Bo Ummels (TDR) liet zich 
op de 5000m het brons om-

hangen (16:36,96). In dezelf-
de race kwam Inge de Jong  
(TDR) tot een vijfde plaats 
( 16:52,87). Vijfde plaatsen 
waren er ook voor Menno 
Schouten en Rianna Galiart 
uit Uitgeest, die beiden uitko-
men voor AV Lycurgus. Rian-
na sprong donderdagavond 
bij het polsstokhoogspringen 
3.81m. Het onderdeel werd als 
gala georganiseerd in de bin-
nenstad van Utrecht en trok 
veel toeschouwers. 
Menno liep in de finale van de 
1500m naar een vijfde plaats 
in een nieuw PR van 3:49,61. 
In dezelfde finale eindigde 
Castricummer Sven Schoone-
beek vlak achter hem als 
achtste in 3:52.58; dat was 
twee seconden boven zijn 

PR. Ook hij is lid van Lycur-
gus. Sven werd direct gevolgd 
door Mahadi Abdi Ali en Jurj-
en Polderman, beiden TDR. 

Marjet Groen uit Uitgeest fi-
nishte als elfde bij de da-
mes op de 1500m in 4:42,78, 
een fractie sneller dan zij ooit 
was. Jesper Verbruggen start-
te op de 200m en liep 23.93. 
Dat was te weinig om zich te 
plaatsen voor de halve finale. 
Michel Butter kwam ook net 
naast het podium terecht: hij 
werd vierde op de spannende 
5000m in 14:27,78, waar het in 
de laatste ronde tot een fikse 
versnelling kwam. 
Op de foto Sven Schoone-
beek aan kop in de series van 
de 1500m. 

Vincent Hazeleger 
teleurgesteld na EK

Castricum - Vincent Hazele-
ger (21) uit Castricum hoop-
te tijdens de EK voor atleten 
onder 23 jaar in de finale te 
staan. Hij moest in  het Pool-
se Bydgoszcz daarvoor bij de 
beste vier finishers van zijn 
serie eindigen. Gezien zijn 
persoonlijke besttijd (3,40,49) 
zat dat er ook zeker in. Hij 
had echter de pech dat hij 

in de series ingesloten raak-
te en daardoor niet mee kon 
gaan met de koplopers toen 
die een versnelling plaatsten. 
De eindtijd van 3.44.73 was 
0,2 seconden te kort voor een 
finaleplaats. De talentvolle 
atleet hoopt nu nog een paar 
snelle tijden te kunnen neer-
zetten op de 1500m en de 
800m in eigen land. 

FCC actief in zomer
Castricum - Terwijl Ko-
ning Voetbal zijn zomerslaap 
houdt, is er volop sprake van 
activiteit bij de medewerkers 
en vrijwilligers van FC Castri-
cum. Allereerst krijgt de kan-
tine een enorme opknap-
beurt na ruim veertig jaar 
trouwe dienst. Het gedateer-
de interieur krijgt een meta-
morfose die gaat resulteren 
in een volledig vernieuwd, 
onherkenbaar, gezellig on-
derkomen, waar iedereen 
zich thuis kan gaan voelen.
 
In het nieuwe seizoen zwaait 
trainer Jort van der Meu-
len de scepter over het eer-

ste elftal, dat na het kampi-
oenschap onder Arvid Smid, 
in de tweede klasse moet 
gaan presteren. Het tweede 
elftal, dat in de reserve eer-
ste klasse uitkomt, staat het 
komende seizoen onder be-
geleiding van Vincent Clee-
ren. Nieuw is ook de komst 
van trainer Charles van Alte-
na, onder andere bekend als 
trainer van het Hoornse Hol-
landia, die als hoofd jeugd-
opleiding is aangesteld. Mar-
cel Liesdek, die ook de loop-
trainingen verzorgt, gaat zich 
bezighouden met de voetbal-
school voor voetballers onder 
zeventien jaar.

Begin met hardlopen

Castricum - Leren hardlopen kan al in zeven weken. Start 
to Run is dé manier om te leren hardlopen zonder die moei-
lijke stap alleen te zetten. 
Het programma is voor iedereen. Mannen en vrouwen, jong 
en oud, beginners of al een klein beetje getraind. In zeven 
weken leren zij 25 minuten aaneengesloten hard te lopen 
op eigen tempo. Professionele trainers van AV Castricum 
begeleiden en coachen hierbij. De trainingen starten op za-
terdag 9 september om 9.30 uur vanaf het clubhuis van AV 
Castricum. Aanmelden via www.yakultstarttorun.nl/vereni-
gingen/av-castricum. De trainingen worden gegeven door 
looptrainers Piet-Hein Twisk en Monique van Wijngaarden.

