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Unieke gebeurtenis op Wouterland
Castricum – Het team met het 
hoogste winstpercentage van 
alle sportteams ter wereld live 
in actie zien en ontmoeten; dat 
is gewoon mogelijk bij rugby-
club Cas RC op sportpark Wou-
terland.
Het All Blacks Sevens Team uit 
Nieuw Zeeland gaf er vorige 
week trainingen en er waren oe-
fenwedstrijden op zondag. Het 
massaal toegestroomde publiek 
stond zelfs op het fietspad van 

de Zeeweg om een glimp van 
het spektakel op te vangen. Mu-
ziekkorps K&G, ook wereldkam-
pioen, maakte niet alleen mu-
ziek maar voerde samen met 
rugbyers de haka uit, de traditi-
onele Maori-dans.
Er was een stuntvlieger te zien 
én er was een minuut stilte voor 
de slachtoffers van de vliegramp 
in de Oekraïne. Woensdagoch-
tend was de indrukwekkende 
haka ook al te zien die toen uit-

gevoerd werd door de wereld-
beroemde gasten en de jeugd-
leden van de Castrcumse Rugby 
Club die daarvoor flink geoefend 
hadden. Ook dat leverde een in-
drukwekkend schouwspel op. 
Het bezoek aan Castricum geldt 
als voorbereiding op de deelna-
me aan de Glasgow 2014 Com-
monwealth Games en is een 
zeer geslaagd initiatief van Mats 
Marcker en Bart Wierenga. Foto: 
Leo Tillmans.

In natuur barbecueën mag!
Regio - In het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
zijn op de recreatieterreinen 
Zwaansmeer, Dorregeest, De 
Hoorne, Uiterdam, De Woudha-
ven en eiland Pannekoek plek-
ken aangewezen waar zon-
der ontheffing gebarbecued 
kan worden. De exacte locaties 
staan op de plattegronden in de 
vitrinekasten op het recreatie-
terrein en op de website www.
alkmaarder-enuitgeestermeer.
nl. Om het barbecueën veilig en 

plezierig te houden, geldt er een 
aantal regels. De barbecue moet 
in ieder geval 30 cm boven het 
grondoppervlak staan en in goe-
de staat zijn.
Op de barbecue mag alleen ge-
grild worden met gebruik van 
gas, kolen of houtskool. Voor 
grote groepen, meer dan vijftig 
personen, is nog wel een ont-
heffing nodig. Dit geldt ook voor 
(party)tenten. Hiervoor staat een 
aanvraagformulier op de websi-
te.

Hoera het is zomer!
Regio – Han de Swart, vooral bekend als huisfotograaf van FC Castricum, trekt er graag op uit. 
En overal waar hij komt plonst jong en oud de laatste week het water in voor een verkoelend bad. 
Een meisje en twee jongens uit het Noord-Hollandse Driehuizen gebruikten de brug als spring-
plank. En Han maakte er een plaatje van. Ook een fraaie foto gemaakt? Stuur in naar info@cas-
tricummer.nl. Castricummer komt om 

bij crash MH17
Castricum - Marco Grippeling 
(48), die opgroeide in Castricum, 
is omgekomen tijdens de ramp 
met de MH17. Marco woonde 
in Melbourne, Australië en was 
in Nederland om het vijftigjarige 
huwelijksfeest van zijn ouders 

bij te wonen. Zijn Australische 
vrouw Angela was al eerder te-
ruggevlogen. Hij studeerde aan 
de HTS in  Alkmaar en werkte als 
consultant voor internetbeveili-
ging, als laatste bij het Australi-
sche mijnbedrijf Rio Tinto.

Burgemeester Mooijstr 29   Castricum
0251 -65 24 30

Biefstuk 
spies 

50% korting 
Heerlijk op de bbq

Vleeswarentrio

Katenspek
Schouderham

Boterhamworst
Samen € 4,99



23 juli 20142

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
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
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Schaarse zomergast
Castricum - Verleden week is 
er bij het weitje van Brasser een 
Kleine Zilverreiger gespot. Het is, 
zoals de naam al zegt, een klei-
ne sneeuwwitte reiger met een 
lange, dunne, zwarte snavel. De 
vogel aast in open ondiep wa-
ter. Wim Schermer maakte de fo-
to en vertelt: ,,De vogel is op de 

goede plek geland en het barst 
er ook nog eens van de kikkers. 
De vogel is heel schuw en las-
tig te benaderen. In Nederland is 
het een zeer schaarse zomergast 
van mei tot september.”
Ook een mooie foto gemaakt? 
Stuur in via info@castricummer.
nl.

Oproep tot 
samenwerking

colleges bij Prorailplan
Regio - De Stichting Alkmaar-
dermeeromgeving roept de 
colleges van B&W van Castri-
cum, Heemskerk en Uitgeest 
met een brief op tot bestuur-
lijke samenwerking aangaan-
de de plannen van het Minis-
terie van Infrastructuur en Mi-
lieu (I&M) en Prorail (PR) tot 
het aanleggen van een opstel-
plaats voor sprintertreinen.
Adrie Lute, woordvoerder van 
de Stichting:  ,,We schrijven in 
de brief onder andere dat de 
stichting ervan overtuigd is dat 
door Prorail niet alle mogelij-
ke alternatieven zijn onder-
zocht, alternatieven die moge-
lijk minder belastend zijn voor 
omwonenden, kwetsbare na-
tuur en landschapskwaliteit 
dan de tot nu toe genoemde  
gebieden. We erkennen de on-
derzoeksopdracht van I&M en 
PR en we zijn voor duurzaam 
openbaar vervoer. Daarin zijn 
we consequent. We zijn er niet 
op uit om lastige vraagstukken 
op voorhand naar buiten onze 
gemeentegrenzen te verplaat-
sen. We zijn ervan overtuigd 
dat er een oplossing te vinden 
is waarin zoveel mogelijk par-

tijen zich kunnen vinden. Maar 
die oplossing ligt niet in de ter-
reinen die nu genoemd wor-
den.” In de brief stelt de stich-
ting elk college voor zich in te 
zetten voor bestuurlijke sa-
menwerking tussen Heems-
kerk, Uitgeest en Castricum op 
de bovengenoemde aspecten.
Bovendien om te proberen al-
le burgers en belangengroe-
pen bij dit proces te betrekken 
en er bij I&M en PR op aan te 
dringen dat alle opties worden 
onderzocht, ook die nu nog 
niet ter sprake zijn geweest. 
Bovendien wil de stichting er 
op aandringen dat er alleen 
een workshop komt wanneer 
daarin alle realistische opties 
ter tafel komen en op aan-
passing van de planning van 
de besluitvorming. De Stich-
ting Alkmaardermeeromge-
ving biedt aan constructief 
mee te denken. Daarnaast be-
nadert de stichting alle belan-
gengroeperingen en belang-
hebbende burgers om dit ini-
tiatief te steunen. Steunbetui-
gingen kunnen gestuurd wor-
den naar opstelterrein@out-
look.com.

Afwisseling voor 
brandweer
Castricum – Vorige week 
woensdag om 7.30 uur kwam er 
bij de brandweer een melding 
binnen van het Clusius Colle-
ge. Hierop is de brandweer uit-
gerukt maar ter plaatse bleek 
het om verbouwingswerkzaam-
heden te gaan. Later die week 
kwam loos alarm vanuit Dijk en 
Duin en zorgcentrum De Boog-
aert. Donderdagavond heeft de 
brandweer geassisteerd bij het 
redden van een kat uit een boom 

aan de Van Oldenbarneveldt-
weg. Niet veel later kwamen de 
vrijwilligers in actie op de Pol-
derdijk. Bij Reuring op Stal was 
een paard vast komen zitten met 
zijn been in een emmer. Zondag-
ochtend om 7.20 uur werden de 
spuitgasten van Limmen opge-
roepen voor een autobrand aan 
de A9 ter hoogte van hectome-
terpaal 65. Deze hebben ze ge-
blust samen met de collega’s van 
Heiloo.

Speurtocht, griezelen 
en feest in Discovery
Castricum – Discovery organi-
seert deze zomer voor kinderen 
van zes tot en met twaalf jaar al-
lerlei activiteiten. Op woensdag 
30 juli is er een speurtocht door 
de bossen en duinen van Bak-
kum, waarbij allerlei opdrachten 
en spelletjes je de weg moeten 
wijzen. Woensdag 6 augustus 
kunnen kinderen komen grie-
zelen in het spookhuis van Dis-
covery. Hier zullen geesten, trol-
len en vampiers verhalen ver-
tellen waar de haren van over-

eind gaan staan. De speurtocht 
en de griezelmiddag duren van 
14.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag 8 
augustus is er op de avond van 
20.00 tot 22.00 uur een game- 
en discoparty. Er wordt dan ook 
een quiz gespeeld. Opgeven bij 
Stichting Welzijn telefonisch op 
maandag tot en met donder-
dag van 13.30 tot 15.30 uur, te-
lefoon: 0251-656562. De kos-
ten bedragen drie euro per acti-
viteit. Discovery is te vinden aan 
de Dorpsstraat 2a in Castricum. 

Plek gezocht voor 
gerestaureerde kandelaar

Castricum - Dankzij een gift 
voor onder andere transport-
kosten van 4.700 euro van 
het Prins Bernhard Cultuur-
fonds is het nu mogelijk het 
oorspronkelijke kunstwerk 
de kandelaar van de vroe-
gere gelijknamige school te 
restaureren. De gift is on-
gebruikelijk, want het Prins 
Bernhard Cultuur Fonds 
keert vrijwel nooit een aan-
vraag in zijn geheel uit. De 
aanvraag werd volledig ge-
honoreerd op maandag 7 ju-
li, de zevende verjaardag van 
de stichting. Het geld gaat 
naar transporten, zaagkos-

ten en een nieuwe achter-
wand voor de gerestaureer-
de keramiek. De Universi-
teit van Amsterdam neemt 
de restauratie van 22.700 eu-
ro voor haar rekening. In to-
taal is dus 27.400 euro bij-
eengebracht en is de zoek-
tocht naar een nieuwe lo-
catie voor het keramiek ge-
opend. Foto: Flip Markowski, 
gemeente Castricum. V.l.n.r.: 
Marjorie Janse, secretaris, 
Michiel Overhoff, consolida-
tor, restaurator in opleiding 
en Ton Werner Spruit, voor-
zitter Stichting Kandelaar 
Castricum.





