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Het is gelukt; record 
is verbroken!

Uitgeest - De recordpoging 
van Ronald Vlieland, Dennis 
Bakkum, Kees Beentjes en 
Rob Klaver is geslaagd. In het 
afgelopen weekeinde ston-
den ze 62 uur lang op de ten-
nisban om met hun dubbel-
spel tennis het wereldrecord 
te verbreken. Dat lukte, maar 
veel belangrijker nog is dat 
de heren erin slaagden om 
bijna 40.000 euro sponsor-
geld bijeen te brengen voor 
Stichting Terre. Deze stich-

ting zamelt geld in voor on-
derzoek naar het syndroom 
van Rett, een aangeboren 
aandoening die vrijwel alleen 
bij meisjes voorkomt en leidt 
tot ernstige geestelijke en li-
chamelijke invaliditeit. Den-
nis Bakkum en zijn partner 
Marieke Snijder hebben zelf 
een dochtertje met deze aan-
doening. Kijk voor heel veel 
mooie foto’s van Ger Bus en 
een verhaal van Raimond Bos 
elders in deze krant. 

Motie van aanfl uiting 
is nipt verworpen

Castricum - Er ontstond 
nogal wat tumult tijdens 
de laatste raadsvergade-
ring voor het reces afgelo-
pen donderdag. Dit vanwege 
een motie van aanfl uiting, in-
gediend door CKenG, Fractie 
Castricum en De VrijeLijst. De 
motie riep op om voorstellen 
van wethouder Rob Schijf 
(GDB) extra te toetsen. De 
drie lokale partijen verwijten 
de wethouder een onprofes-
sionele werkwijze. Zijn par-
tijgenoot, raadslid Herman 
Sterken reageerde woedend 
en moest meerdere keren tot 
orde worden geroepen door 
de voorzitter, burgemeester 
Mans. Sterken noemde de in-
dieners van de motie sukkels 
en GroenLinks werd en pas-
sant groene maffi a genoemd.
Wethouder Schijf heeft de 
raad van onjuiste informatie 
voorzien. Hij had hen verteld 
dat er een handtekeningen-
actie had plaatsgevonden 
onder bewoners omdat zij 
de drie hoge essen in de Du 
Peyroulaan in Limmen willen 
laten verwijderen. Dat was 
niet zo, de bewoners had-
den alleen mondeling steun 

ontvangen van hun buurt-
genoten. Een van de inspre-
kers die een week eerder aan 
het woord kwam om de over-
last toe te lichten, bleek de 
echtgenote te zijn van raads-
lid Fred de Haan van de VVD, 
een van de vier partijen in de 
coalitie. Dat gegeven zorg-
de voor achterdocht bij en-
kele raadsleden. Het colle-
ge wil na de zomer om tafel 
met de raad om nog eens te 
praten over het bomenbeleid, 
dat voorschrijft dat gezonde 
bomen niet worden gekapt, 
en dan met name over de uit-
zonderingen. 
De stemming over de voor-
nomen kap, een voorstel 
van het college, werd uitge-
steld, ook omdat D66 zich 
terugtrok en een motie te-
gen de kap niet meer wilde 
steunen. De motie van aan-
fl uiting werd verworpen met 
een krappe meerderheid: tien 
voor en twaalf tegen. Wet-
houder Schijf liet niet van 
zich horen. Het debat over de 
verbetering van de bedrijfs-
cultuur is zonder nadere toe-
lichting uitgesteld tot na het 
reces.

Emergo oogst tranen en punten
Castricum - Er werd al 
maanden naar toegeleefd en  
zondag 16 juli was het zover: 
het fanfareorkest van mu-
ziekvereniging Emergo nam 
plaats op het podium van de 
Rodahal voor hun optreden 
op het Wereld Muziek Con-
cours onder leiding van diri-
gent Erik van de Kolk. 
Als inspeelwerk was geko-
zen voor Castell Caerffi li. De-

ze mars stond als een huis 
en het verplichte werk A Dia-
mond for Parker werd bevlo-
gen gespeeld. 
En toen was het tijd voor het 
hoogtepunt; het keuzewerk 
Trance was door Harrie Jans-
sen speciaal voor Emergo be-
werkt voor de fanfarebezet-
ting. Het publiek waardeer-
de het optreden al met een 
enorm applaus, inclusief ge-

joel en tranen. Verschillende 
muzikanten hielden het ook 
niet droog. De jury beloonde 
het optreden met een gemid-
delde van 92,83 punten. Na-
dat alle veertien orkesten in 
de eerste divisie voor fanfa-
reorkesten gespeeld hadden, 
bleek het optreden een vier-
de plaats waard te zijn.
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Burgemeester Mooijstr 29 Castricum
0251 - 652 430

Vleeswarentrio
Bacon

Schouderham
6 Bio eieren

samen €4,99

LASAGNE
100 gram  €0,99

ITALIAANSE 
BIEFSTUK
(Biefstuk met 

parmaham en kaas)

30% korting
In verband met de

vakantieperiode
verschijnen deze kranten niet op

9 en 16 augustus!!!
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Jong en oud naar Uit Je Bak!

Castricum - Het festival Uit 
Je Bak, dat zondagmiddag en 
-avond plaatsvindt staat be-
kend om zijn gemoedelijke 
sfeer. Nog steeds, zelfs in dit 
elfde jaar, wordt Uit Je Bak 
georganiseerd door de vrij-
willigers van cultureel podi-
um De Bakkerij. Dit jaar is het 

op zondag 30 juli vanaf 12.30 
uur in het Willem de Rijke-
park tegenover winkelcen-
trum Geesterduin.
Dit jaar staat onder andere 
de Amsterdamse indieband 
Canshaker Pi op het podi-
um. Volgende maand staan 
zij op Lowlands.  Daarnaast 

ontvangt Uit Je Bak electro-
duo Cut, en electro/hiphop-
duo Fata Boom die op eer-
dere edities van Lowlands 
stonden. Wavezero uit Cas-
tricum is er ook. Deze band 
heeft zijn roots in De Bakke-
rij. Het is het laatste optreden 
van bassist Willem die na vijf-

tien jaar stopt. Verder Close 
2 Fire die regionaal en lokaal 
hun strepen aan het verdie-
nen zijn. Soulvolle funk komt 
dit jaar uit de koker van Chris 
Alain die in zijn jonge carriè-
re al zong met onder ande-
re VanVelzen en Ali B. Reg-
gae wordt verzorgd door de 
beste vrienden van Born A 
Tribe. Daarnaast ook andere 
toppers zoals dromerige pop 
met Phoam, indieband Jagd 
en een wervelende mix van 
pop, funk, soul en rock van 
Djangus. 

Toonbeeld gaat activiteiten 
organiseren voor kinderen en 
Discovery is er met dj’s rond-
om de foodtrucks. Poëzie is 
in de vakkundige handen van 
Martin Beversluis, Anne van 
Amstel en Thijs de Lange. 
Verder is er ook een crowd-
fundingactie opgezet om 
eventuele onvoorziene om-
standigheden, op te vangen. 
Ga hiervoor naar www.why-
donate.nl en zoek op ‘uit je 
bak’. 

Burgerlijke Stand Castricum          
Geboren

Castricum - 3-7-2017: Nick 
Johannes Theodorus van 
Loon, zoon van Eric E. van 
Loon en Lisanne Hage-
naar. 13-7-2017: Klaas Hen-
drik Bleijendaal, zoon van 
Fons Bleijendaal en Anne 
J. Scholten. Limmen - 18-7-
2017: Kick Metselaar, zoon 
van Gijs Metselaar en Deb-
bie M.B. van Trigt.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap

Elders - 14-7-2017: Davy 
Mertens en Valerie Kessens. 

15-7-2017: Vincent P.J. Veldt 
en Cynthia Tiecken.
 
Overleden

Castricum - 11-7-2017: Ger-
truda T. van den Eijnde, we-
duwe van Jan W. Zand-
bergen. 16-7-2017: Hen-
drika A.T. van der Wel, ge-
huwd met Gerardus Kater. 
Limmen - 13-7-2017: Ger-
rit Duits, gehuwd met He-
lena M. van der Velden. 13-
7-2017: Ada B.C. Jong, ge-
huwd met Johannes Ver-
dwaald. 14-7-2017: Pie-
ter Winder, weduwnaar van 
Geertruida H. Knijn.