Internationaal duivenverkeer
Castricum - Nederland fun-
geert momenteel als een 
soort aankomst-  en vertrek-
hal voor veel internationale 
duivenlossingen. 
Vanuit verschillende plaatsen 
in het land vertrokken de af-
gelopen periode duizenden 
duiven uit Tsjechië, Polen, 

Frankrijk, Duitsland en De-
nemarken huiswaarts. Om-
gekeerd deden Nederland-
se duiven dat vanuit Span-
je, Frankrijk, en België. De 
programmaspelers van de 
Gouden Wieken korfden af-
gelopen zaterdag in voor 
twee goed verlopen wed-

strijden. Cees de Wildt, Ger-
hard Tromp en Jaap Kaan-
dorp hadden de snelste dui-
ven vanuit het Franse Pont 
St. Maxence, en de winnaars 
van de jonge duivenvlucht uit 
het Belgische Duffel waren 
Sander de Graaf, Arie Hage-
man en Gerhard Tromp.

Akersloot - Femke Mossin-
koff heeft donderdagavond 
in de wekelijkse wedstrijd 
om de KPB-mountainbike-
cup de winst weten te pak-
ken. Wilfred Knegt wist na de 

Femke wint start de leiding op zich te ne-
men. Tot bijna half koers kon 
Wilfred zijn belagers van zich 
afhouden, maar toen was het 
beste er bij hem af. Vanaf dat 
moment nam Femke het heft 
in handen met de hete adem 
van Henk Jan Verdonk seni-
or in haar nek. Drie ronden 

voor tijd plaatste Verdonk se-
nior met alle wanhoop nog 
een aanval om jongedame 
Mossinkoff tot overgave te 
dwingen. Na deze actie kon 
Femke de opgebrande Ver-
donk senior naar een tweede 
plek verwijzen. Derde werd 
Wilfred Knegt.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Als je op een mooie zomers zondag over het Zwaansmeerpad fietst is de kans 
groot dat je een mooi moment van de vrijetijds besteding krijgt te zien, die mensen beoefe-
nen op het Uitgeestermeer. Foto en tekst: Ger Bus

Dreigend financieel debacle IKC Uitgeest kan burger veel geld gaan kosten

Beter geen wijzigingen bestemmingsplan 
bij terreinen IJsbaan & Huttenweek

De constructie waarbij het IJsbaanterrein aan scholenkoepel Tabijn wordt geschonken - in-
clusief een gemeentelijke investering van miljoenen Euro’s - begint scheuren te vertonen. Ook 
het recht dat scholenkoepel Tabijn zou krijgen om in het IKC andere maatschappelijke functies 
te exploiteren, roept vragen op. De grensvervaging tussen de verantwoordelijkheden van ge-
meente en scholenkoepel Tabijn is uitermate zorgelijk. En hun idee om te gaan sjoemelen met 
wettelijke kaders via slimme juridische constructies (!) doet de deur dicht. Wat gaat dit nu weer 
kosten aan extern ingehuurd juridisch advies, zo lijkt de vraag? Een dreigend financieel deba-
cle kan de burger  veel geld gaan kosten. En grote leningen kunnen heel slecht uitpakken, zo-
als in buurgemeente Beverwijk pijnlijk duidelijk werd.
Daarom wijzen wij op het reeds in de eerste “participatieronde Centrumgebied” door de bewo-
ners gegeven advies om geen bestemmingswijziging voor het IJsbaanterrein te riskeren. En om 
al voor onderwijs bestemd terrein, zoals bij de Paltrok, te herontwikkelen. 
Na de presentatie van het “Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied” op 6 juli j.l. wordt het steeds 
duidelijker dat het door de gemeente en Tabijn gewenste IKC complex niet past in de omge-
ving en op grote bezwaren zal stuiten.
In de media zijn intussen verontrustende berichten verschenen over de hype van de integrale 
“Kind centra” en de rol van de “schier onaantastbare” schoolbesturen en PO raad voor het ba-
sisonderwijs. Het is te hopen dat College en Raad van Uitgeest deze waarschuwingen niet in de 
wind slaan en de samenwerking met Tabijn nog eens goed tegen het licht houden. Daarbij zal 
het gebrek aan financiële onderbouwing en de rammelende exploitatie snel aan de orde moe-
ten komen om een financieel debacle af te wenden. Het is hoog tijd om terug te keren naar de 
realiteit, om van de - in feite illegale - bebouwing van het IJsbaanterrein af te zien en al voor 
onderwijs bestemd terrein te gaan her ontwikkelen.
Ten slotte wijzen wij op de verplichting die door de Raad is aangegaan om de “Omgevingsvi-
sie Uitgeest 2030” in een tweetal fases - waarvan de eerste fase reeds in juni 2016 door de 
Raad is aangenomen - middels een serieus participatietraject en daartoe gemaakte afspraken 
te voltooien. 
Stichting B.O.B., 
Frank du Long, vz. 