Regio - Na het succes van de 
eerste editie waren de leden van 
de Junior Chamber International 
IJmond er snel uit: dit mocht niet 
beperkt blijven tot een activiteit 
in het kader van Heemskerk 950 
jaar. Daarom is de tuin van Slot 
Assumburg op zondag 24 au-
gustus opnieuw het decor van 
Bites & Beats, het muzikale en 
culinaire evenement waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan 
een goed doel. Doneren was nog 

nooit zo leuk! De combinatie van 
smakelijke ‘bites’, bereid en ge-
serveerd door regionale (horeca)
ondernemers, en de swingen-
de ‘beats’ van bands en dans-
groepen uit de IJmond bleek een 
schot in de roos. De eerste edi-
tie van het gratis toegankelijke 
evenement trok duizenden be-
zoekers die allemaal even en-
thousiast waren over het con-
cept. Dit jaar willen de leden van 
de Junior Chamber International 

IJmond er nog een schepje bo-
venop doen. Het doel is om een 
terugkerend evenement neer te 
zetten dat net zo vanzelfspre-
kend is als bijvoorbeeld de feest-
week. Eén van de hoogtepunten 
van Bites & Beats is de eendjes-
race die in samenwerking met 
de Lions wordt georganiseerd. 
In de slotgracht van Assumburg 
worden 1.500 plastic eendjes 
losgelaten. De eigenaren van de 
eendjes die als eerste de finish-
lijn passeren, winnen mooie prij-
zen. De opbrengst van de eend-
jesrace komt, net als een groot 
deel van de horecaomzet, ten 
goede aan ‘Ook voor jou’. Deze 
stichting biedt kleinschalige on-
dersteuning aan kinderen, jon-
geren en volwassenen met een 
verstandelijke beperking.
Vorig jaar bedroeg de opbrengst 
7.500 euro. Dat geld ging toen 
naar ‘Het Huis Heemskerk’. Bi-
tes & Beats duurt van 12.00 tot 
21.00 uur en vindt plaats in de 
tuin van Slot Assumburg, Tolweg 
9 in Heemskerk.  
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Bites & Beats:

Culinair en muzikaal 
feest voor goed doel

Schilderijen en beelden 
bij Beentjes Interieur

Castricum – Tot en met 12 sep-
tember hangen schilderijen van 
Yvon van Wordragen en Ma-
ria Heideveld bij Beentjes Inte-
rieur op de Torenstraat 28, waar 
Streetscape tweemaandelijk-
se exposities organiseert. Yvon 
is veelzijdig en ook bekend om 
haar bronzen dames- en dierfi-
guren.
De beelden in de expositie bij 
Beentjes zijn van Ed en Tonny 
Beek. Kunstenaars uit Uitgeest, 

ieder met een eigen herkenba-
re stijl en materiaalgebruik. Al-
le kunstenaars van deze expo-
sitie etaleren ook kunst in gale-
rie Streetscape op het Bakkers-
pleintje 81.
In de etalagegalerie van Street-
scape, naast Deen in de Toren-
straat 52, zijn schilderijen te zien 
van Margriet Schadee. Het is de 
laatste expositie van Streetscape 
op deze locatie want het winkel-
pand is verhuurd.

Duinentocht zaterdag
2 augustus
Castricum - Le Champion orga-
niseert op zaterdag 2 augustus 
de Duinentocht, een fietstocht 
met routes over 30, 50 en 100 
km die voor het overgrote deel 
door het Noordhollands Duinre-
servaat voeren. Inschrijven is tot 
en met 1 augustus mogelijk op 
www.lechampion.nl.
Ook is er op 2 augustus nog de 
mogelijkheid tot na-inschrijving 
bij de start. De start van alle af-
standen is bij Johanna’s Hof in 
Castricum. Vanaf hier gaat de 
kortste route richting het noor-
den, door de duinen naar Eg-
mond a.d. Hoef om via Alkmaar, 
Heiloo en Egmond-Binnen weer 
terug te keren bij Johanna’s Hof. 
Deelnemers aan de 50 km fiet-
sen eerst iets richting het zui-
den, om daarna over van Olden-
borghweg via Egmond a.d. Hoef 

richting Bergen aan Zee te gaan. 
Hierna tikken zij het de Schoorl-
se duinen aan en sluiten daarna 
via de Bergermeerpolder in Alk-
maar weer aan op de 30 km rou-
te. Fietsers die kiezen voor de 
100 km route, gaan eerst rich-
ting Wijk aan Zee. Hierna naar 
Egmond a.d. Hoef en Bergen aan 
Zee.
Vanaf hier wordt er over de 
Hondsbossche Zeewering en 
door het Pettermerduin gefietst. 
Daarna terug via Schoorl, Ber-
gen en Alkmaar, waar de rou-
te aansluit op de 50 km. Bij het 
inschrijfgeld zijn een duidelijke 
routebeschrijving en een versna-
pering op de controleposten in-
begrepen. Bovendien zijn alle af-
standen geheel uitgepijld en is 
er voor de fietsers met GPS toe-
stel een track beschikbaar.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.45 uur   
vrijdag & zaterdag 21.00 uur   
zondag 15.30 & 21.00 uur   

maandag, dinsdag & woensdag 20.45 uur   
Boyhood

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur   

Dawn of the Planet of the Apes 3D
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur   

zondag 19.00 uur   
maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur   

Fading Gigolo
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur   
The Fault in our Stars

donderdag 16.00 uur   vrijdag 13.30 uur 
zaterdag 16.00 uur   zondag 13.30 uur 

maandag 16.00 uur   dinsdag 13.30 uur 
woensdag 16.00 uur 

Planes 2 (NL) 3D
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur    

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur   
Oorlogsgeheimen

donderdag 13.30 uur   vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 13.30 uur   zondag 16.00 uur 

maandag 13.30 uur   dinsdag 16.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Hoe tem je een Draak 2 (NL) 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur 
Heksen bestaan niet

Programma 24 juli t/m 30 juli 2014

Boyhood; epische omvang
Een uniek project dat zijn weer-
ga in de filmgeschiedenis niet 
kent. Richard Linklater vertelt 
met Boyhood een intiem verhaal 
van epische omvang. Gefilmd 
over een periode van twaalf jaar 
met dezelfde acteurs, vangt Ri-
chard Linklater met Boyhood 
tot in verbazingwekkend detail 
de jongensjaren van Mason. In 
een ontroerend coming-of-age 
verhaal zien we Mason letterlijk 
voor onze ogen opgroeien van 

jongen tot man. We volgen ook 
zijn zus Samantha en hun ge-
scheiden ouders, Olivia en Ma-
son Sr. . Terwijl de jaren voorbijg-
lijden, zien we hoe elk van hen 
omgaat met nieuwe fases in hun 
leven en hoe hun banden onder-
ling veranderen. Een prachtig, 
herkenbaar en hartverwarmend 
portret over opgroeien, het vor-
men van een eigen identiteit, het 
familieleven en het genadeloze 
verstrijken van de tijd.

Planes 2: Redden & Blussen
Spanning, maar zeker ook humor 
ervaart het publiek bij de anima-
tiefilm Planes 2: Redden & Blus-
sen. Deze gaat over een groep 
van de allerbeste blusvliegtui-
gen die het historische Piston 
Peak National Park tegen bos-
branden moeten beschermen. 
Racevliegtuig Dusty is weer te 
zien in deel 2. Als zijn motor be-

schadigd raakt is hij bang dat hij 
nooit meer kan racen. Zo komt 
hij in de brandbestrijding te-
recht en leert reddingshelikop-
ter Blade Ranger en zijn moedi-
ge team kennen. Vechtend tegen 
een enorme bosbrand leert Dus-
ty wat er nodig is om een ech-
te held te worden. Nu te zien in 
Corso, voor alle leeftijden.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest -Op recreatieterrein Dorregeest is het tijdens warme dagen goed toeven. Neem nu 16 juli, 
24 graden. Veel mensen kozen Dorregeest als goed alternatief voor het strand. Vorig jaar waren er da-
gen van 2000 bezoekers per dag onder andere uit Amsterdam, de Zaanstreek, Castricum, Akersloot, 
Engelsen en Duitsers. Ik kreeg vaak te horen dat men van deze locatie niets afwist maar via het strand 
(vol) naar het Uitgeestermeer was verwezen.Je kunt natuurlijk ook  een terras nemen voor een drank-
je of om wat hartigs te nuttigen. Het strand is vrij toegankelijk, er is parkeergelegenheid en een toilet. 
Honden mogen de recreatieterreinen van 1 april tot 1 oktober kort aangelijnd betreden, behoudens 
de zwemplekken. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Het warme weer van 
de afgelopen dagen heeft het 
programma van Duivensport-
vereniging De Vliegende Vleu-
gels aardig verstoord. De jon-
ge duivenvlucht vanaf het Bel-
gische Meer werd zaterdag af-
geblazen. De verwachte extreem 

hoge temperaturen zouden pro-
blemen geven voor de jonge dui-
ven. Wel zou er op zaterdag een 
dagfond worden vervlogen van-
uit Bourges (640 kilometer), 
maar deze wedstrijd werd door 
de weersomstandigheden inge-
kort naar het Franse Sens op een 

       Zo vlogen 
       de duiven 

Jaap Teeling pakt voor tweede maal de Dagfond-overwinning

afstand van 490 kilometer. Met 
een vroege lossing om 7.00 uur 
in de morgen, kwamen de dui-
ven met een zuid-oosten wind 
naar huis. Om 13.06.22 uur werd 
de eerste en snelste duif in Uit-
geest geconstateerd op het hok 
van Jaap Teeling. De duif vloog 
een gemiddelde van 1341,078 
meter per minuut wat neerkomt 
op een snelheid  van ruim 80 ki-
lometer per uur. 