Luifel aan voorzijde 
NS-station toch dicht

Castricum - De luifel aan 
de voorzijde van het nieuw 
te bouwen treinstation 
krijgt toch geen openin-
gen om zo meer beschut-
ting te bieden bij neerslag. 

In het oorspronkelijk ontwerp 
was in het midden een ruim-
te opengelaten waardoor een 
boom kon groeien en er wa-
ren aan de zijkanten openin-
gen verwerkt. CKenG dien-
de een amendement in om 
maximale beschutting te re-
aliseren. Alleen SP en Groen-
Links stemde tegen het voor-
stel. 
Wethouder Marcel Steeman 
was blij met de meerderheid 

die voor het amendement 
stemde. Hij wist ook te mel-
den dat hij groen licht had 
gekregen van Gedeputeer-
de Staten van de Provincie na 
een verzoek om een fi nan-
ciële bijdrage voor de her-
bouw van het station in het 
kader van het programma OV 
Knooppunten. 
Er is verder gesproken over 
de terugplaatsing van het ca-
rillon, dat tijdelijk opgesla-
gen is vanwege de bouw van 
de fi etsenstalling. Die kosten 
worden door ProRail betaald. 
CKenG wil er zeker van zijn 
dat het carillon niet vergeten 
wordt en komt in het najaar 
terug op het onderwerp.

Akersloot - Een woning 
aan de Startingerweg in 
Akersloot is woensdag zwaar 
beschadigd geraakt door een 
brand op de bovenste verdie-
ping. Om 10.40 uur werd de 
brandweer van Akersloot op-
geroepen. De brand werd op-
geschaald naar middelbrand 
zodat ook de brandweer Hei-
loo met een tankautospuit en 
de brandweer Alkmaar met 

de hoogwerker ter plaatse 
kwamen. De brandweer kon 
niet voorkomen dat de wo-
ning zware schade opliep. 
Rond 11.10 uur werd het sein 
brandmeester gegeven. Met 
behulp van de hoogwerker is 
er een nacontrole uitgevoerd 
onder de dakpannen. Wat de 
oorzaak geweest is van de 
brand is nog niet bekend. Fo-
to: Hans Peter Olivier.

Akersloot - De 49-jari-
ge verdachte van de dode-
lijke schietpartij in Akersloot 
vorige week maandag, zit 
nog vast. Hierbij kwam een 
47-jarige goudhandelaar uit 
Zandvoort om het leven. De 
schietpartij vond plaats op 
het parkeerterrein van Ho-

tel Akersloot. De verdachte 
heeft zich kort daarna aan-
gegeven op het politiebureau 
in Zaandijk. De recherche 
komt graag in contact met 
getuigen of mensen die an-
derszins informatie hebben: 
0900-8844. Liever anoniem?  
Bel dan met 0800-7000.

Onderzoek moord gaat verder
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De Scheidingsmakelaar: 
Van franchiseorganisatie naar community 

zelfsturende professionals

Regio - De ScheidingsMake-
laar is een van de wegberei-
ders van het scheiden in goed 
overleg en nu, na veertien 
jaar en vele echtscheidingen 
verder, heeft het manage-
ment van De ScheidingsMa-
kelaar besloten om weer het 
pad van vernieuwing in te 
slaan. 

De ScheidingsMakelaar ope-
reert sinds 2017 in aanslui-
ting op de veranderende 
tijdsgeest en inspelend op 
de nieuwe manieren van sa-
menwerken als een commu-
nity van zelfsturende profes-
sionals. Hans van Son ver-
telt: ,,Wat er verandert is dat 
we zoveel mogelijk ballast 
hebben kunnen verwijde-
ren, waardoor er binnen De 
Scheidingsmakelaar B.V. een 
grotere mate van fl exibiliteit 
is ontstaan. Daardoor kunnen 
we beter inspelen op veran-
derende marktomstandighe-
den en kunnen we sneller an-
ticiperen op wensen van onze 
klanten, terwijl we kostenef-
fectief opereren. Zo zullen we 
in de komende maanden een 
aantal nieuwe diensten aan-
bieden waaronder gespecia-
liseerde dienstverlening voor 
ondernemers en nazorg ge-
richt op samengestelde ge-

zinnen. Met de kennis die we 
als organisatie in de afgelo-
pen veertien jaar hebben op-
gedaan kunnen we mensen 
die zich in een moeilijke of 
complexe situatie bevinden 
op relationeel vlak maximaal 
ondersteunen.”
Waar in franchiseorganisa-
ties veelal veel energie ver-
loren kan gaan aan het be-
hartigen van de belangen van 
de franchisegever en de fran-
chisenemers kan bij de nieu-
we opzet van de Scheidings-
makelaar alle energie wor-
den aangewend om datgene 
te doen waar zij al ruim veer-
tien jaar goed in zijn; het op 
een humane manier bege-
leiden van partners die hun 
relatie wensen te beëindi-
gen. ,,Er zijn meerdere defi ni-
ties te geven van het begrip 
community”, aldus Van Son. 
,,In de kern gaat het om een 
groep van mensen met ge-

meenschappelijke kenmer-
ken die op vaste basis bij el-
kaar komen, om elkaar di-
rect of indirect te helpen in 
het verwezenlijken van doe-
len, verwachtingen en acti-
viteiten. En die door middel 
van het delen van informa-
tie en ideeën een bijdrage le-
veren aan het duurzaam ont-
wikkelen van een gemeen-
schap. Het spreekt voor zich 
dat er een belangrijke rol bin-
nen de community is wegge-
legd voor de klanten van De 
Scheidingsmakelaar. Meer 
en meer zal de stem van on-
ze klanten doorklinken in on-
ze manier van werken.” 
De ScheidingsMakelaar 
en NMI-Registermediator 
voor Haarlem en de IJmond 
is Hans van Son, bel 023-
6200989 of 06-21236301 of 
mail naar son@scheidings-
makelaar.nl voor een gratis 
scheidingsscan.

Afscheid van Clusiaan van 
het eerste uur Jaap Aalbers
Castricum   Donderdag heb-
ben de collega’s van het Clu-
sius College Castricum af-
scheid genomen van Jaap, de 
geliefde adjunct-directeur. 
Na 41 jaar trouwe dienst gaat 
Jaap met pensioen. Maar 
voordat het zover was, werd 
hem eerst nog het hemd van 
het lijf gevraagd tijdens een 
‘speciale editie’ van Colle-
ge Tour. Vervolgens werd hij 
toegezongen door de team-
leiders Marcel Jobse en Sip-

ke de Ruijter; een aangepas-
te versie van ‘Mag ik dan bij 
jou’. Vervolgens is er ter ere 
van Jaap een zilverlinde, van-
wege overeenkomstige ei-
genschappen, op een promi-
nente plek op het schoolplein 
geplant, dat is een traditie op 
het Clusius. Als klap op de 
vuurpijl werd het schoolplein 
omgedoopt tot Jaap Aal-
bersplein door de onthulling 
van een exclusief authentiek 
naambord.

Uitgeest - De brandweer 
van Uitgeest werd woensdag 
19 juli om 20.55 uur gealar-
meerd voor een buitenbrand 
aan de Lagendijk. Ter plaat-
se bleek dat er op het recre-
atieterrein Zwaansmeer een 
ondergrondse container in 
de brand stond. De brand-
weer heeft de container vol-
gepompt met water en kon 
daarna terug naar de kazer-
ne. Mogelijk is de container-
brand veroorzaakt door een 
wegwerpbarbecue. Bron: 
www.112-uitgeest.nl.

Brandje bij 
Zwaansmeer

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Baby Driver

donderdag 21.15 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur 

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Dunkirk
donderdag & vrijdag 18.45 uur

Viceroy’s House
donderdag & zaterdag 18.45 uur

woensdag 20.00 uur
Lion

donderdag, vrijdag, zaterdag
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 16.00 uur
Cars 3 (NL) - 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 13.30 uur 
Cars 3 (NL) - 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 13.30 uur 
Verschrikkelijke Ikke - 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 16.00 uur 
Verschrikkelijke Ikke - 2D

Programma 27 juli t/m 2 augustus 2017

Baby Driver
De getalenteerde jonge be-
stuurder van vluchtauto’s 
Baby ontmoet het meisje van 
zijn dromen en wil stoppen 
met zijn criminele bestaan. 
Als hij door zijn opdracht-

gever gedwongen wordt om 
mee te werken aan een over-
val die gedoemd is te mis-
lukken, zet hij zijn leven, zijn 
liefde en zijn vrijheid op het 
spel.