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten de verantwoordelijkheid van de uitge-
ver. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of inkorten. Anonieme brieven 
worden niet in de krant afgedrukt.

Gezamenlijk uitje Rode 
Kruis en Zonnebloem

Uitgeest - Op donderdag 6 juli vond het jaarlijkse geza-
menlijke uitje van de Zonnebloem en het Rode Kruis Uit-
geest plaats. Met prachtig weer vertrok de bus richting 
Paleis het ‘Loo in Apeldoorn. Na een voorspoedige bus-
tocht arriveerden 25 ouderen en 25 vrijwilligers bij Paleis 
het ‘Loo, waar voor elke gast een rolstoel klaar stond.
Na een kopje koffie met gebak konden de gasten ieder 
met een eigen vrijwilliger op pad in en om het paleis. De 
tuinen, de tentoonstelling over de hoeden van prinses 
Beatrix en de stallen werden bekeken. De dag werd afge-
sloten met een uitgebreide lunch.
Mede dankzij de enthousiaste vrijwilligers, gezellige gas-
ten en goede verzorging van Bak Reizen en Paleis het ‘Loo, 
kijken de besturen van Zonnebloem en Rode Kruis Uit-
geest terug op een geslaagde dag. 

Uitgeest - Dennis Janssen 
en Jelle van Werkhoven heb-
ben buiten de reguliere com-
petite deelgenomen aan de 
Harry Feenstra Beker com-
petitie. Aan deze competitie 
mag je alleen meedoen, als 
je in de reguliere competi-
tie staat ingeschreven. Al de-
ze wedstrijden tellen echter 
niet mee in je officiële rating. 
De mannen uit Uitgeest wa-
ren op dreef en hebben het 
tot in de halve finale gered. 
Ze waren oppermachtig te-
gen Het Nootwheer 12; met 
4-1 heeft Uitgeest de Purme-

renders opzij gezet. De fina-
le volgde op dezelfde dag. De 
tegenstander was Rapidity 5 
uit Beverwijk. Er waren gena-
deloze smashes te zien van 
Dennis en Jelle maakte als-
maar gebruik van zijn onuit-
puttende snelheid. Het was 
spannend tot aan de laatste 
partij. Dit topteam bemach-
tigde de roem en de felbe-
geerde bekers. Dit belooft 
veel goeds voor de najaars-
competitie. 

Voor meer nieuws: www.TT-
VU.nl.

     Tafeltennisnieuws



Jubilerend Dorpshuis 
De Zwaan gaat vernieuwen

Uitgeest - Belangstellenden 
konden anderhalve week ge-
leden tijdens een open mid-
dag kennismaken met Stich-
ting Dorpshuis De Zwaan, 
naar aanleiding van het 
10-jarig bestaan. Het mooie 
weer was helaas een beet-
je spelbreker want er kwa-
men niet heel veel bezoe-
kers. En dat is jammer want 
De Zwaan is er voor iedereen 
in Uitgeest. 

Voorzitter Gerard Hoekstra: 
“Toen ik hier vier jaar gele-
den begon, had ik geen idee 
waar ik aan begon. Ik kwam 
in een gesettelde organisatie  
en kreeg te maken met huur, 
privileges en contracten. 
Sommige dingen liepen goed 
en andere zaken moesten 
veranderd worden. Je kunt in 

een bedrijf als dit niet stilzit-
ten. Je moet bijvoorbeeld de 
inrichting up to date houden 
in verband met het toneelge-
beuren. Of er een amateur- 
of professioneel gezelschap 
optreedt, het geluid en de 
belichting moeten gewoon 
goed zijn. Hoe we dat doen?” 
Lacht: “Door geld uit te ge-
ven! Goed beheer betekent 
investeren. Liefst met be-
hulp van Uitgeester onderne-
mers. Korte lijnen met bedrij-
ven binnen de gemeente, dat 
werkt en dat heeft het be-
stuur tot beleid gemaakt. De 
locatiemanager, Allard Kaai, 
is van alle markten thuis en 
is letterlijk de spin in het web. 
De enige betaalde kracht die 
zo langzamerhand onbetaal-
baar is geworden wat het be-
heer van de Zwaan betreft.” 