Die dag waren er 10 deelnemers 
met 94 duiven aan de start. De 
uitslag van de eerste vijf liefheb-
bers: 1-10-18-21e Jaap Teeling 
uit Uitgeest, 2-3-5-6-15e Comb. 
Kerssens-Krom uit Akersloot, 
4-8-14-19-20e Wim van Hool-
werf uit Heemskerk, 7-13-23e 
Hein Berkhout uit Uitgeest en 
9-11-24e Dutch Day Flyerse (Tim 
de Goede) uit Uitgeest. De at-
tractieprijs geschonken door 
Peter Schellevis gaat naar Hein 
Berkhout voor de 7e duif in de 
uitslag. De taart van deze vlucht 
gaat naar de Dutch Day Flyers. 
De eerste duif van Jaap Teeling 
was tevens goed voor een 10e 
plaats in het Rayon B tegen 62 
deelnemers met 576 duiven.  In 
de afdeling kwam de duif tot een 
33e plaats tegen 253 deelnemers 
met 2553 duiven. Drie van de 
10 deelnemers vielen geplaagd 
door de zware omstandigheden 
dit weekend, buiten de prijzen. 
Komende zaterdag wordt er ge-
vlogen met oude en jonge dui-
ven vanuit Meer met een afstand 
van 114 kilometer. 

Eric Ott pakt overwinning
Uitgeest - Na een hete strijd 
pakte Eric Ott afgelopen zater-
dag in het NK Supercup 600 de 
overwinning!
In de eerste kwalificatietrai-
ning pakte de Uitgeestse cou-
reur de pole positie. Hij had ge-
lijk al snelle rondetijden ondanks 
dat het zinderend heet was op 
het circuit. In de laatste training 
seconden ging Frank Brouwer 
(ONK rijder) onder Eric door met 
1 tiende van een seconde. Eric 
mocht de wedstrijd dus starten 
vanaf P2.
Om 17:10 ging de wedstrijd van 
start, het was nu gelukkig niet 
meer het heetste moment van 
de dag, maar nog wel zinde-
rend heet. Eric ging niet goed 
van start, als negende de eerste 
bocht in. Maar Eric zou Eric niet 
zijn als hij niet zijn spectaculai-
re inhaal strijd liet zien, en dat 
deed hij. Gelijk in Ossebroeken 
ging hij Henry Compagner voor-
bij.  In de tweede ronde pakte hij 
Kenzo de Koning voor Stekken-
wal en Matthijs Keddeman voor 
Mandeveen. In de derde ronde 
verschanste Eric Danny van der 
Sluis en een ronde verder Step-

han de Boer en William Tolhoek. 
in ronde vijf moesten ook Frank 
Brouwer en Thijs Peeters er aan 
geloven. Vanaf ronde zes lag Eric 
op kop en hij liep goed uit, hij 
reed nog steeds snelle tijden ze-
ker drie ronden in de 1:43.1. Eric 
ging gestaag op de overwinning 
af, met 2.3 seconde voorspong 
ging hij als eerste over de finish. 
Wat een geweldige wedstrijd en 
dat in die zinderende hitte!

Vanaf 24 juli staat er weer een 
videoverslag van deze wedstrijd 
op de YouTube pagina van CRT 
Holland, en ook op Racesport.nl. 
Eric is ook gefilmd voor het pro-
gramma Willem Wever, waar een 
jongen van 11 jaar de vraag had: 
waarom gaan motoren schuin 
door de bocht. Dat is tijdens de-
ze dag uitgelegd aan hem met 
ook een gesprek met Eric, en 
zijn optreden op de baan. Dit zal 
in september op de televisie te 
zienzijn.
Het volgende optreden voor 
Team Edwin Ott motoren is op 
zaterdag 30 augustus. Dan zal 
ook Alex Ott de wedstrijd rijden. 
(Karin Ott)

Regio - Uitgeester Patrick 
Ngambi geeft Djembé-lessen in 
Krommenie. Op woensdag 20 
augustus biedt hij iedereen de 
gelegenheid kennis te maken 
met Djembé in Christelijke Ba-
sis School “De Evenaar”, Jupi-
terstraat 139 in Krommenie. Van 
18:00 uur tot 18:45 uur geeft hij 
een proefles. Van 19.00 uur tot 
19.25 uur zal er een concert ge-
geven worden door de Djem-

bé Band Zamana, onder leiding 
van deze uit Kameroen afkomsti-
ge meesterdrummer. Op woens-
dagavond geeft hij les aan be-
ginners en gevorderden.
Voor meer informatie en inschrij-
vingen kunt u bellen met Stich-
ting Afrikontact Promotions. Te-
lefoonnummer: 0251-314 999 of 
06-420 110 93. Of je kunt mailen 
naar info@afrikontact.nl of kijk 
op www.afrikontact.nl.





Castricum - De All Blacks Se-
vens, de bijnaam voor het Rug-
by Sevens team van Nieuw Zee-
land, streek afgelopen week in 
Nederland neer voor een trai-
ningskamp. Ze bereidden zich 
in Castricum voor op de Geme-
nebestspelen, die van 23 juli tot 
3 augustus in Glasgow gehou-
den worden. EY organiseerde 
zaterdag, samen met NOC*NSF, 
als hoofdsponsor van de Ladies 
Sevens en Partner in Sport, een 
ontmoeting tussen All Blacks 
coach Gordon Tietjens en ver-
schillende Nederlandse bonds-
coaches.
 
Rugby Sevens is een snelle en 
aantrekkelijke variant van Rugby 
Union. De teams bestaan uit ze-
ven spelers, een wedstrijd duurt 
veertien minuten en elke minuut 
wordt gescoord. Het is voor de 
toeschouwer spectaculair, maar 
in het veld staat fair play voor-
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De tips van de All Blacks Sevens aan 
bondscoaches en de Ladies Sevens

op.  In Rio de Janeiro staat de-
ze sport in 2016 voor het eerst op 
het Olympische programma en 
zullen twaalf landenteams strij-
den om de medailles.

De gedrevenheid en het enthou-
siasme van de Ladies Sevens is 
groot. Het is een jong team vol 
ambitie. De Ladies Sevens wor-
den gezien als een groeibriljant 
en het doel is kwalificatie voor 
de Olympische Spelen in 2016.  
Gordon Tietjens gaf de bonds-
coaches diverse tips mee, waar-
onder deze: ,,Zorg dat je van je-
zelf het maximale vraagt, dan pas 
kun je van je spelers het maxi-
male eisen.” En de All Blacks Se-
vens gaven zondag de volgen-
de vier gouden tips aan de La-
dies Sevens: ,,Individuen kunnen 
een wedstrijd beslissen, maar 
teams winnen kampioenschap-
pen. Elke dag zal een team ster-
ker zijn dan een groep individu-

en. Het individu is niet groter dan 
het team. Het team komt op de 
eerste plaats. Iedereen kent zijn 
taak binnen het team en steunt 
elkaar. Voel jezelf nooit groter 
dan het team. Pas als je je niet te 
groot voelt om ook kleine taken 
perfect uit te voeren, ben je een 
grote speler. Laat zien en voe-
len wie je bent. Bundel kracht 
en snelheid en completeer de-
ze met een uitstraling. Daar kan 
niemand omheen.
Dit is jullie tijd! Werk hard, heb 
respect en ben trots op het feit 
dat je onderdeel bent van de La-
dies Sevens.” De All Blacks Se-
vens hebben het hoogste suc-
ce ratio allertijden in teamsport. 
Rugby Sevens is een mondiale 
sport en Nieuw-Zeeland is een 
klein land dus dat maakt het op-
zienbarend. De All Blacks Se-
vens zijn net als de Ladies Se-
vens druk bezig met hun ‘Road 
to Rio’.

Maatregelen voor bereikbaarheid 
Velsertunnel
Regio - In 2016 gaat de Velser-
tunnel negen maanden volle-
dig dicht in verband met groot-
schalige renovatie.  Om de regio 
IJmond die periode bereikbaar 
te houden, heeft Rijkswaterstaat 
samen met Provincie Noord-Hol-
land, betrokken gemeenten, sa-
menwerkingsverband IJmond 
Bereikbaar, de transportsector 
en ondernemers in de regio een 
bereikbaarheidsplan opgesteld.  
Het bereikbaarheidsplan is een 
reeks samenhangende maatre-
gelen om de hinder tijdens de 
renovatie  te verminderen. Het 
plan is een combinatie van om-
leidingsroutes, verkeersmaat-
regelen, mobiliteitsprojecten en 
communicatie. Samen moeten 
die het grootste deel van de hin-
der aanpakken. Dit najaar wordt 
al begonnen met de uitvoering 
van de verkeersmaatregelen.
Verkeer dat nu door de Velser-
tunnel gaat, rijdt tijdens de reno-

vatie via de Wijkertunnel en de 
A9. De tunnel is tijdens de re-
novatie wel open voor hulpdien-
sten. De Wijkertunnel krijgt een 
tijdelijke extra rijstrook in bei-
de richtingen, met een specia-
le voorkeurstrook voor vracht-
verkeer. Er komen tijdelijke ver-
bindingswegen tussen de A9 en 
de A22 bij de knooppunten Vel-
sen en Beverwijk. De calamitei-
tenbogen (normaal alleen voor 
hulpdiensten) bij de knooppun-
ten Velsen en Beverwijk wor-
den tijdens de afsluiting van de 
Velsertunnel permanent ingezet 
voor alle verkeer. Fietsers kun-
nen gebruikmaken van een ex-
tra pont. Vanaf station Beverwijk 
komt er een spitsshuttle naar be-
drijven. Mensen die de spits mij-
den, krijgen een beloning. Er 
komt een uitgebreide communi-
catiecampagne, inclusief radio-
commercial en er komt proactie-
ve en tijdige reisinformatie. Het 

De Woude – Het eiland De Wou-
de is onderdeel van de gemeen-
te Castricum. Het dorp ligt in het 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
en is uitsluitend per pont bereik-
baar. Pontbaas Sjaak Karsten: ,,Ik 
ben een watermens.
Behalve dat ik havenmeester in 
Volendam ben, ben ik dat ook op 
Marken en in mijn vrije tijd be-

stuur ik mijn eigen bootje. Hoe-
veel keer ik met dit pontje per 
dag heen en weer vaar? Daar 
heb ik geen idee van.
Trouwens, daar moet ik me ook 
niet mee bezighouden. Ik waak 
over de veiligheid van iedereen. 
Behalve stuurman ben ik voor-
al veiligheidsman.” Foto: Han de 
Swart.

volledige bereikbaarheidsplan is 
te lezen op de website van Rijks-
waterstaat. Hier is ook de uitge-
breide planning van de renova-
tie, een video over de werkzaam-
heden en actueel nieuws te vin-
den. Meer informatie over Stich-
ting IJmond Bereikbaar staat op 
de website van IJmond Bereik-
baar.