Verslagen, maar vastberaden 
om terug te keren naar zijn 
geliefde sport, heeft hij de 
hulp nodig van de enthou-
siaste, jonge race technicus 
Cruz Ramirez. Samen met 

Cars 3 haar, en de hulp uit ande-
re, onverwachte hoeken, wil 
Bliksem laten zien dat #95 
nog lang niet klaar is met ra-
cen. En dit wil hij bewijzen in 
de allergrootste arena van de 
Piston Cup tot nu toe! 
In 2 en 3D, Nederlands ge-
sproken.
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Savoy Jazzband speelt 
in De Oude Keuken

Bakkum - Zondag 30 juli 
treedt de Savoy Jazzband op 
in De Oude Keuken. De deels 
Castricumse band
ontleent zijn naam aan The 
Savoy Ballroom, een beroem-
de danszaal in New York 
waar indertijd zowel zwart als 
blank publiek werd toegela-
ten, toen heel ongebruikelijk. 
De band speelt diverse songs 
uit het American songbook 
en eigen arrangementen van 

ondermeer The Beatles, Sting 
en Shirma Rouse, soms in 
een andere maatsoort, vorm, 
tempo of sfeer. Niets hoeft, 
maar meezingen mag, dan-
sen ook. 
Met Francina van Batum 
zang, Marian Huiberts saxo-
foon en zang, Jasper vd Mo-
len piano, Rieks Schreuder 
bas en Cees van Nieuwburg 
drums en zang. Aanvang 
15.00 uur.

Visser ‘t Hooft:
Ondernemend leren 
met eigen fruitkraam

Castricum - Na de zomer-
vakantie begint basisschool 
Visser ‘t Hooft met een eigen 
fruitkraam op school. Leerlin-
gen kunnen voor hun 10-uur-
tje vers fruit kopen bij hun ei-
gen fruitkraam. Op de laat-
ste schooldag voor de vakan-
tie konden de leerlingen en 
hun ouders alvast voorproe-
ven. De meloenen en man-
go’s vlogen de kraam uit en 
werden met veel smaak op-
gegeten.
Directeur Els Kok-van Dam is 
enthousiast over dit project: 

,,De leerlingen leren met het 
opzetten van de fruitkraam 
het ondernemen meteen in 
praktijk te brengen. De kin-
deren gaan ondervinden hoe 
ze het fruit het beste kunnen 
verkopen, welk fruit populair 
is en hoe het fruit het bes-
te gesneden kan worden, en 
wat voor een betaalsysteem 
er het beste kan worden op-
gezet. Ook wordt er van de 
leerlingen verwacht creatief 
te zijn in hun verkoop en res-
pectvol met hun klanten om 
te gaan.”

Nieuw cursus-
programma 

Castricum - Vanaf septem-
ber verzorgt Evean diverse 
cursussen voor volwassen 
en senioren op het gebied 
van bewegen, digitale we-
reld, creativiteit, lifestyle, ta-
len, zorg op maat en trainin-
gen & opleidingen.
In basisschool De Klimop kan 
men de volgende cursussen 
volgen in het nieuwe seizoen: 
Digitale Fotografie voor 55+, 
Computerles voor beginners 
en Gezond ouder worden.
In de Kern wordt de kor-
te cursus Beeldhouwen in 
speksteen aangeboden en 
de beweeglessen Yoga & Yo-
ga sr. 
Het volledige cursusaanbod 
is te zien op www.evean.nl/
cursussen evenals informa-
tie over locaties, tijdstippen 
en kosten. De gids is ook af 
te halen bij Evean zorgcentra 
of bij de cursuslocaties. Be-
langstellenden schrijven zich 
in voor een cursus via www.
evean.nl of het inschrijfkaart-
je in de cursusgids. Meer in-
formatie via tel.: 088-3833397.

Castricum - Vorige week hebben veel kinderen afscheid ge-
nomen van de basisschool. Hen wacht een nieuwe tijd op 
een nieuwe school en dat is best spannend. Op de foto lo-
pen Floor Sannes met daarachter haar vriendin Iona Zijlstra 
door een erehaag waardoor ze het schoolplein van de Juliana 
van Stolbergschool donderdag voor de laatste keer verlieten.

Expositie groot succes
Castricum - De tentoon-
stelling ‘Vervaagd Agrarisch 
Verleden’ van de jubilerende 
Werkgroep Oud-Castricum 
is door meer dan 950 bezoe-
kers bekeken. De tentoon-
stelling is nog tot en met het 
laatste weekend van augus-
tus te bezoeken.
Rond de jaren vijftig van de 
20e eeuw waren Castricum 
en Bakkum nog herkenbaar 
als agrarische gemeenschap-
pen. Met de komst van de fo-
rens veranderde het karak-
ter van de dorpen. Boerderij-
en werden gesloopt, tuinde-
rijen en weilanden verander-
de in woonwijken en de be-
drijvigheden van de smid, de 
wagenmaker, de melkfabriek, 
en de groenteveiling verdwe-
nen uit de dorpen. De ten-
toonstelling geeft een goed 
beeld van het boerenleven 
op de melkveebedrijven, op 

de tuinderijen en in de bol-
lenteelt. De tentoonstelling 
is ondergebracht in de voor-
malige winkelruimte achter 
de boerenwoning waar het 
echtpaar Twisk vroeger pot-
planten verkocht. Mevrouw 
Twisk geniet zichtbaar van 
de weekenddrukte rond haar 
woning. Bij mooi weer maakt 
zij met menigeen een praat-
je aan de tuintafel op het bin-
nenplaatsje. In de dors is een 
verzameling oude gereed-
schappen te zien die haar 
man Jan Twisk heeft verza-
meld. ‘Vervaagd Agrarisch 
Verleden’ is te zien op zater-
dag- en zondagmiddag van 
14.00-17.00 uur in de boerde-
rij van Twisk, Dorpsstraat 11. 
De entree is gratis. Op de foto 
de boerderij van Twisk waar-
voor vroeger voor de verkoop 
perkplanten stonden uitge-
stald. Foto: Ernst Mooij.

Projectweek
Clusius

Castricum - Bij het pro-
ject ‘ons heem’, ofwel ‘ons 
thuis’, hebben de basis-
leerlingen van klas 1 van 
het Clusius College Cas-
tricum hun directe omge-
ving bestudeerd. 

Elke klas had een ander on-
derdeel zoals: de stelling van 
Amsterdam, de stad, de dui-
nen/techniek  en het strand. 
De leerlingen zijn naar de 
Hoep gegaan om de film 
‘Sporen in het landschap te 
zien’. 
Daarnaast zijn ze naar het 
Huis van Hilde gegaan om 
te ontdekken hoe archeolo-
gen te werk gaan en wat er 
rond Castricum gevonden is 
uit vervlogen tijden. Voor ie-
der onderdeel is betreffen-
de klas op bezoek gegaan bij 
een op hun onderwerp aan-
sluitend museum/locatie. 
Zo is één klas naar een fort 
van de Stelling van Amster-
dam gegaan, een andere 
klas naar de duinen en ook 
het Strandvondstenmuseum 
kreeg bezoek van klassen. 

Tussen al deze bezoeken 
door hebben de leerlingen 
gewerkt aan hun presenta-
tie over het onderdeel van 
‘ons heem’. Deze presentaties 
vonden onlangs plaats. 

Limmen - Op zaterdagmor-
gen moest een 61-jarige man 
uit Egmond-Binnen zijn rijbe-
wijs inleveren. De man werd 
omstreeks 1.15 uur in zijn au-

Rijbewijs kwijt to gecontroleerd op de Uit-
geesterweg in Limmen. 