Gerard is erg trots op de 
Zwaan en verheugt zich op 
de toekomstige ontwikkelin-
gen want stilstand is wat hem 
betreft achteruitgang. Ge-
rard: “Het bestuur heeft ve-
le plannen voor de toekomst. 
Wij willen het Dorpshuis toe-
gankelijk maken voor ieder-
een van jong tot oud, van 4 
jaar tot 80 jaar. We willen af 
van het imago dat De Zwaan 
alleen voor oude mensen is. 
Wij denken in oplossingen en 
willen mogelijkheden creë-
ren  Ooit hadden wij hier een 
balletgroep met jonge kin-
deren. Dit soort groepen zijn 
van harte welkom. Er zijn ver-
nieuwende plannen voor de 
toekomst en daar zullen wij 
zeker bekendheid aan geven. 
(Monique Teeling; foto: Ger 
Bus)

Uitgeest - De hulpdiensten 
werden vrijdagmiddag tegen 
half vier gealarmeerd voor 
een persoon te water in het 
Alkmaardermeer.
Direct werd door de hulp-
diensten groot opgeschaald. 
Twee ambulances, twee 
politieauto`s, een brand-
weerboot, de tankautospuit 
van brandweer Uitgeest, de 
brandweerduikers uit Velsen 
en de traumahelikopter uit 

Amsterdam werden gealar-
meerd voor het incident.
Ter plaatse bleek nabij het 
zogenoemde surfstrand-
je een zeilboot te zijn om-
geslagen. Verbaasde surfers 
keken raar op toen de hulp-
diensten met groot materi-
eel ter plaatse kwamen. Een 
boot van Zeilschool & Boot-
verhuur Het Uitgeestermeer 
kwam ter plaatse en kon de 
opvarenden uit het water ha-

len. Samen met wat surfers 
werd ook de boot weer recht-
opgezet.

Voor de hulpdiensten was er 
uiteindelijk niets te doen, ze 
konden allemaal onverrich-
ter zaken retour. De surfers 
gingen ondertussen lekker 
door waar ze mee bezig wa-
ren: genieten van de wind en 
het water. (bron: www.112-
uitgeest.nl)

Uitgeest - Zaterdag ging de 
2e Jonge Duivenvlucht van-
uit het Belgische Duffel op 
een afstand van 160 km. Voor 
het eerst na weken van ma-
tig vliegweer op de dag van 
lossing , ditmaal ideaal weer 
voor de duiven nl. ‘n half be-
wolkte hemel met helder 
zicht. Klokslag acht uur kre-
gen de duiven ook de vrij-
heid om de thuisreis te aan-
vaarden met ‘n zwak tot ma-
tig windje in de zij.  Het aan-
tal deelnemers was 6 en 
het aantal ingekorfde dui-
ven was 77 stuks. Met pri-
ma  omstandigheden meld-
de reeds om 09.41.11 uur de 
eerste duif zich bij Wim Ro-
denburg in Uitgeest,  met 
een gemiddelde snelheid van 
1433,041 m.p/m. (ruim 85 km 
p/uur)  Uitslag van de eer-
ste vijf liefhebbers in de ver-
eniging de Vliegende Vleu-
gels luidt als volgt: 1-7-8-11e 
Wim Rodenburg, 2-3-4-12-
16e Frank Rodenburg, 5-6-
9-10-13e Hein Berkhout, 14-
15-21-22e Niels Goeman en 
23e Wim van Tol. De eerste 
plaats van Wim Rodenburg 
was tevens goed voor een 3e 
plaats in het CC 3/A tegen 41 
deelnemers met 736 duiven 
en ‘n 4e plaats in de gehele 
Kring 3, tegen 90 deelnemers 
met1573 duiven. Volgende 
week de derde jonge duiven-
vlucht vanuit Asse-Zellik met 
een afstand van 185 km.