De Velsertunnel verbindt IJmui-
den met Beverwijk. De tunnel 
is bijna 60 jaar oud en toe aan 
groot onderhoud. Rijkswater-
staat vergroot de doorrijhoogte 
van de tunnel, zodat er minder 
incidenten plaatsvinden met te 
hoge vrachtwagens. Daarnaast 
worden installaties zoals ven-
tilatie en het blussysteem ver-
nieuwd en vluchtwegen aange-
past. De renovatie moet ervoor 
zorgen dat het verkeer vlot en 
veilig door de tunnel kan blijven 
rijden.

Kennemer Duincampings in 
finale Leerbedrijf van het Jaar
Castricum - De Kennemer 
Duincampings zijn als eni-
ge recreatiebedrijf doorgedron-
gen tot de finale van het Beste 
Leer(stage)bedrijf van het jaar 
2014. De verkiezing wordt ge-
organiseerd door Aeqor, kennis-
centrum voedsel, natuur en leef-
omgeving. Van de 86 genomi-

neerde bedrijven hebben er zes 
de finale bereikt. Op 6 november 
beslist er een vakjury wie de uit-
eindelijke winnaar is en wordt er 
een publieksprijs uitgereikt.
 
Stagiaires zijn enthousiast over 
de Kennemer Duincampings. Zij 
roemen de campings over de be-

geleiding die zij hebben ontvan-
gen en de uitdagende opdrach-
ten die ze mochten doen tijdens 
hun stage.
Thom Beentjes, leerling van het 
Clusius: ,,Om een voorbeeld te 
geven had ik op school klasge-
noten die alleen maar eentonige 
en vaak hele makkelijke klusjes 

deden die weinig met hun oplei-
dingswensen te maken hadden. 
Aangezien stage een belangrijk 
deel van je opleiding is vind ik 
dat erg jammer.
Bij de Kennemer Duincampings 
was dat absoluut niet aan de or-
de. Sterker nog, met de taken 
en verantwoordelijkheid die ik 

kreeg voelde ik me onderdeel 
van het vaste personeel.” De sta-
giaires bepalen wie er in aan-
merking mogen komen voor het 
Beste Leer(stage)bedrijf van het 
jaar. De stagebegeleiders van-
uit het Clusius College ervaren 
de camping als het ideale leer-
bedrijf. ,,Ik zou willen dat alle be-
drijven zo met opleiden omgaan”, 
aldus Gerard Wanders, stagebe-
geleider van de opleiding Sport-
visserij. ,,Alle werknemers zijn 
betrokken bij het opleiden.
Leerlingen krijgen uitdagende 
opdrachten en worden behan-
deld als volwaardige medewer-
kers.’’

Op en neer...

Op de foto Tessel van Dongen, Bryce Heem, Nicole Kwee, Sam 
Dickson, Paula Schouten. Foto: Robert Aarts.



Help de 
Hersen-
stichting

Castricum - De Hersen-
stichting zoekt collecte-
organisatoren in Castri-
cum. Op dit moment leeft 
een half miljoen mensen 
met ernstige, beperkende 
en blijvende gevolgen van 
een hersenaandoening, 
hersenziekte of hersenlet-
sel. Daarbij kan men den-
ken aan ADHD, beroerte, 
coma, dementie, depres-
sie, migraine. De Hersen-
stichting stel zich tot doel 
hersenaandoeningen te 
voorkomen en genezen en 
ervoor te zorgen dat pa-
tiënten een zo volwaardig 
mogelijk leven kunnen lei-
den.
Hiertoe zamelen zij geld 
in dat besteed wordt aan 
wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichting en pro-
jecten voor patiënten. 
Voor de jaarlijkse collec-
te is de stichting op zoek 
naar nieuwe organisato-
ren. Als organisator on-
derhoudt men contact met 
de collectanten, verzorgt 
het uitdelen en innemen 
van de collectebussen, telt 
de collecteopbrengst en 
stort deze af. Niet organi-
seren, maar wel collecte-
ren of meehelpen met een 
deeltaak? Ook deze men-
sen zijn welkom. De col-
lecte vindt plaats van 2-7 
februari 2015. Aanmelden 
kan via tel.: 070–3604816 
of info@hersenstichting.
nl.

Goede prestaties tijdens 
de verzengende hitte
Castricum - De KBC-nacht 
in Heusden staat garant voor 
een mooie wedstrijd met snel-
le tijden en persoonlijke records. 
Ondanks de hitte was het ni-
veau van de zestien TDR-atle-
ten goed; maar liefst zes verbe-
terden hun persoonlijke record. 
Daarnaast naderde Verstegen de 
tweeminutengrens, terwijl Mark 
Nouws steeds dichter bij de EK-
limiet komt voor Zürich.
Sanne Verstegen begint in top-
vorm te raken voor het EK. In een 
internationaal veld liep de Cas-
tricumse overtuigend naar de 
tweede plaats in een nieuw PR 
van 2.00,55. In de snelste 800m 
serie van het voorprogramma, 
snelde Bob van der Ham naar 
de vierde plek en zijn derde tijd 
ooit, 1.48,38. De 800 meter loper 
is nog steeds een kandidaat voor 
het EK. In de derde serie werd 
Jim Kruiver negende in 2.00,11. 

Mark Nouws snoepte ruim een 
halve seconde van zijn pr af. Met 
3.41.09 en een zesde plaats in 
zijn serie nadert hij de EK limiet. 
Volgende week zal hij zijn titel 
verdedigen tijdens het NK. Ook 
Tjerk Conijn verbeterde zijn bes-
te tijd tot 3.47,78. De 1500 meter 
loper liet in deze serie veel lopers 
van 3.40-3.45 niveau achter zich.
Neal Bouterse liep naar een ster-
ke tweede plek in een persoon-
lijk record van 3.51,81. Bouterse 
hoopt dit jaar de 3.50 te breken. 
Simon Grannetia (3.59,70) en 
Harmen Korfage (4.01,69) liepen 
in dezelfde serie naar de twaalf-
de en dertiende plaats. Jurjen 
Polderman liep zijn eerste 1500 
meter van het seizoen (3.53,14). 
Kim Hittinger was één van de 
atleten die tijdens de wedstrijd 
voorin te vinden was. In de laat-
ste ronde toonde ze initiatief wat 
haar een tweede plek en een 

Aftellen voor Uit Je Bak
Castricum – Op zondag 27 ju-
li vindt weer het jaarlijkse Uit Je 
Bak Festival plaats in het Wil-
lem de Rijkepark. Het program-
ma is weer zeer gevarieerd, met 
twee muziekpodia, verschillen-
de theateracts, kinderactiviteiten 
en verschillende culinaire eet-
kraampjes. De entree is gratis. 
Qua muziek is er voor ieder wat 
wils. Novack bijvoorbeeld, met 
zomerse muziek, soms feestelijk 
en soms dromerig.
Daarnaast speelt Bade electro-
nica met een vleugje Britpop, 
komt Sweet Empire een flinke 
dosis punkrock brengen en rap-
per Soskop komt. Voor de lief-
hebbers van metalcore komt de 
formatie 18 Miles, maar de voet-
jes kunnen ook van de vloer bij 
de balkan-/gypsymuziek van Fat 
Angel. En wie liever rustig wil 
wegdromen bij een singer song-
writer is daar On Eva, die zich-
zelf begeleidt op gitaar. Hiphop-
crossoverband Die Vers komt 
met rap begeleid door een ge-
varieerde liveband. Daarnaast 
wordt de onmisbare dosis reg-
gae en ska verzorgd door Star-
fish en dj DNS komt het festival 
knallend afsluiten. In de nieu-

we Knalhal zullen de hele dag 
verschillende dj’s draaien. Dus 
lekker dansen met de koptele-
foon op. Jente Jong speelt ‘Iets 
met Liefde’ over een vrouw die 
in strijd is met zichzelf, en waar-
in ze humor combineert met po-
ezie. Vers gooit het caravan-
deurtje open voor een gedicht 
op maat en een portie gezellig-
heid. Een heel ander soort kunst 
brengt Ella Oosterwijk: Geur-
kunst. Haar geuren en parfums 
trekken over het terrein. De mei-
den van Zeezelaar zijn weer te-
rug op Uit Je Bak om de kinde-
ren te prikkelen met verhalen, 
materialen en ideeën. Daarnaast 
gaat Toonbeeld op een creatieve 
manier met de kinderen aan de 
slag. Vrijwilligers die willen ko-
men helpen, kunnen zich mel-
den via vrijwilligers@uitjebak.
nl of zaterdag en maandag ge-
woon langskomen in het park-
je om de handen uit de mouwen 
te steken. Het Uit Je Bak festival, 
dat geheel wordt georganiseerd 
door vrijwilligers, vindt plaats 
van 12.30 tot 22.30 uur in het 
Willem de Rijkepark tegenover 
winkelcentrum Geesterduin. Fo-
to: Jorine Reijnierse.