De man bleek alcohol te heb-
ben gebruikt. Hij blies 625 
ug/l. dat is bijna drie maal 
het voor hem geldende maxi-
mum van 220 ug/l.
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Internationals bij MHCU
Uitgeest - Afgelopen zater-
dag 22 juli werd bij Mixed 
Hockey Club Uitgeest de 
hockeyclinic ‘Trainen als 
een prof’ gegeven in het 
kader van de sportieve ac-
tiviteiten ten behoeve van 
Stichting Terre-Rett Syn-
droom Fonds. 

Meer dan 135 jeugdleden van 
MHCU en omliggende hoc-

keyclubs kregen een profes-
sionele hockeyclinic van JG 
Sports. Als klap op de vuurpijl 
kwamen ook hockeyinterna-
tionals Billy Bakker en Mirco 
Pruyser langs om hun kunsten 
te vertonen en de kinderen 
van tips en trucs te voorzien. 
En natuurlijk voor iedereen 
een handtekening en/of foto-
moment. De opbrengst van de 
clinic was 1.006,20 euro.

Uitgebreid afscheid 
van een hechte groep  

Uitgeest - Dinsdagavond 
18 juli vertolkten de leerlin-
gen van groep acht van De 
Molenhoek voor de laatste 
maal samen hun kunsten in 
de uiterst vermakelijke mu-
sical ‘Herrie op het eiland’. 
Meester Jasper, die bij al-
le leerlingen uit een enquê-
te de meest geliefde leer-
kracht van de school bleek, 
had voor ieder kind na afloop 
een persoonlijke boodschap, 
cadeautje en rapport. Na dit 

officiële gedeelte volgde nog 
een slotfeest. 
De aula was omgebouwd tot 
casino en de leerkrachten en 
oud leerkrachten zoals voor-
malig directeur meester Peter 
hadden plaats genomen ach-
ter de verschillende speelta-
fels. 
Twee door groep 8 geschon-
ken tegels op het schoolplein 
zullen ervoor zorgen dat de 
school deze leerlingen nooit 
vergeet.

B & W maken het S.U.S. 
onmogelijk verder te gaan

De S.U.S op een zijspoor

Dertig jaar lang ondersteunde de gemeente Uitgeest het ou-
derenwerk door een sociaal cultureel werker en een admini-
stratieve medewerker beschikbaar te stellen voor het coördi-
neren en ondersteunen van de vele activiteiten, het begelei-
den van meer dan honderd vrijwilligers, het initiëren en stimu-
leren van sociaal culturele activiteiten, het aanbieden van scho-
ling, kennisoverdracht en voorlichting, het geven van bekend-
heid via de pers en de media en dat vindt het college nu niet 
meer nodig. Per 1 december 2017 moet de sociaal cultureel 
werker vertrekken en krijgt de S.U.S. alleen ondersteuning van 
het vrijwilligerssteunpunt. Het aantrekkelijke jaarprogramma 
2017-2018 van de Stichting Uitgeester Senioren, dat op 30 au-
gustus gepresenteerd wordt tijdens open dag ligt klaar. Maar 
het is voor het bestuur van de S.U.S. onmogelijk met alleen 
vrijwilligers, zonder ondersteuning van een beroepskracht, aan 
het programma in 2018 uitvoering te geven. Bovendien beknib-
belt het bestuur van dorpshuis de Zwaan op de ruimten die de 
S.U.S. nodig heeft voor haar activiteiten. Senioren kunnen ook 
elders in Uitgeest onderdak vinden, aldus het bestuur van het 
dorpshuis. Hetgeen ook de mening is van wethouder Tromp. 
Het algemeen bestuur van de S.U.S. zal zich volgende maand 
beraden of continuïteit onder deze omstandigheden nog mo-
gelijk is.
Het bestuur van de Stichting Uitgeester Senioren.

Aandachtig  de reacties lezend op de Facebookpagina Je bent 
Uitgeester als met betrekking tot het collegebesluit om de plek 
voor een betaalde kracht bij de S.U.S. op te heffen, komt het mij 
voor dat er nogal wat verwarring en onzekerheid heerst. Ver-
warring en onzekerheid over de toekomstige plannen van De 
Zwaan in het algemeen en de toekomst van de S.U.S. (Stich-
ting Uitgeester Senioren) in het bijzonder.
Het had het bestuur van dorpshuis De Zwaan en het college 
van B&W gesierd wanneer zij met een weldoortimmerd toe-
komstplan voor de Zwaan naar buiten waren gekomen, een 
toekomstplan waarvoor zij allereerst uitvoerig hadden onder-
zocht of daar wellicht op grote schaal draagvlak voor zou zijn. 
Draagvlak is hier namelijk het toverwoord. Toen Uitgeest uit-
eindelijk koos voor samenwerking met de BUCH is ons als bur-
gers van Uitgeest belooft dat het vooral een administratieve sa-
menwerking zou worden. Het eigen karakter en de verworven-
heden van ons dorp  zouden zoveel mogelijk worden ontzien. 
Merkwaardig dat bij de besluitvorming om het detacheren van 
een coördinator activiteiten zoals de S.U.S die nu kent, op te 
heffen, het argument wordt gebruikt dat de andere BUCH- ge-
meenten een dergelijk fenomeen niet kennen. Mag Uitgeest 
in dit opzicht niet haar eigen plan trekken? Wat  is het voor-
deel van ondersteuning vanuit de stichting Welzijn Heiloo bo-
ven de thans zittende, uitstekend functionerende coördinator, 
die alle ins en outs kent? Ik kan mij niet aan de indruk onttrek-
ken, dat wij hier te maken hebben met een visie, die niet alleen 
uitgaat van het toegankelijk maken van de Zwaan voor jong en 
oud, maar dat die visie de richting op gaat van het commercieel 
exploiteren van de Zwaan, waardoor in  de toekomst een be-
paalde groep mensen van het gebruik van het dorpshuis, dat er 
toch is voor iedere burger van deze gemeente, noodgedwon-
gen zal  worden uitgesloten. De subsidie, die de gemeente tot 
voor kort aan de exploitatie van de Zwaan door o.a. de S.U.S. 
beschikbaar  stelde, was ruimhartig en heeft geleid tot een zeer 
populair en heel toegankelijk gebruik van ons dorpshuis. Waar-
om nu terugkomen op een besluit dat zoveel prima zoden aan 
de dijk heeft gezet? Als de commercie in de toekomst in de 
Zwaan de overhand krijgt, dan zijn de ambitieuze plannen van 
de Stichting  Dorpshuis De Zwaan  geen lang leven beschoren.  
Want voor deze plannen bestaat mijns inziens toch echt onvol-
doende draagvlak!
Hetty Franzani.

Aangehouden 
wegens heling
Uitgeest - Vorige week dins-
dagavond kon de politie drie 
jongens van en 16 en 17 jaar 
uit Heemskerk en Uitgeest 
aanhouden wegens heling 
van gestolen bromfietsen en 
onderdelen. De zaak kwam 
aan het rollen toen brom-
fietsonderdelen op inter-
net te koop werden aange-
houden. De onderdelen wer-
den herkend door de eige-
naar. Via internet werd een 
afspraak gemaakt met de 
verkopende partij. Dit leidde 
naar een loods aan de Weeg 
in Uitgeest.
In een loods vond de politie 
zeven bromfietsen, waarvan 
een aantal aanwijsbaar van 
diefstal afkomstig, en veel 
onderdelen zoals motorblok-
ken, bromfietskappen, wind-
schermen, sturen, stuurpen-
nen, uitlaten en buddyseats. 
Ook werd een luchtdrukwa-
pen gevonden. Alles werd in 
beslag genomen. Ter plaat-
se trof de politie de drie ver-
dachten. Zij werden aan-
gehouden en voor verhoor 
overgebracht naar het po-
litiebureau. In verband met 
hun minderjarigheid, wer-
den de ouders in kennis ge-
steld. De politie stelt een on-
derzoek in naar de herkomst 
van de goederen.

Zussen 
lopen 4x40
Uitgeest - Annie Buursma 
uit Uitgeest, rechts op de fo-
to, liep met haar zus Betty de 
vierdaagse in Nijmegen na 
gedegen voorbereiding. Een 
geweldige prestatie!