Diezelfde dag stond de voor-
laatste Midfond vlucht van-
uit Pont St. Maxence op het 
programma. Ook daar pri-
ma weer op de losplaats. Een 
zwakke west tot noordwes-
ten wind op de vlieglijn, dat 
waren de gegevens bij de 
lossing om 7.00 in Frankrijk. 
Het ging om de 5e Midfond 
vlucht met een afstand van 

388 km. Het aantal deelne-
mers was 7 en het aantal in-
gekorfde duiven dat waren er 
70 stuks. Reeds om 12.32.04 
meldden de eerste en snelste 
duif zich bij Frank Rodenburg 
in Uitgeest met een gemid-
delde snelheid van 1429,656 
m.p/m. (ruim 85 km p/uur) 
De uitslag van de eerste vijf 
liefhebbers in de vereniging 
de Vliegende Vleugels luidt 
als volgt: 1-2-4-6-18e Frank 
Rodenburg, 3-7-9-16-17e 
Wim Rodenburg, 5-11-13-
23-24e Peter Schellevis 8-12-
14-18-21e Hein Berkhout en 
10-15e Piet Groentjes. De 
eerste plaats van Frank Ro-
denburg was tevens goed 
voor een 18e plaats in het CC 
3/A tegen 32 deelnemers met 
392 duiven en ‘n 29e plaats in 
de gehele Kring 3, tegen 69 
deelnemers met 853 duiven. 
Volgende week ook de vijf-
de Dagfond vlucht voor Ou-
de Duiven vanuit Chateuroux 
met een afstand van 680 km.

       Zo vlogen 
       de duiven 

Wim Rodenburg pakte de zege op de Jonge duivenvlucht 
vanuit Duffel

Frank Rodenburg pakte de 
zege op de Midfondvlucht 
vanuit Pont St. Maxence

Voorzitter Gerard Hoekstra tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum
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Gedeputeerde met 
wethouder Tromp naar De Zien
Woensdagmorgen 12 juli kreeg zwembad De Zien bijzonder bezoek. 
Gedeputeerde Jack van der Hoek en wethouder Antoine Tromp lie-
ten zich voorlichten over de energiebesparende maatregelen van 
het zwembad en bespraken de manieren waarop het provinciale 
beleid de gemeentelijke activiteiten op het gebied van duurzaam-
heid verder kan versterken. Bijzonder detail: voor zijn werkbezoek 
hoefde de gedeputeerde – voormalig wethouder van de gemeente 
Uitgeest – vanuit huis alleen maar de straat over te steken.

Wethouder en gedeputeerde spraken onder meer over de duurzaamheidsam-
bities van de gemeente Uitgeest, het provinciale programma ‘Transitie ener-
gie en grondstoffen’ en de ‘Warmtevraag in transitie’. Ook blikten ze voor-
uit naar de rol van provincie en gemeente op weg naar het jaar 2050 zon-
der aardgas.
Wethouder Tromp vertelde de gedeputeerde dat hij na de zomer in actieve sa-
menspraak met ondernemers en inwoners gaat inventariseren welke concre-
te plannen en innovaties op het gebied van duurzaamheid vanaf 2018 op de 
agenda kunnen komen voor concrete uitvoering. Daarvoor wil hij in novem-
ber bij het vaststellen van de begroting 2018 de middelen vrijmaken.  
Tijdens een rondleiding over het zwembadterrein kregen wethouder en ge-
deputeerde te zien hoe De Zien met een vernuftig op zonnekracht werkend 
systeem van ‘heatpipes’, volledig zonder aardgas het zwembadwater op een 
aangename temperatuur houdt. Ter afsluiting van het bezoek doken gedepu-
teerde en wethouder in het 23 graden warme water van De Zien, dat vanwe-
ge de stromende regen uitgestorven was.
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Naar het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 is de af-
gelopen jaren onderzoek gedaan. De resultaten van deze onder-
zoeken zijn door Gedeputeerde Staten (GS) vrijgegeven voor in-
spraak. GS hebben nog geen alternatief aangemerkt als voorlo-
pig voorkeursalternatief. Er is besloten om eind dit jaar een be-
sluit over een definitief voorkeursalternatief te nemen op basis 
van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen. 

Inspraakperiode
U kunt reageren op de resultaten van de planstudie door een zienswijze 
in te dienen. Dit kan van maandag 17 juli t/m zondag 1 oktober 2017. 
De inspraakperiode is vanwege de zomervakantie verlengd. Hoe u een 
zienswijze kunt indienen kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl.