‘Dit is helaas de wet’
We wonen aan de Mient. Op vrijdagavond staat er een fiets tegen het 
tuinhek aan de achterkant van het huis. Een mooie damesfiets met een 
kinderzitje. Nou is het op onze locatie niet ongebruikelijk dat er verdekt 
fietsen staan. Waarschijnlijk tijdelijk geleend door iemand die over het 
algemeen niet de eigenaar zelf is. Zoals het naar ons idee betaamt bel ik 
het algemene politienummer. Daar krijg ik, in tegenstelling tot een aantal 
maanden terug, te horen dat voor ontvreemdingszaken de gemeente 
zelf moet worden gebeld. Omdat ik aan de lijn blijf hangen meldt zich 
een vrouwelijke ambtenaar. Ze staat mij vriendelijk te woord en beves-
tigd het verhaal. Wel bedankt ze me voor mijn inzet en mijn toezegging 
om de gemeente te bellen. Op maandagochtend bel ik de gemeente 
Castricum. “Ja, meneer, dat klopt. Maar als ik u nu registreer dan ver-
plicht u zich om nog een jaar verantwoordelijk voor deze fiets te zijn.”
“Mevrouw, dat meent u niet. Ik meld waarschijnlijk een diefstal, ik wil 
dat deze mooie fiets weer bij de eigenaresse terugkomt en ik voel me 
verder niet verantwoordelijk voor de fiets en heb bovendien geen stal-
lingsmogelijkheden om een jaar een fiets te stallen.” Ja, toen hield het 
op. “Mevrouw, ik doe mijn burgerplicht, maar het eind van het liedje is 
dat u mij noodzaakt de fiets weer aan de straat te zetten in de hoop dat 
hij spoedig weer gejat wordt zodat ik er geen last meer van heb.” Ze 
was het ermee eens dat dit toch ook niet de bedoeling kon zijn van de 
gewijzigde regelgeving en komt met de suggestie de Hulpstet te bellen. 
Even later komt ze terug. “Nee, de gemeente komt de fiets niet afhalen, 
maar u kunt de fiets afleveren aan de Hulpstet.”
Ik met een fiets aan de hand naar de Hulpstet gefietst. “Heren, ik heb 
hier een prachtige damesfiets.” En doe vervolgens de hele voorgeschie-
denis. “Bakkie 9”. Helder, kort en vooral afdoend antwoord. “Maar he-
ren, u kunt mij toch niet vertellen dat mijn burgerplicht eindigt met het 
dumpen van de fiets in de metaalbak?” “Ik ben bang van wel, meneer. 
Wij hebben hier geen stallingsmogelijkheden en als iedereen hier  straks 
met fietsen komt....?” Omdat kennelijk het afgrijzen van mijn gezicht was 
af te lezen, mocht ik de fiets naast het wachthuisje neerzetten. Ik reed 
het terrein weer af met een wat angstig gevoel of de fiets er na vijf 
minuten nog zou staan. Naast mijn buitenmatige ergernis over zoveel 
stompzinnigheid naar aanleiding van een veranderende regel, maak ik 
me nog wel ergens anders zorgen over. Als we nu in de nabije toekomst 
steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor ons welzijn, over hulp-
aan-huis en zorg en in voorkomende gevallen graag willen dat we door 
de gemeente gesteund worden, dan hoop ik dat deze gemeente zich 
niet als een stuurloze en zoekende verschuilt achter “Ja, maar dit is he-
laas de wet.” Is het nou echt teveel gevraagd eens na te denken over wat 
de klant nu zou willen als hij de hulp inroept van de gemeente?
Jan Niemeijer.

Kuieren langs de waterlijn

Castricum – Donderdag lopen 
ze langs Castricum; de duizend 
deelnemers aan de Strand-
6Daagse die maandag van start 
is gegaan in Hoek van Holland. 
Traditiegetrouw nemen de wan-
delaars een pauze in een van de 
strandpaviljoens van Castricum. 
Ze lopen die dag van de Noord-
pier in Velsen naar Egmond aan 
Zee. Zaterdag is de finish in Den 
Helder. ‘s Nachts wordt gekam-
peerd langs de route, de baga-

ge wordt vervoerd. In 1959 is de 
geestelijke vader, Henk Hors-
man, er voor het eerst op uitge-
trokken met 37 deelnemers.

De tocht liep toen nog van Den 
Helder naar Hoek van Holland. 
Na een aantal jaren tegen de 
wind in te zijn gelopen is beslo-
ten om de tocht om te draaien. 
De 56e tocht was zoals gebrui-
kelijk geheel volgeboekt.  Foto: 
Archief strand6daagse.nl.

nieuw persoonlijk record ople-
verde (4.31,63). De race van Lot-
te Krause en Jill Holterman werd 
al snel gesplitst in twee groe-
pen. Krause werd de koploop-
ster van de tweede groep en 
kon daardoor niet weer onder 
de 4.30 duiken, maar eindigde 
negende in 4.31.16 . Jill Holter-
man gebruikte de 1500m als een 
snelheidsprikkel richting het NK 
5000 van volgende week. Ma-
non Kruiver eindigde vijftiende 
in 4.23.25. Edwin de Vries bouw-
de zijn 5000m race goed op met 
8.38 km op de eerste 3km. He-
laas kreeg de atletenhuisbewo-
ner steken in de zij, waardoor hij 
de race alleen nog maar kan uit-
lopen en slechts 15.05,25 liep.

De avond eindigde in stijl met 
een zeer spannende race tussen 
Tom Koetsenruijter en Uwiragiye 
Ambroise, na het uitstappen van 
de haas sleurden ze om beur-
ten aan de kop wat eindigde in 
een spetterende eindsprint met 
zijn tweeën. Koetsenruijter won 
de race in 14.35,16. Ambroise zat 
daar nipt achter met 14.35,79.
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Even terug uit Thailand
Uitgeest - Thailandgek. Zo 
kun je de uit Uitgeest afkom-
stige Gerbrand Castricum 
zeker noemen. Zo’n zeven 
maanden per jaar woont hij in 
Thailand. Hij is nu even in Ne-
derland om zijn twee doch-
ters en vier kleinkinderen te 
zien en een Thaise tuin aan 
te leggen bij een vriendin in 
Limmen maar hoopt eind au-
gustus zijn geliefde land weer 
op te zoeken.

Gerbrand heeft veertig jaar bij de 
post gewerkt maar is sinds ne-
gen jaar met de VUT. Zestien jaar 
geleden ging hij voor het eerst 
drie weken op vakantie naar 
Thailand en raakte meteen ver-
zot op dat land.
,,Ik woon daar in Jomtien, een 
zeer bekende badplaats op on-
geveer twee uur rijden van 
Bangkok’’, vertelt Gerbrand. 
,,Maar als het maar even kan 
ben ik daar weg, mij te druk. Ik 
trek er dan op uit, de bergen in 
of ik maak een jungletocht, maar 
ook de vele nationale natuurpar-
ken zijn zeker een bezoek waard. 
En dan heb je natuurlijk ook nog 
de prachtige tropische eiland-
jes, nee vervelen doe ik me daar 
nooit.’’
Sinds drie jaar heeft Gerbrand 
een vriendin in Thailand. ,,Zij 
woont op de grens van Myan-

mar, een prachtig gebied hoog 
in de bergen, en als het even kan 
ben ik daar dan ook. Heerlijk te-
rug in de tijd, mobieltjes hebben 
meestal geen bereik, ze hebben 
geen tv, geen krant of internet. 
Je ziet daar dan ook geen fa-
rangen (buitenlanders), daar zijn 
blanken nog een bezienswaar-
digheid. Bijna dagelijks trek ik 
er daar gewapend met mijn ca-
mera op uit, altijd op zoek naar 
mooie plaatjes. Ik ben een voge-
laar en ik weet een paar plekjes 
waar ik soms uren kan zitten. Het 
is altijd weer kicken als ik zo’n 
mooie vaak fel gekleurde vogel 
voor m’n lens krijg. Het contrast 
is dan ook heel erg groot als ik 
weer terug ga naar het drukke 
toeristische Jomtien.’’

Muziek en goed doel
Maar ook in Jomtien heeft Ger-
brand genoeg te doen. Zo’n drie 
jaar geleden heeft hij een DVD 
opgenomen met drie nummers. 
Gerbrand: ,,De videoclips die er 
op staan zijn in Thailand opge-
nomen. Eigenlijk ben ik best wel 
een beetje trots op dit product, 
ze zijn op YouTube al zo’n 15.000 
keer bekeken.’’ 
Voor de nieuwsgierigen: gewoon 
Gerbrand Thailand in tikken en 
je ziet diverse uitvoeringen van 
de DVD.
Gerbrand: ,,De nummers gaan 

over de duizenden meisjes die in 
de toeristenplaatsen in diverse 
soorten uitgaansgelegenheden  
werken, soms vrijwillig maar ook 
vaak gedwongen door hun fami-
lie. En hun verdiende geld wordt 
dan naar die familie opgestuurd.  
De meeste meisjes hebben zelf 
al een kind en deze worden dus 
vaak door familie opgevoed. Het 
is heel normaal dat zo’n meis-
je haar kind maar een paar da-
gen per jaar ziet. Ook komen 
heel veel kinderen in een soort 
opvanghuis terecht, hier zitten 
weeskinderen, minder bedeel-
de kinderen maar ook gewoon 
kinderen die daar zonder dat 
bekend is wie de familie is ge-
dumpt zijn.’’

Een van deze opvanghuizen 
(Shelter Center in Pattaya) wordt 
door buitenlanders. beheerd, 
vertelt Gerbrand. ,,Ik heb zelf het 
initiatief genomen om bevriende 
artiesten die in Thailand regel-
matig optreden te vragen of ze 
hun bekendste nummer met clip 
af willen staan voor een verza-
mel-cd waarvan de opbrengsten 
naar dit kindertehuis gaan. Ze 
vonden het een geweldig idee 
en gaven zonder uitzondering 
hun toestemming. En als ik te-
rug kom in april zal ik een aantal 
CD’s mee nemen en kijken of er 
ook hier belangstelling voor is.’’

Inloopconcert 
in Dorpskerk Uitgeest

Uitgeest - In de zomermaan-
den juni, juli en augustus is de 
Dorpskerk Kerkplein 1 open 
van 14.30 tot 16.30 uur. Op vrij-
dagmiddag 25 juli van 15.30 tot 
16.00 uur  geeft de vaste or-
ganiste Anja van der Ploeg op 
het prachtige historische Knip-
scheer-orgel een inloopconcert. 
Op het programma staan  wer-
ken van J.S. Bach.