Akersloot - Vorige week 
woensdag om 11.35 uur werd 
de brandweer opgeroepen 
om met de de brandweer-
boot een paar jongeren van 
een eilandje te halen op het 
Alkmaardermeer. 
Zij waren de avond ervoor 
met een groep naar het ei-

Jongens gered van eiland
landje gevaren. Een paar van 
de jongens waren met de 
boot weg gevaren en zijn niet 
teruggekomen. 
Eén van de jongens was naar 
de kant gezwommen, de an-
deren wilden dat niet omdat 
het om een behoorlijke af-
stand ging.
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Circus Sijm is op Camping 
Bakkum tot en met 30 juli. El-
ke dag zijn er voorstellingen 
om 19.00 uur, donderdag en 
zaterdag ook om 15.30 uur en 
zondag om 13.30 uur.

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

Rondleiding in De Koepel in 
Haarlem. Ook op maandag, 
dinsdag en woensdag. Aan-
melden via: www.kijkindekoe-
pel.com.

West-Friese folkloremarkt 
in Schagen van 9.30 uur

Kinderworkshop bijen en 
honing in Hortus Alkmaar 
voor kinderen van vier tot 
twaalf jaar.

28 JULI

Rondleiding door heemtuin 
Parnassia in Bergen om 10.00 
uur. Parnassia is te bereiken 
vanaf Bergen de eerste roton-
de in Bergen aan Zee recht-
door, eerste weg links en de 
bordjes Parnassia volgen. Ook 
op 11 en 25 augustus.

World Press Photo Exhibiti-
on 2017 is te zien tot en met 
zondag 20 augustus en is gra-
tis toegankelijk in de Grote 
Kerk in Alkmaar.

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. 

Fietstocht. Stap op de fiets 
en speur samen met de gids 
van Staatsbosbeheer naar 
de nachtzwaluwen van de 
Schoorlse Duinen. Deze fiets-
tocht start om 21.00 uur bij 
Buitencentrum Schoorlse Dui-
nen. Aanmelden op www.
staatsbosbeheer.nl/nachtzwa-
luwschoorl.

Orgelconcert. Om 12.00 en 
13.00 uur orgelconcert m.m.v. 
Pieter van Dijk in de Grote 
Kerk Alkmaar. Gratis entree.

Orgelconcert. Olga Minkema 
geeft een concert met wer-
ken van onder andere Men-
delssohn en Franck. Aanvang 
20.15 uur in de Cultuurkoepel 
Heiloo.

29 JULI

Concert Esther Groenen-
berg op het Canadaplein Alk-
maar. Zij brengt een ode aan 
haar grote idool, de alom be-
wonderde Amerikaanse zan-
geres Carole King, bekend 
van hits als ŒA Natural Wo-
man¹, ŒYou¹ve Got A Friend¹ 
en ŒThe Loco-motion¹. Gratis 
entree. Aanvang 20.30 uur.

Vaartocht om 10.30 uur met 
visser Arnold Werkhoven door 
het Wormer- en Jisperveld. 
Reserveren via 075-6219100 
of bezoekerscentrum@poel-
boerderij.nl.

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

Rondleiding door de brou-
werij van Jopen in de Waar-
derpolder. Om 12.00 en 15.00 
uur. Kijk voor informatie op 
www.jopenkerk.nl.

30 JULI

Uit je Bak met veel livemu-
ziek, lekker eten en speciale 
activiteiten in het Willem de 
Rijkepark in Castricum geor-
ganiseerd door jongerencen-
trum De Bakkerij. Iedereen is 
welkom, gratis toegang. Aan-
vang 12.30 uur.

Concert Jeangu Macrooy 
en The Soul of Spanish Har-
lem m.m.v. Shirma Rouse (fo-
to) op het Canadaplein Alk-
maar. Gratis entree. Vanaf 
14.30 uur.

Loop naar de Pomp. Muzi-
kaal optreden op het Pomp-
plein in Egmond aan Zee van 
18.00 tot 21.00 uur.

Familievoorstelling in het 
bos met wandeling in Hei-
loo. Locatie wordt bekend-
gemaakt na aanmelding. Van 
15.00 tot 16.00 uur. Aanmel-
den info@eigenwijze072.nl.

▲

Vaarexcursie in Wormer om 
13.30 uur met paleontoloog 
Erwin Kaspers die vertelt hoe 
de ondergrond van Neder-
land is gevormd. Reserveren 
via 075-6219100 of bezoe-
kerscentrum@poelboerde-
rij.nl.

Jazz vanaf 14.00 uur in 
Kasteeltuin Assumburg in 
Heemskerk.

Fort aan Den Ham, Unes-
co Werelderfgoed, is voor pu-
bliek geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Deze zondag is 
een klein US-Army bivak met 
verschillende voertuigen en 
manschappen op het fortter-
rein gelegerd. Het fort ligt net 
over het spoor tussen Krom-
menie en Uitgeest aan de 
Provincialeweg N203.

Trio Sensibility speelt wer-
ken van Haydn, Sjostakovitsj 
en Schubert in de Cultuur-
koepel Heiloo. Aanvang 15.00 
uur.

De Savoy Jazzband speelt 
in De Oude Keuken in Bak-
kum vanaf 15.00 uur. De band 
speelt diverse songs uit het 
American songbook en ei-
gen arrangementen van on-
der meer The Beatles, Sting 
en Shirma Rouse, soms in 
een andere maatsoort, vorm, 
tempo of sfeer. N

Open tuin in de duinnatuur-
tuin (2,5 hectare) van Tineke 
van der Velden op de Duin-
weg 2 in Bakkum-Noord. Van 
11.00 tot 16.00 uur.

Kunstmarkt op de CF Zeiler-
boulevard in Bergen aan Zee 
van 10.00 tot 17.00 uur. Kun-
stenaars vanuit het hele land, 
maar ook lokale artiesten, 
presenteren zich.

Concert. In Bergen aan Zee 
is op de CF Zeilerboulevard 
een uitzichtplatform geko-
men. Frank Bilsen organiseert 
hier concerten: 4 Wheel Drive 

feat en Michael Varekamp 
treden op. Meet the Mis-
ses op 13 augustus. Aanvang 
16.30 uur, gratis toegang.

Natuurwandeling IVN Hei-
loo. Start om 10.00 uur op de 
parkeerplaats van het zwem-
bad Het Baafje, 

Optreden Brass Brand op 
het Burgemeester Nielen-
plein in Heemskerk vanaf 
15.00 uur.

Het Marjolein Meijers Trio 
speelt in Vredeskerkje in Ber-
gen aan Zee, aanvang 20.00 
uur.

31 JULI

Zomeravondconcert in de 
oudkatholieke St. Agneskerk 
in Egmond aan Zee 0m 20.30 
uur. Gratis toegang.

Stadswandeling Alkmaar. 
om 13.00 uur. Aanmelden in-
fo@vvvalkmaar.nl of telefo-
nisch 072-5114284.

1 AUGUSTUS

Doen als Toen/Gerechten 
van Toen. Bezoekers bij Mu-
seum Broekerveiling in Broek 
op Langedijk reizen terug 
naar grootmoederstijd. 

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

2 AUGUSTUS

Braderie in Egmond aan Zee 
vanaf 17.00 uur.

Vaartocht met gids om 13.30 
uur door een roemrijk verle-
den van Wormer en Jisp. Re-
serveren bij De Poelboerde-
rij via 075-6219100 of bezoe-
kerscentrum@poelboerde-
rij.nl. 

5 november 2017 9
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Uitgeest - Lees Lokaal be-
gint op hun Facebookpagi-
na een nieuwe rubriek: Lees 
Lokaal gaat (inter)nationaal: 
www.facebook.com/leeslo-
kaaluitgeest/posts. 
Inwoners kunnen hier hun 
vakantiefoto’s met daarop 
zichtbaar de Lees Lokaal-
tas of -boek met sticker en 
vermeld  naam en de plaats 
waar de foto is genomen. 
Van alle inzendingen wordt 

een salontafelboek ge-
maakt voor in Lees Lokaal. 
De leukste drie inzendingen 
krijgen een exemplaar van 
het boek. 
Na de zomervakantie gaat 
Lees Lokaal ook op de dins-
dagochtend open van 10.00 
uur tot 12.00 uur.
Op de foto Marcel Dekker in 
de bibliotheek van het Rijs-
museum, gemaakt door zijn 
zoon Diego.