Op deze website kunt u gedurende de inspraakperiode alle onderzoeks-
rapporten en de bijbehorende toelichting op het besluit downloaden. De 
stukken zijn ook in te zien in het gemeentehuis van Uitgeest, tijdens de 
openingsuren.

Onderzoeksresultaten
Uit de planstudie blijkt dat  het Golfbaan- en Heemskerkalternatief de 

Wethouder Antoine Tromp (links) en gedeputeerde Jack van der Hoek staan klaar 
om de temperatuur van het water van De Zien te testen (foto: gemeente Uitgeest).

Wethouder ontvangt 
omwonenden Huttenweekterrein 
Op uitnodiging van wethouder Anke de Vink-Hartog kwam een groep van der-
tig omwonenden van het Huttenweekterrein woensdag 12 juli naar het ge-
meentehuis. De wethouder had hen als eerste uitgenodigd voor overleg na 
hun reacties op het besluit van de gemeenteraad op 29 juni 2017 om het Hut-
tenweekterrein aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de nieuwe ijsbaan en 
bovendien te onderzoeken of die in asfalt kan worden uitgevoerd. In een ver-
volgstadium gaat de wethouder ook nog in gezamenlijk overleg met de om-
wonenden, de IJsclub Uitgeest en de Stichting Uitgeester en Akersloter Mo-
lens (SUAM). 
De gemeenteraad wil verder onderzocht hebben of het mogelijk is om op het 
terrein van de Huttenweek een 333- of 400-meter ijsbaan in te richten, uit te 
voeren in asfalt. Dat laatste zou het mogelijk maken om de baan buiten de 
vorstperiode ook als skeelerbaan te gebruiken. Het onderzoek moet ook uit-
wijzen waar een clubgebouw voor de ijsclub kan komen en hoe parkeervoor-
zieningen kunnen worden ingepast.
De omwonenden lieten de wethouder weten zich vooral zorgen te maken 
over de mogelijke verharding van de ijsbaan, die dan ook als skeelerbaan kan 
worden gebruikt. Zij vrezen dan veel overlast ‘het hele jaar door’ vanwege ge-
vaarlijke verkeerssituaties, parkeren, lawaai en hangjeugd. Dit nog afgezien 
van het verlies aan landschappelijk schoon. De omwonenden zien liever geen 
ijsbaan op het Huttenweekterrein verschijnen en kwamen met verschillende 
alternatieve locaties voor de ijsbaan, maar de wethouder maakte de aanwe-
zigen duidelijk dat zij nu eenmaal een opdracht heeft van de gemeenteraad 
om de mogelijkheden op het Huttenweekterrein te onderzoeken. Zij onder-
streepte dat zij in gezamenlijk overleg met de omwonenden, de IJsclub Uit-
geest en de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM) gaat onderzoe-
ken welk ontwerp voor een baan op deze locatie op draagvlak kan rekenen. 
De omwonenden krijgen een uitnodiging voor dat volgende overleg.

Wat ging vooraf?
Op 8 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten om op een deel van de 
locatie van het huidige ijsbaanterrein een Integraal Kind Centrum in te richten. 
Als gevolg van dat besluit werd het noodzakelijk om in het dorp een nieuwe 
plek te zoeken voor de ijsbaan.

beste oplossingen zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ge-
bied tussen de A8 en A9 te verbeteren. Het Nul-plusalternatief lost de 
leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen onvoldoende op. Het Golf-
baan- en het Heemskerkalternatief scoren gelijkwaardig qua oplossend 
vermogen en effecten op de omgeving, maar de kosten van het Heems-
kerkalternatief zijn ca. € 200 miljoen hoger dan die van het Golfbaanal-
ternatief. Hierdoor heeft het Golfbaanalternatief als enige een positieve 
kosten-batenverhouding. 

Er volgt nog een nader onderzoek naar de mogelijkheden om bij het 
Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te vermin-
deren. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het besluit over het 
definitieve voorkeursalternatief. 

Vervolg procedure
De ingediende zienswijzen worden in een ‘Nota van Beantwoording’ van 
een reactie voorzien. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de ziens-
wijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. 

Een besluit over een definitief voorkeursalternatief wordt naar verwach-
ting eind dit jaar genomen door  Provinciale Staten.

Inspraak op resultaten planstudie Verbinding A8-A9
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