Anja van der Ploeg is afgestu-
deerd aan het Sweelinck Con-
servatorium in Amsterdam voor 
orgel, piano en kerkmuziek. In 
verschillende kerken en plaat-
sen (Heemskerk, Wijk aan Zee, 
IJmuiden, Lisse, Rijnsburg) is zij 
werkzaam  en als uitvoerend mu-
sicus geeft zij regelmatig con-
certen, solistisch of samen met 
solisten, zowel instrumentaal als 
vocaal. Zij vormt  een vast duo 
met een dwarsfluitiste en in de-
ze combinatie (piano en of orgel 
en dwarsfluit) geeft zij regelma-
tig concerten .Zij geeft zowel or-
gel- als pianoles in diverse plaat-

sen en kerken en heeft een uit-
gebreide privé-lespraktijk voor 
alle leeftijden.

Tijdens de openstelling van de 
kerk is er tevens gelegenheid om 
een kaarsje op te steken, even te 
onthaasten en te genieten van 
het prachtige interieur van deze 
mooie historische kerk. Voor het 
eerst ligt er in de Dorpskerk een 
inkijkboek over de Dorpskerk 
met allerlei wetenswaardighe-
den samengesteld door Ton de 
Vries. Tevens is er de gelegen-
heid om de expositie van wand-
kleden te bezichtigen. In de kerk 
valt deze zomer een tentoon-
stelling  te bekijken van quilten, 
sprangen en borduursels. In een 
variatie van ontwerpen, technie-
ken, materialen en maten. Een 
rijke traditie aan gespecialiseerd  
handwerk wordt  binnen de 
kerkmuren gepresenteerd. Een 
aantal kunstenaars uit de Pro-
testantse Gemeente Heemskerk 
en van elders heeft hieraan bij-
dragen geleverd. 

Lezing over Engelse 
jachtvliegtuig Spitfire
Regio - Op zondag 27 juli is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Ge-
nieweg 1 te Heemskerk, op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, een lezing over het be-
roemde Engelse jachtvlieg-
tuig de Spitfire. Het is een van 
de beroemdste vliegtuigen uit 
de Tweede Wereldoorlog en is 
de gehele oorlog in diverse va-
rianten in gebruik geweest. He-
den ten dage vliegt de Spitfire 
nog steeds en is een graag ge-
ziene gast op Airshows. De le-
zing wordt gegeven door Hans 
Walrecht. Hij werkte tot zijn pen-
sioen in het onderwijs. Na zijn 
pensioen heeft hij zich toege-

legd op diverse onderwerpen uit 
de luchtvaart, waarover hij ook 
lezingen geeft. Hij is verbonden 
aan onze zuster Stichting Crash 
in Aalsmeerbrug.
De lezing begint om 14.00 uur.

Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.
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Code rood voor de 
jonge duiven

Castricum - Ook de postduiven 
hadden afgelopen weekend last 
van de hoge temperaturen. De 
Nederlandse Postduivenhouders 
Organisatie had daarom voor dit 
weekend maatregelen afgekon-
digd: code rood.

De jonge postduiven vlogen niet 
uit. Omdat ook de afgelopen 
weekenden door weersomstan-
digheden diverse vluchten niet 

konden doorgaan, is het wel een 
teleurstellend seizoen voor post-
duivenliefhebbers. De oude dui-
ven kregen als lossingsplaats 
Sens op een afstand van 495 ki-
lometer vanaf Castricum.
Gelost om 7.00 uur bereikte de 
eerste duif na bijna 6,5 uur vlie-
gen het hok bij Cor Schermer.  
Goede tweede werd Cees de 
Wildt en de derde duif werd ge-
klokt door Sander de Graaf.

Akersloot - Zondagochtend een 
week geleden omstreeks 6.30 
uur heeft de politie een 34-jarige 
man uit Akersloot aangehouden 
voor het stelen van koper aan de 
Kernweg in Hoorn. Aan de hand 
van een melding hebben agen-
ten een auto staande gehouden 
op het industrieterrein. In de au-
to vonden de agenten veel koper, 
vermoedelijk bliksemafleiders.

De man is aangehouden en de 
auto is in beslag genomen. Po-
litie is op zoek naar getuigen en 
slachtoffers van deze koperdief-
stal. Meer informatie? Bel dan 
0900-8844, anoniem mag ook 
via 0800-7000.

Koperdiefstal

Limmen - In de nacht van zon-
dag op maandag werden de be-
woners van een huis aan de 
Westerweg opgeschrikt uit hun 
slaap, toen er plotseling twee 
mannen in de woning stonden. 
De mannen, die na het inslaan 
van een ruit binnen konden ko-
men, liepen de inmiddels wak-
ker geworden 45-jarige manne-
lijke bewoner tegen het lijf. Door 
hen verbaal stevig aan te pak-
ken en weg te duwen verjaagde 
hij de twee inbrekers uiteinde-
lijk. De bewoner is hier zelf ook 
bij ten val gekomen en liep enke-
le schaafwonden op aan zijn rug. 
De politie heeft nog met een po-
litiehond in de omgeving naar de 
verdachten gezocht, zij zijn niet 
meer aangetroffen. De twee in-
brekers gingen in het donker ge-
kleed. De politie is op zoek naar 
getuigen van deze inbraak. Wie 
informatie heeft, kan bellen met 
0900-8844. Bellen met Meld 
Misdaad Anoniem mag natuur-
lijk ook: 0800-7000.

Bewoner 
verjaagt 

inbrekers

Castricum - Dankzij een gift 
voor onder andere transport-
kosten van 4.700 euro van 
het Prins Bernhard Cultuur-
fonds is het nu mogelijk het 
oorspronkelijke kunstwerk 
de kandelaar van de vroege-
re gelijknamige school te res-
taureren. 

De gift is ongebruikelijk, want 
het Prins Bernhard Cultuur 
Fonds keert vrijwel nooit een 
aanvraag in zijn geheel uit. De 
aanvraag werd volledig gehono-
reerd op maandag 7 juli, de ze-
vende verjaardag van de stich-
ting. Het geld gaat naar trans-
porten, zaagkosten en een nieu-
we achterwand voor de geres-
taureerde keramiek.
De Universiteit van Amsterdam 

Romeinse Living History 
op Fort aan Den Ham
Uitgeest - In het laatste week-
end van juli, zaterdag 26 en zon-
dag 27 juli is het Legio Secvnda 
Avgvsta Netherlands op Fort aan 
Den Ham te gast.  Na 2000 jaar 
lopen er weer Romeinen rond op 
Busch en Dam op de rand van 
Krommenie en Uitgeest bij het 
spoor en de N203. Er zullen, zo-
wel op de zaterdag als de zon-
dag, tussen 11 en 16 uur, tal van 
demonstraties gegeven worden. 
Hoe leefden de Romeinen, hoe 
vochten ze, hoe aten ze, enz. Het 
publiek kan met verschillende 
activiteiten meedoen.

Het fort is ook voor “gewone” 
bezoekers op beide dagen toe-
gankelijk en er zijn rondleidin-
gen door het museum. De vrij-
willigers hebben van het fort een 
militair museum gemaakt met 
behoud van de oude sfeer. Zo-
veel mogelijk wordt het fort in de 
oude staat gehouden of terug-
gebracht met ziekenzaal, keu-
ken, officierskantine en de man-

schappen privaten en slaapruim-
tes. 
Enig idee hoe vierentwintig sol-
daten in iedere kamer tijdens de 
mobilisatie van 1914-1918 aten 
en in hun ijzeren kribben slie-
pen? 
Er zijn diverse exposities te zien 
over de Stelling, WO-2, militaire 
communicatie, de linie van Be-
verwijk en de Politionele acties 
gedurende 1945-1950 in Indië. 
Het fort is opgenomen in de Hol-
land Route die langs tal van In-
dustrieel Erfgoed in Noord-Hol-
land loopt en ook via een kano-
route.
Het fort en fortterrein rondom is 
geheel toegankelijk en, als on-
derdeel van de Stelling van Am-
sterdam, UNESCO Wereld Erf-
goed sinds 1996.
Kunt u op zondag niet dan is het 
fort ook het hele jaar door ie-
dere woensdag te bezoeken. Of 
maak een afspraak. Informatie 
op www.fortaandenham.nl. (fo-
to’s F. Braaksma)

Fase 2 Nieuw 
Koningsduin in verkoop
Bakkum – Op woensdag 3 sep-
tember start de verkoop van fase 
2 van Nieuw Koningsduin. In het 
project wordt een breed spec-
trum aan woningtypen gereali-
seerd voor verschillende doel-
groepen. Fase 2 bestaat uit vrije 
kavels, semibungalows, twee-
onder-een-kapwoningen en rij-
woningen. Tijdens de bijeen-
komst, die om 19.00 uur begint 
in De Oude Keuken op het ter-

rein van Dijk en Duin, ingang 
Zeeweg, wordt informatie ge-
geven over de inrichting van de 
woonomgeving. Ook is een ma-
quette van deze fase aanwezig 
en ligt er een uitgebreide infor-
matiebrochure met prijslijst ge-
reed. ABB en de verkoopadvi-
seurs van Hopman ERA Make-
laars staan klaar om vragen te 
beantwoorden en het project 
verder toe te lichten.

Rianna Galiart wint bij de 
Richard Cotébokaal
Regio - Onder prachtige om-
standigheden werd op 20 ju-
li de zesde wedstrijd om de Ri-
chard Cotébokaal, een wedstrijd 
voor polsstokhoogspringers, ge-
houden op het terrein van AV Ly-
curgus in Krommenie. De bokaal 
werd gewonnen door Lycurgiaan 
Menno Vloon.
Hij won de elitewedstrijd bij de 
mannen met een nieuw wed-
strijdrecord van 5.35 meter.

Hij probeerde ook nog de limiet 
voor de Europese Kampioen-
schap in Zurich (5.55 meter) te 
behalen maar dit lukte net niet. 

Bij de vrouwen elite wedstrijd 
was de winnares ook een Lycur-
giane. Rianna Galiart (Uitgeest) 
won de wedstrijd met een hoog-
te van 4.25 meter, wat ook een 
verbetering is van het wedstrijd-
record Bij beide elite wedstrijden 
kwam vrijwel de gehele Neder-
landse top in actie die volgen-
de week elkaar zal ontmoeten bij 
de strijd om de Nederlandse ti-
tel. Vanaf 11.00 uur kwamen in 
totaal 65 springers op twee mat-
ten in actie en vele persoonlijke 
records zijn verbroken. De volle-
dige uitslagen zijn te vinden op 
www.richardcotebokaal.nl.