Mike Korver sluit prima 
af in Dutch Junior Open

Uitgeest - Mike Korver heeft 
het Dutch Junior Open op in-
drukwekkende wijze afge-
sloten. De Uitgeester golfer 
noteerde in de vierde ron-
de van het internationaal ju-
nioren kampioenschap van 
Nederland één van de bes-
te rondes van het toernooi en 
steeg daardoor naar de twin-
tigste plaats in de eindrang-
schikking. Het Dutch Junior 
Open op de baan van Toxan-
dria in Brabant is het groot-
ste en sterkste bezette jeugd-
toernooi van Nederland, ver-
gelijkbaar met wat het KLM 
Open is voor de professio-
nals. Alleen de grootste ta-
lenten van ons land mogen 
deelnemen, aangevuld met 
topspelers uit landen als En-
geland, Schotland, Italië, 
Duitsland, Tsjechië, Rusland, 
China en Thailand.
In het veld van tachtig spe-
lers kwalifi ceerde slechts 
de helft zich voor de laat-
ste. Mike Korver haalde dat 
net. De 19-jarige Uitgees-
ter was in de aanloop naar 
het toernooi ziek geworden 
en dat verstoorde de voor-
bereiding behoorlijk. De eer-
ste twee ronden (75-76) was 
het overleven voor de spe-
ler van Houtrak. ,,Op de der-

de dag voelde ik me wat be-
ter, en dat was nodig ook om 
de cut te halen”, stelde Kor-
ver, die met een ronde level 
par 72 zijn plaats in de laat-
ste ronde veiligstelde.
Daarin kwam de Uitgees-
ter helemaal los. Met liefst 
zes birdies scoorde hij fl ink, 
terwijl hij geen enkele fout 
maakte. Juist dat was op 
Toxandria een zeldzaamheid. 
,,Alles liep lekker, zoals het 
hoorde eigenlijk. Ik maakte 
de birdies en kon op de an-
dere holes steeds mijn par 
maken.” Dat leidde tot een 
ronde in 66 slagen, zes on-
der de baan. Dat was na de 
65 van de Engelsen Ben Firth 
en Charlie Thornton de bes-
te ronde van de dag, en dus 
ook de beste score van een 
Nederlander in de slotron-
de. Korver steeg er nog liefst 
zestien plaatsen mee en ein-
digde met een totaal van +1 
als twintigste. ,,Jammer dat ik 
niet fi t aan het toernooi kon 
beginnen”, vond Korver. ,,In 
die laatste ronde zie je toch 
wat er mogelijk is. Het was in 
ieder geval goed positief af te 
sluiten. Dit neem ik mee naar 
het Duits Amateurkampioen-
schap, dat ik deze week in de 
buurt van Hamburg speel.”

In memoriam
Gewoon Toon 1929-2017

Uitgeest - ,,Het gebeurt 
niet vaak, althans mij, dat je 
in drie kwartier een gesprek 
hebt met iemand waarin het 
leven als gerecht in een snel-
kookpan, opgewarmd, ge-
gaard  en na bereiding uitge-
serveerd wordt als ware het 
een product van slow cook-
ing. Het overkwam mij een 
week of vijf geleden. 
In de bundel van mijn hand  
“FC Uitgeest kampioen sei-
zoen 2016-2017” had ik ruim-
te gemaakt voor interviews 
met spelers van de selec-
tie van FC Uitgeest. Zij kre-
gen allemaal dezelfde vra-
gen voorgelegd en de ant-
woorden werden door mij 
verwerkt tot een verhaal. Eén 
van de standaard vragen was 
welke trainer veel invloed 
had gehad op jouw ontwik-
keling als voetballer. Het viel 
mij op dat bij de antwoorden 
van spelers met een FC Uit-
geest achtergrond vaak de 
naam van Toon Dekker werd 
genoemd.
Dat fascineerde mij. Natuur-
lijk kende ik de naam, wist 
ik dat hij verschillende ma-
len trainer was geweest 
maar kennis gemaakt had 
ik eerlijk gezegd nog nooit. 
Uit de woorden van de spe-
lers kon ik wel een beeld op-
bouwen van wat Toon nu een 
goede trainer en bijzonder 
mens maakte. De ingrediën-
ten waren passie, beleving, 
tot het gaatje gaan, de meest 
vreemdsoortige oefeningen 
tot competitie en strijd ver-
heffen en bovenal humor.  
Dat was Toon.
“Nee, nooit een boek gelezen 
over voetbal of trainingsvor-
men. Ben je gek man. Het zat 
gewoon in mijn hoofd. Geen 
moeilijke tekeningen of inge-
wikkelde oefeningen en alles 
met de bal. Maar niet lanter-
fanten want dan had je een 
kwaaie aan me. Geen spel-
letje zonder strijd en samen 
doen. Iedereen, ook de min-
dere voetballers, hoorde er-
bij want voetballen doe je 
voor je plezier en met z’n al-
len. Pesten, mekaar afzeiken, 
nou dan hadden ze aan mij 

een slechte”.
Aan het woord is Tom “Toon” 
Dekker. Ik zit aan tafel in een 
klein, keurig fl atje in Heems-
kerk. “Ja, die zijn toen nog 
neergezet door de Hoog-
ovens. Daar heb ik mijn hele 
leven lang gewerkt. Pracht-
bedrijf en goed voor zijn 
mensen. Ook nu nog want ik 
heb een keurig pensioentje. 
Nee, het gaat effe niet goed 
met me. Verdomde kanker 
in je lijf. Ze doen er alles aan 
met behandelingen en zo dus 
hopelijk wordt het snel beter 
maar het is wel vermoeiend.”
Juist omdat zoveel spelers 
zijn naam noemde was ik 
nieuwsgierig geworden naar 
hem en besloot uit een soort 
eerbetoon (en om hem in het 
echt te ontmoeten) het kam-
pioensboek persoonlijk langs 
te brengen. Het werd een ge-
denkwaardige ontmoeting 
met gedeelde herinneringen 
aan Beverwijk, Hoogovens, 
de voetbalclub Beverwijk en 
een gepassioneerd gesprek 
over voetbal en vooral plezier 
daarin. Herinneringen ook 
aan mijn overleden vader. 
Net zo oud, altijd gewerkt bij 
de Hoogovens en lid van de 
voetbalclub Beverwijk. Ach-
teraf weet ik zeker dat ze el-
kaar gekend moeten hebben.
“Ik wilde gewoon dat ze ple-
zier hadden, dingen van el-
kaar accepteerden en dat ze 
voor elkaar door het vuur gin-
gen en ik vond het natuur-
lijk ook gewoon leuk om trai-
ning te geven. Het gevoel dat 
je ze iets kon leren. Machtig 
mooi. Lekker buiten zijn ook. 
Nog steeds. Ik maak met mijn 
vrouw iedere dag een wan-
deling maar ja, nu effe niet. 
Rotkanker. Maar straks als 
het beter gaat dan ga ik weer 
gewoon de markt op. Praatje 
maken en effe eruit.”
Ik keek op de klok. Die tik-
te voort. Drie kwartier wa-
ren omgevlogen. Het boekje 
zou hij zeker gaan lezen. Als 
hij weer een beetje energie 
had. De grote wijzer stond 
boven. Tijd om te gaan. ‘Ge-
woon Toon’.” 
De Afvallende Bal.

Uitgeest - Op 18 juni is rond 
17.00 uur in zwembad de Zien 
uit de tas van een bezoeker 
een speaker ontvreemd.

Om 14.15 uur kwam die dag  
op de Lagendijk een vrouw te 
vallen tijdens een fi etstocht-
je met haar kleinzoon. Zij 
wilde een wegbewijzerings-
bord bekijken, gleed weg in 
de modder en kwam ten val. 
Met vermoedelijke gekneus-
de/gebroken ribben is zij per 
ambulance naar het zieken-
huis vervoerd.

Tussen 15 en 17 juni werd 
gepoogd in te breken in een 
woning aan de Hoop. De da-
der heeft tevergeefs getracht 
de deursloten te forceren.
Bij snelheidscontroles op de 
Provincialeweg en Geester-
weg was er sprake van 179 
overtredingen. 
Op 19 juni werd om 11.30 
uur in een supermarkt aan 
het Anna van Renesseplein 
uit de rolkoffer van een klant 
een portemonnee ontvreemd.
In de portemonnee zaten di-
verse pasjes en contant geld.
Op 23 juni om 1.30 uur reed 
op de Geesterweg een be-
stuurder van een scooter  
over het fi etspad in de rich-
ting Akersloot. Een fi etser 
kwam hem tegemoet uit de 
tegenovergestelde richting.
Vlak voor het viaduct bij de 
A9 kwamen beiden met el-
kaar in aanrijding en te val-
len. Beide bestuurders zijn 
met verwondingen aan het 
hoofd per ambulance ver-
voerd naar het ziekenhuis. 
De bestuurder van de scoo-
ter bleek niet in het bezit van 
een rijbewijs.
Bij een controle bleek de be-
stuurder van een snorscooter 
niet in het bezit van een rijbe-
wijs. Hij is bekeurd. Dit was 
op 22 juni op de Tolweg om 
5.00 uur. 
Op 22 juni om 23.40 uur 
kwam op de Niesvenstraat 
een fi etser door onbeken-
de oorzaak te vallen. Door 
de val raakte zijn arm uit de 
kom. Een huisarts verleende 
eerste hulp, waarna de zorg 
door ambulancepersoneel 
werd overgenomen.
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Montessori steunt Unicef 
met ruim 7.000 euro

Castricum - Op 3 juli heeft 
Unicef een bezoek gebracht 
aan de Montessorischool 
om de school in het zonne-
tje te zetten. De school zet 
zich al 42 jaar in voor Uni-
cef. Elk jaar is er een spon-
sorloop met daarna feest met 
allerlei activiteiten op school. 
De opbrengst gaat naar Uni-
cef. ,,Dat onze leerlingen op 
deze manier leeftijdgenoten 
over de hele wereld kunnen 
helpen die minder bedeeld 

zijn, spreekt hen erg aan², al-
dus de schooldirecteur, Emé 
Jonkman. De leerlingen heb-
ben cakes gebakken, zelfge-
maakte spullen verkocht en 
natuurlijk veel rondjes ge-
lopen om de inzameling tot 
een succes te maken. De op-
brengst van dit jaar is hoger 
dan vorig jaar en bedraagt 
7.037,42 euro. De gehele op-
brengst zal worden besteed 
aan projecten tegen kinder-
arbeid.

Daan Bult (12) loopt 
de Vierdaagse uit

Limmen - Nog maar net twaalf jaar oud en dan gewoon even 
120 km lopen in vier dagen; Daan Bult uit Limmen deed dat. 
Hij was een van de jongste deelnemers aan de Vierdaagse in 
Nijmegen, de allerjongste was elf jaar. ,,Ik wilde al heel lang 
meedoen, maar ik moest wachten tot ik twaalf was”, zegt hij. 
,,Ik heb sinds september elke zondag getraind en ik heb ook 
de Alkmaarse Vierdaagse gelopen, vier dagen van 25 km. In 
Nijmegen liep ik dertig kilometer. Volgend jaar doe ik weer 
mee!”

Castricum - In de weken 
voor de zomervakantie heb-
ben 56 kandidaten een diplo-
ma behaald in zwembad De 
Witte Brug. 
Op 5 juli hebben veertien 
kandidaten het B-diploma 
gehaald: Reem Almoustafa, 
Lilyan Bakker, Siem de Beer, 
Hanna Bergman, Amy Boo-
gerd, Nathalie Dijkhuis, Mi-
lan van den Helder, Pepijn 
Jagerman, Senna Kuijper, Mi-
cha Nooitgedagt, Heidi Prin-
sen Tim Stam, Voss Vaessen 
en Max van der Zwet. 
Op 10 juli hebben vier leer-
lingen van de Antoniusschool 
tijdens hun eigen school-
zwemles hun A-diploma ge-
haald: Jason Bras, Quincy 
Coops, Damian Ulkened en 
Jasmijn Wijker. Diezelfde dag 
heeft ook Lima Veltman af-
gezwommen voor A en heb-
ben Daan Boots en Brandon 
Molenaar hun B-diploma ge-
haald. 
Op 12  juli hebben vier kan-
didaten voor het C-diploma 
afgezwommen: Leroy Baltus, 
Sophie den Hartog, Quentin 
Hierck en Fay de Winter. 
Op 19 juli werd afge-
zwommen voor de drie 
Snorkeldiploma¹s. De ba-
sisvaardigheden voor Snor-
kelen 1 zijn goed afgelegd 
door Stan Bakker en Mon-
tana Renkema. Voor Snorke-
len 2 zijn geslaagd Amie Car-
ton, Viggo van Saase, Amber 
Schermer en Tessa Scher-
mer en voor Snorkelen 3 
Laura Boots, Quinten Rom-
mel, Noud van Saase en  Lars 
Schramp. Op deze middag  
heeft Emine Tetterode van 
Ravenstein afgezwommen 
voor het C-diploma. 

Dit jaar hebben drie leerlin-
gen op 20 juli onder school-
tijd afgezwommen voor het 
A- diploma en zeventien leer-
lingen voor B. Het A-diploma 
is deze middag behaald door 
Layan Abou Zaïd en Quinty 
Amende van de Montesso-
ri-school en Evelien Luijen-
dijk van de Sokkerwei. Voor 
het B-diploma zwommen: Ali 
Aldirmaz, Joukje de Maar en 
Otto Stock van de Cunera, 
Veron le Comte, Erin Naz De-
mirel, Ashley Mc Donald en 
Seym Mehciz van het Helm-
gras, Cato Wassenaar van de 
Juliana van Stolbergschool, 
Leen Abou Zaïd van de Mon-
tessori-school, Guus Flantua 
van de Paulusschool, Annika 
Bavius, Veerle de Boer, Ali-
cia Duah, River Noordhof en 
Ronja Walraven van de Sok-
kerwei en Jesse Oinga en 
Zoë van Riet van de Visser ‘t 
Hooftschool af. 

Afzwemmers 
in juli

Regio - De gids voor onder-
weg zit eigenlijk in de tele-
foon. Voor twee nieuwe fiets-
routes door het Oer-IJ ge-
bied vanuit Castricum is een 
app gemaakt die via inter-
net kan worden opgehaald. 
Er zit navigatie in en als er in 
het landschap iets bijzonders 
te zien is, geeft het scherm-
pje extra informatie; dat kan 
tekst zijn, maar ook histori-
sche foto’s, een geluidsfrag-
ment of een filmpje.

Er is een begeleidend boek-
je gemaakt met een alge-
meen verhaal over het Oer-
IJ. Daarin staat de eenma-
lig te gebruiken code voor 
het downloaden van de rou-
tes afgedrukt. De routes zijn 

te vinden in de app van Abel-
Life, de producent van dit 
nieuwe product. Rabobank 
Noord-Kennemerland en een 
fonds van de Stichting TriAr-
cus uit Heemskerk hebben 
een en ander financieel mo-
gelijk gemaakt.

Het boekje met app-code is 
onder meer verkrijgbaar bij 
Huis van Hilde in Castricum, 
Laan in Castricum, Veldt¹s 
Toko in Akersloot, Schuyt 
in Uitgeest en Stumpel in 
Heemskerk . Alle verkoop-
adressen staan op de web-
site oer-ij.eu. De verkoop-
prijs is 3,95 euro. De digitale 
routes, zonder boekje, kosten 
2.29 euro. Meer info op www.
oerij.eu, of www.abellife.nl.

Inbraken en ongevallen
Castricum - In de nacht van 
woensdag op donderdag een 
week gelden werd ingebro-
ken in een in aanbouw zijnde 
woning aan de Kooiweg. Een 
raam op de eerste verdieping 
werd opengebroken en hier-
na werd er gereedschap en 
apparatuur weggenomen. 