Meldpunt.water.nl
Regio - Als burgers constate-
ren dat er op het gebied van wa-
terbeheer in Nederland iets mis-
gaat, kunnen zij dat vanaf nu 
melden op www.meldpuntwater.
nl. De website is zo ingericht dat 
de melding, vraag of klacht van 
de burger bij de juiste instantie 
terechtkomt. De site is een initi-
atief van Water Ontmoet Water. 

Dat is een samenwerkingsver-
band van waterschappen, pro-
vincies, gemeenten, havenbe-
drijven en Rijkswaterstaat.

Onderzoek heeft uitgewezen dat 
burgers vaak niet weten bij welk 
loket zij met hun vraag, klacht of 
melding over water terecht kun-
nen.

Zomerbingo Bij Roon
Castricum - Bij lunchroom Bij 
Roon in winkelcentrum Geester-
duin wordt elke laatste maan-
dag van de maand bingo ge-
houden.
De eerstevolgende is op 28 ju-
li. Er zijn weer leuke prijsjes. De 
aanvang is om 14.00 uur en de 

kosten bedragen 5 euro voor 
vier ronden, inclusief een kop-
je koffie of thee. De prijsjes wor-
den beschikbaar gesteld door 
de winkeliers van winkelcen-
trum Geesterduin.
Graag vooraf aanmelden via te-
lefoonnummer 0251-671384.

Plek gezocht voor 
gerestaureerde kandelaar

neemt de restauratie van 22.700 
euro voor haar rekening. In to-
taal is dus 27.400 euro bijeenge-
bracht en is de zoektocht naar 
een nieuwe locatie voor het ke-
ramiek geopend. Foto: Flip Mar-
kowski, gemeente Castricum. 



Sensoor: hulp op afstand, 
maar toch dichtbij

Regio – Hulp op afstand, maar 
toch dichtbij. Sensoor is een or-
ganisatie verdeeld in diverse re-
giokantoren waar mensen naar 
toe kunnen bellen en anoniem 
hun verhaal kwijt kunnen. Een 
gesprek hierover met Dorine 
Kettenes, trainer en begeleider 
bij Sensoor.
,,Sensoor is verdeeld in diver-
se regiokantoren over heel Ne-
derland”, legt Dorine Kettenes 
uit. ,,Per 1 januari 2015 wordt 
dit echt een landelijke organisa-
tie. Hulp op afstand, zoals Sen-
soor biedt, is goed verankerd 
door het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. Per 
1 januari wordt de zorg naar de 
gemeenten overgeheveld. Er is 
speciaal een projectteam opge-
zet om dit te organiseren en te 
begeleiden.  Er wordt overlegd 
met de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten. Hierdoor is 
alles goed voorbereid en daar-
om hebben wij er alle vertrou-
wen in dat deze overgang in 
goede banen wordt geleid. Sen-
soor kan hierdoor een uitsteken-
de dienstverlening bieden die in 
de behoefte voorziet. Dus hulp 
op afstand die op gemeente-
lijk niveau wordt geboden. Sen-
soor biedt voor iedereen een 
luisterend oor. Naast de regu-
liere hulpverlening in Neder-
land, kunnen mensen hier juist 
anoniem terecht zonder door-
verwezen te worden. Deze ge-
sprekken die bij ons binnen-
komen beslaan een breed ge-
bied. Het kan gaan over een-
zaamheid, rouw, verlies van een 
baan, problemen in relatione-
le of familiaire sfeer of gezond-
heid. Door de crisis van de af-
gelopen jaren merken wij dat 
juist die behoefte aan een luis-
terend oor toegenomen is. Onze 
vrijwilligers aan de telefoon wor-
den hierop uitgebreid getraind. 
Vooral de kunst van het luiste-
ren is natuurlijk de belangrijk-
ste competentie. Dit is weinigen 
gegeven: veel mensen zijn ge-
neigd terugkoppeling te geven 
uit eigen ervaringen. Misschien 
goed bedoeld , maar dat is niet 
echt luisteren naar die ander. Je 
moet aansluiting vinden met de 
beller. Op deze manier probeer 
je de beller op weg te helpen en 

naar kansen te zoeken binnen 
zijn of haar eigen mogelijkhe-
den. Samen initiatieven zoeken 
en ontplooien. Zo wordt zelfred-
zaamheid gestimuleerd. Een an-
dere meerwaarde van Sensoor 
is dat iedereen 24 uur per dag, 
7 dagen per week bij ons te-
recht kan. Onze dienstverlening 
is gebaseerd op het principe dat 
we er echt altijd zijn. Sensoor 
West-Midden heeft vestigingen 
in Alkmaar, Haarlem, Zaandam 
en Hilversum. Anonieme bellers 
kunnen terecht op onze regio-
nale nummers:  Alkmaar  072-
5613614,  Haarlem (ook Heem-
stede) 023-5471471,  Hilversum 
035-6245555 en Zaandam 075-
6162000, tegen lokaal tarief. 
Bellen naar het landelijke num-
mer 0900-0767 (5 cent p/m) kan 
natuurlijk ook. Sensoor is altijd 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
die hard nodig zijn. We groei-
en nog steeds en we merken 
ook dat het de laatste maanden 
drukker wordt aan de telefoon. 
In oktober start de nieuwe ba-
sistraining voor vrijwilligers, dus 
geef je zo snel mogelijk op. Een 
vooropleiding is niet vereist. Vrij-
willigerswerk is verhelderend, 
verrijkend en ligt goed veran-
kerd in onze maatschappij. Het 
geeft je zoveel voldoening om 
voor iemand en de samenleving 
iets te betekenen”, aldus Dorine 
Kettenes. 
Meer informatie om vrijwilliger 
te worden  op telefoonnuumer 
072-5621044 (tussen 09.00 en 
14.00 uur) of www.west-mid-
den.sensoor.nl. (foto: Bart Jon-
ker Productions©2014)

Castricum - Voor wie zich 
óók in de zomervakantie niet 
wil vervelen heeft stichting 
Welzijn Castricum in samen-
werking met de ouderenor-
ganisaties diverse afwisse-
lende zomeractiviteiten ge-
organiseerd. Op woensdag 
23 juli start om 10.15 uur bij 
de SWOA (’t Kruispunt, Mo-
zartlaan 1a, Akersloot) een 
compleet verzorgde Koffie-
plusochtend. Voor 7,50  euro 
geniet men van een heerlijke 
lunch, én van livemuziek uit 
de jaren 60 en 70. 
Op donderdag 24 juli is er 
om 14.00 uur een high tea in 
het Rode Kruisgebouw (Kooi-
plein 2a in Castricum). Men 
kan proeven van allerlei harti-
ge en zoete hapjes en natuur-
lijk is er onbeperkt thee. Kos-
ten: 5 euro.
Voor deze activiteiten dient 
men zich aan te melden. Dit 
kan via Stichting Welzijn Cas-
tricum: 0251-656562 of info@
welzijncastricum.nl. 

Live muziek
en high tea

Jaarverslag 2013 Kennemer Wonen:

Alles in teken
van betaalbaarheid

Regio - In 2013 heeft woning-
corporatie Kennemer Wonen zich 
opnieuw ingezet voor betaalbaar 
en goed wonen in de gemeenten 
Alkmaar, Bergen, Castricum, Hei-
loo en Uitgeest. Met de verhuur-
dersheffing die de rijksoverheid 
woningcorporaties sinds 2013 
oplegt, is dat een enorme uitda-
ging. Ondanks deze aanzienlijke 
lastenverzwaring is het wonen bij 
Kennemer Wonen betaalbaar ge-
bleven. 
In 2013 bleef de huurverhoging 
beperkt. Woningcorporaties mo-
gen deze verhuurdersheffing van 
de overheid door middel van ex-
tra huurverhogingen aan huur-
ders doorbelasten. Kennemer 
Wonen doet dit slechts voor een 
deel. Mede hierdoor bleef de 
huur van een gemiddelde woning 
bij Kennemer Wonen lager dan 
het landelijk gemiddelde. Naast 
de aandacht voor de huur van 
de woning richt Kennemer Wo-
nen zich vooral op de woonlas-
ten voor de huurders. Vorig jaar 
zijn bij 500 woningen isolatie-
maatregelen getroffen. Voor de  
isolatiemaatregelen wordt geen 
huurverhoging in rekening ge-
bracht.  Hiermee komt het voor-
deel van de lagere energielas-
ten voor 100% ten goede aan de 
huurders. Daarnaast is fors ge-
investeerd in het verbeteren van 
de bestaande woningen. Van en-
kele honderden woningen werd 
de keuken, badkamer of het toi-

let vernieuwd. Kennemer Wonen 
heeft in 2013 meer dan 100 nieu-
we huurwoningen gebouwd.
Kennemer Wonen voert een in-
cassobeleid dat grote huurach-
terstanden probeert te voorko-
men. Toch is dat niet in alle ge-
vallen mogelijk waardoor uit-
zetting uit de woning dreigt. In 
2013 zijn meer dan 50 ontruimin-
gen aangekondigd. Door te blij-
ven zoeken naar een oplossing 
hebben zij deze ontruimingen in 
de meeste gevallen (41) kunnen 
voorkomen.
 Door de nieuwe verhuurdershef-
fing heeft Kennemer Wonen over 
2013 een verlies geleden van 
ruim 7 miljoen. Zonder verhuur-
dersheffing zou het resultaat on-
geveer gelijk zijn geweest aan dat 
van voorgaande jaren.
Dit negatieve resultaat komt ten 
laste van het eigen vermogen van 
Kennemer Wonen dat hiermee 
onder druk komt te staan. On-
danks de daling is er nog steeds 
sprake van een financieel solide 
basis.
Die financiële basis moet op orde 
blijven om nu en in de toekomst 
te zorgen voor voldoende kwali-
tatief goede en betaalbare wo-
ningen. Dit doet Kennemer Wo-
nen door te blijven investeren in 
nieuwbouw, onderhoud en duur-
zame maatregelen. Daarvoor zal 
Kennemer Wonen de komende 
tijd nog beter kijken naar uitga-
ven en kosten.

Bakkum - Tijdens de zomer-
maanden treedt iedere laat-
ste vrijdag van de maand Blue-
six op bij strandpaviljoen Bad 
Noord. De band gaat er vrijdag 
25 juli weer stevig tegenaan en 
komt met een swingende mix 
van blues, rock & roll en stevi-
ge countrynummers. Het optre-
den begint om 21.00 uur, de toe-
gang is gratis.

Bluesix op
het strand

Castricum - In de nacht van 
dinsdag op woensdag werd een 
boot ontvreemd vanaf een be-
drijvfsterrein aan de Gasstraat 
in Castricum. Op woensdag om-
streeks 8.15 uur werd de dief-
stal ontdekt. Op het terrein ston-
den meerdere boten op trailers 
geparkeerd. Een van de boten, 
met trailer en buitenboordmotor 
bleek ontvreemd te zijn. De die-
ven hebben gaten geknipt in het 
hek rond het terrein om binnen 
te komen. Het gestolen vaartuig 
is een zelfbouw open visboot 
met een Mercury buitenboord-
motor. De boot heeft registratie-
nummer 0216YL.

Diefstal boot 
en trailer

Blij met Villa Rotanda
Castricum – Huisman, rechts 
op de foto, krijgt de sleu-
tel van zijn nieuwe apparte-
ment uitgereikt van opzich-
ter Grandiek. Voor de bouw-
vakvakantie zijn alle 48 koop-
appartementen Villa Rotonda 
opgeleverd; een stijlvol ge-
bouw met driekamerapparte-
menten. Mede door Koopga-
rant en de starterslening via 
de gemeente Castricum zijn 
de woningen bereikbaar ge-
maakt voor starters op de wo-
ningmarkt. De 48 betaalba-
re driekamerappartementen 
waren binnen enkele maan-

den verkocht. Door de zach-
te winter zijn de bouwwerk-
zaamheden een paar weken 
eerder klaar dan verwacht. 
De eerste sleutels zijn van-
af 16 juni uitgereikt, het ople-
veren van de appartementen 
nam een aantal weken in be-
slag. Officieel wordt op 1 sep-
tember de opening van Vil-
la Rotonda gevierd. De ope-
ningshandeling wordt ver-
richt door directeur-bestuur-
der Dick Tromp van Kenne-
mer Wonen en Esther Hollen-
berg, wethouder van de ge-
meente Castricum.

Met de computer leren 
omgaan
Castricum - Computers worden 
steeds belangrijker. Daarom or-
ganiseren Stichting Welzijn Cas-
tricum en de bibliotheek een in-
troductiecursus om mensen ver-
trouwd te maken met de com-
puter.
Op maandagmorgen 15 septem-
ber gaat de cursus van start op 
de bovenverdieping van de bi-
bliotheek en leert men omgaan 

met Windows en tekstverwerken. 
Kenmerkend voor de cursus zijn 
het rustige tempo en de kleine 
groepjes, maximaal acht deel-
nemers.
De cursus bestaat uit zes bijeen-
komsten van 10.00 tot 12.00 uur. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij Stichting Welzijn 
Castricum, tel.: 0251-656562, in-
fo@welzijncastricum.nl.
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 4 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Wees voorbereid op verwachte hitte
Het KNMI verwacht voor de regio Kennemerland een periode met 
aanhoudende hitte. Deze hitte kan een bedreiging zijn voor de 
gezondheid, vooral voor ouderen en mensen met een chronische 
aandoening. 

Zo stierven er in 2010 tijdens de laatste periode van aanhoudend 
warm weer naar schatting 500 mensen meer dan normaal. Weet wat u  
moet doen als het warm wordt! Let erop dat u voldoende drinkt, uit  
de hitte blijft en zorgt voor een koele plek. Wees voorbereid op de ver-
wachte hitte!

Het Nationaal Hitteplan is in uw regio actief!
Het Nationale Hitteplan is actief in de regio Kennemerland. De GGD is 
partner in het Nationaal Hitteplan. GGD Kennemerland voorziet burgers 
en zorgverleners van informatie, tips en handelingsperspectieven en ad-
viseert gemeenten bij o.a. evenementen. Heeft u vragen over uw ge-
zondheid in relatie tot hitte, neem dan contact op met het secretari-
aat Preventie, Advies & Crisis, tel. 023-7891710 en vraag naar een me-
dewerker medische milieukunde of mail uw vraag naar: mmk@ggdken-
nemerland.nl. Heeft u gezondheidsklachten of vragen over de gevolgen 
van uw medicatie tijdens aanhoudende warmte? Neemt u dan contact op 
met uw apotheek of huisarts.

Wie lopen risico?
Warm weer vormt voor bepaalde mensen een grotere bedreiging voor de 
gezondheid dan voor anderen. Ouderen vormen de grootste risicogroep 
omdat de temperatuurregulatie doorgaans slechter is en het dorstgevoel 
verminderd is. Niet alleen ouderen, maar ook mensen met een chroni-
sche aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen, mensen 
met overgewicht en (zeer) jonge kinderen hebben een groter gezond-
heidsrisico. Ook kan gebruik van bepaalde geneesmiddelen, alcohol of 
drugs het risico vergroten bij aanhoudend warm weer.

Wat zijn klachten van hitte?
Warm weer kan leiden tot klachten zoals vermoeidheid, concentratiepro-
blemen, duizeligheid en hoofdpijn. Daarnaast kunnen huidproblemen 
optreden zoals jeuk en uitslag met blaasjes. In ernstige situaties kan 
door uitdroging kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewuste-
loosheid optreden. Uitdroging kan met name bij ouderen en mensen met 
een cardiovasculaire aandoening leiden tot verstoring van de bloeddoor-
stroming van vitale organen (hart, longen, hersenen, nieren) met moge-
lijk levensbedreigende gevolgen. Ook in Nederland zijn elk jaar sterfge-
vallen te betreuren door aanhoudend warm weer.

Weerberichten
Via radio en tv wordt u op de hoogte gehouden van het verwachte ver-
loop van de temperatuur.  De website van het KNMI (www.knmi.nl) geeft 
uitgebreidere informatie over het weer en de bijbehorende weerswaar-
schuwing in uw regio.

Wat kunt u doen om ongemak tijdens hitte te beperken?
- Drink voldoende: zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook als u geen 

dorst heeft.
- Houd uzelf koel: draag dunne kleding. Blijf in de schaduw en beperk li-

chamelijke inspanning in de middag (tussen 12 en 16 uur).
- Houd uw woning koel: opwarming van de woning kan worden beperkt 

door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of airconditio-
ning. Zorg voor continue ventilatie door ventilatieroosters open te hou-
den of ramen op een kier te zetten. Zorg voor extra frisse lucht door het 
openen van ramen op tijdstippen dat het buiten koeler is. Houd de ra-
men gesloten als het buiten warmer is dan binnen (overdag).

- Zorg voor elkaar: let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving 
die misschien uw hulp kunnen gebruiken.

Burgerlijke stand

GEBOREN
Jazz Noah Nicolaas Zwanenburg, 
zoon van J.V. Bregonje en N. Zwanenburg

OVERLEDEN
M. Stengs, w/v Cornelisse, 89 jaar

HUWELIJK
Opryschko en M. de Haan

ONDERTROUW
T. Feenstra en J. Niessink

Compensatie eigen risico 
(Cer) vervalt in 2014
Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met afschaffing van de 
Cer, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014. Deze week ontvangen 
de mensen die een Cer-tegemoetkoming kregen een brief van het CAK. 
Daarin worden zij geïnformeerd over de afschaffing van de regeling. In 
de brief wordt verder gesteld dat men mogelijk ondersteuning kan krij-
gen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of vanuit de 
bijzondere bijstand.  Als gemeente vragen wij u nog even geduld te heb-
ben met het stellen van vragen aan de gemeente naar aanleiding van 
de brief die u krijgt van het CAK. Om de overheidsfinanciën op orde te 
brengen zal het Rijk namelijk nog meer maatregelen treffen die van in-
vloed zijn op de koopkracht van mensen. Zo blijven er bijvoorbeeld met 
ingang van 2015 nog maar vier van de tien regelingen over die bedoeld 
zijn om ouders met lage inkomens financieel te ondersteunen. Sommige 
regelingen verdwijnen, terwijl andere opgaan in andere regelingen.

Gezien het pakket aan veranderingen werkt de gemeente Uitgeest aan 
een nieuwe omvattende regeling ten behoeve van specifieke doelgroe-
pen. De gemeente krijgt daarvoor een budget dat fors lager is dan wat 
tot nog toe beschikbaar was voor inkomensondersteuning. Dat betekent 
dat men niet automatisch meer in aanmerking komt voor ondersteuning. 
De inzet is om waar dat noodzakelijk is ondersteuning te bieden op het 
gebied van werk, inkomen en zorg. Daarnaast wordt echter ook een be-
roep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Hoe de nieuwe regeling 
eruit gaat zien is op dit moment nog niet bekend. 

Zodra wij meer kunnen melden over de nieuwe regeling die wij aan 
het ontwerpen zijn zullen wij dat nieuws publiceren op de gemeente-
lijke website en in de lokale kranten. De nieuwe regeling wordt op zijn 
vroegst pas eind van het jaar verwacht. 

Voor het lokale bestaande beleid betreffende de Wmo en de bijzondere 
bijstand verwijzen wij u naar de gemeentelijke website www.uitgeest.nl. 
Persoonlijk langskomen bij de afdeling Publiekszaken kan ook: van 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur of woensdag-
middag van 13.30 tot 16.00 uur. 

Ophaaldata gft-afval
In week 31 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 28 juli. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 30 juli.
De Koog:  donderdag 31 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 1 augustus. 

Plastic afval
Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op 25 juli 
(de vierde vrijdag van de maand).

Volg gemeente Uitgeest op Twitter!
Volgt u uw gemeente al op Twitter? Uitgeest heeft sinds kort 
meer dan 2.000 volgers. Zij hebben altijd als eerste het laatste 
nieuws over de gemeente. Ga ook naar: @gem_Uitgeest
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