Op donderdag vond er om-
streeks 12.10 uur een aan-
rijding plaats op de kruising 
van de Provincialeweg met 
de Zeeweg. Hierbij werd een 
fietser aangereden door een 
35-jarige bestuurder van een 
personenauto uit Castricum. 
De aanrijding is vermoede-
lijk ontstaan door het kort op 
knipperen gaan van de ver-
keerslichten. De in de rich-
ting van Castricum afslaande 
bestuurder van de personen-
auto zag de rechtdoor gaan-

de fietser te laat en reed te-
gen hem aan. Een nader on-
derzoek naar de exacte oor-
zaak van het ongeval is door 
de verkeersongevallendienst 
van de politie ingesteld. Het 
letsel van de fietser is onbe-
kend.
Vrijdag 22.10 uur was er aan-
rijding met letsel op de Cas-
tricummerwerf. Het ging om 
een eenzijdig ongeval. De 
bestuurder van een geleen-
de scooter had een andere 
persoon laten rijden  en  die 
bleek niet in het bezit te zijn 
van een rijbewijs. Vervolgens 
reden beiden tegen een lan-
taarnpaal. 

Op dinsdag, tussen 17.30 en 
21.30 uur was er een inbraak 
in een woning aan de Roelat 
in Limmen. Er is apparatuur 
en kleingeld weggenomen. 

Donderdag is de Oer-IJ app gepresenteerd bij Huis van Hilde. 
Op de foto van links naar rechts de samenstelster van de rou-
tes Lia Vriend, voorzitter van de stichting Oer-IJ Evert Vermeer, 
directeur van de Rabobank Noord-Kennemerland Ugur Pekde-
mir en wethouder Kees Rood van Castricum.
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Wie kent deze 
mannen?

Castricum - Wie herkent 
beide mannen of een van de 
mannen? Zij hebben  geld 
opgenomen met een gesto-
len pas. De pas werd vermoe-
delijk gestolen tussen maan-
dag 10 april en dinsdag 18 
april van een inwoner uit Nij-
land. Onbekend waar of hoe 
de pinpas is weggenomen. 
Met de pas werd meerdere 
keren gepind bij banken in 
Noord-Holland, waaronder in 
Castricum, Alkmaar en Hei-
loo. Wie wat weet kan dit la-
ten doorgeven via het tipfor-
mulier op www.politie.nl/ge-
zocht-en-vermist/gezochte-
personen/2017/juli/01-pin-
nen-gestolen-pas.html.

GPS tracking 
bij postduiven

Castricum - GPS tracking 
is een volgsysteem dat in-
middels voor uiteenlopende 
doeleinden wordt gebruikt. 
Enkele universiteiten doen 
onderzoek bij wedstrijddui-
ven door de kleinste gps-re-
corder ter wereld, een ringe-
tje van vier gram, om de poot 
te doen. Het geeft belangrij-
ke informatie over zaken als 
locatie, snelheid, richting, 
vlieghoogte en kan zo meer 
kennis opleveren over het 
gedrag van  wedstrijdduiven. 
Voor de leden van de Gouden 
Wieken is dat nog toekomst-
muziek. Op de jonge duiven-
lossing Asse Zellik werden 
Gerhard Tromp, Anton Tromp 
en Sander de Graaf de win-
naars. 
Nico de Graaf was de bes-
te vanaf Chateauroux, ge-
volgd door Gerhard Tromp. 
Vermeldenswaard is nog dat 
plaatsgenoot John Hardebol, 
lid van P.V. Heemskerk, nati-
onaal een vierde prijs pakte 
vanaf Marseille met de eni-
ge duif die dezelfde dag in 
Noord Holland arriveerde.

Actie Oranjebuurt om 
bomen te behouden

Castricum - Inwoners van 
de Oranjebuurt hebben zich 
hard gemaakt voor het be-
houd van de twaalf monu-
mentale populieren langs de 
singel van de Jan van Nas-
saustraat. Afgelopen week 
zijn er vierhonderd handteke-
ningen, van een in het leven 
geroepen petitie, overhan-
digd aan wethouder Marcel 
Steeman en Rob Schijf. Dit 
nog aangevuld met meer dan 
honderd kleurplaten die ge-
maakt zijn door de kinderen 
van de Juliana van Stolberg-
school.
Bärbel Böhling is een van 
de initiatiefnemers: ,,De be-
woners van de buurt vinden 
de bomenrij beeldbepalend 
en hechten veel waarde aan 
het in stand houden van ge-
zonde volwassen bomen. Het 
geheel of gedeeltelijk kappen 
hiervan beschouwen zij als 
een verarming van de wijk. 
Temeer omdat er in vooraf-
gaande jaren vanuit de buurt 
ook al gepleit is voor het in-
tact laten van het volledige 
gebouw waarin onder andere 
Toonbeeld gevestigd was. Er 
zijn toen vanuit de buurt al-
ternatieven aan de gemeente 
aangedragen zoals renovatie 
en het onderbrengen van se-
niorenwoningen in het deel 
dat nu gesloopt gaat worden. 
De gemeente heeft, ondanks 
protesten, gekozen voor 

sloop en nieuwbouw van wo-
ningen.”
Het behoud van de bomen-
rij is dus opnieuw een po-
ging vanuit de buurt iets van 
het originele karakter van de 
plek te behouden. En voor de 
natuur, want in het huidige 
pand dat moet worden ge-
sloopt leven vleermuizen. In 
de destijds gemaakte herzie-
ning van het bestemmings-
plan is te lezen dat ‘voor 
de hier voorkomende be-
schermde dwergvleermuizen 
geen negatieve effecten te 
verwachten zijn, ten gevolge 
van de bouw van de nieuwe 
woningen, omdat immers de 
bomenrij langs de singel zal 
blijven bestaan’.
,,Doordat zo veel buurtbewo-
ners gereageerd hebben op 
de oproep de bomenrij intact 
te laten, kunnen de bewoners 
zich niet voorstellen dat de 
gemeente toch tot (gedeelte-
lijke) kap zal besluiten”, aldus 
Bärbel Böhling. ,,Dit temeer 
omdat burgerparticipatie 
door de gemeente als steeds 
belangrijker gezien wordt. 
Want, is kap daadwerkelijk zo 
noodzakelijk? Als reden geeft 
de gemeente een aan te leg-
gen strook van kabels en lei-
dingen. Die zijn immers nog 
niet gelegd en volgens de be-
woners zou dit met inventivi-
teit en goede wil anders op te 
lossen zijn.”

Castricum - In de afsluiten-
de koppelkoers van het EK 
baanwielrennen in Portugal 
heeft Yanne Dorenbos samen 
met Bob Markus een twaalf-
de plek gehaald. Hij heeft 
zich goed kunnen handha-
ven ondanks het zeer hoge 
niveau van de renners. De 
uiteindelijke Belgische kam-
pioenen hadden ze in maart 
van dit jaar een keer versla-
gen, maar in deze wedstrijd 
waren ze een maatje te groot. 
Afgelopen week heeft hij op 
de eerste dag een ploegen-
achtervolging gereden met 
een zesde tijd en nieuw PR in 
de kwalificatie. Op de tweede 
dag konden ze dit niet meer 

evenaren en zijn achtste in 
de uitslag geworden. De 
ploeg was een beetje geha-
vend door tegenslag. Op de 
voorlaatste dag heeft Yanne 
een puntenkoers over hon-
derd rondes gereden, hij be-
haalde daar een tiende plek. 

Ook hier is de suprematie 
van België, Rusland en Groot 
Brittannië duidelijk te zien 
maar gelijkertijd een goe-
de leerschool om op een ho-
ger niveau te komen. Yan-
ne hoopt dat hij volgend jaar 
weer in de selectie Junioren 
van bondcoach Peter Schep 
op herkansing mag. Foto: 
João Fonseca.

Biljarttoernooi Bakkum Bruist
Bakkum - Ook het Biljart- en 
Bridgecentrum organiseert 
een activiteit tijdens Bakkum 
Bruist. Er wordt een toer-
nooi georganiseerd waar-
aan straatteams mee kunnen 
doen. 
Per straat kunnen meerde-
re teams zich inschrijven. Elk 
team bestaat uit vier spelers, 

waarvan er twee gastspeler 
kunnen zijn. Na de voorron-
des, die eind augustus ge-
speeld worden, wordt op za-
terdagmiddag 9 september, 
voorafgaand aan Bakkum 
Bruist, de finale gespeeld. 
Meer informatie en inschrijf-
formulier: www.bbccastri-
cum.nl.

Praten met 
de VVD? 

Castricum - Maandelijks 
kunnen inwoners in contact 
komen met een delegatie van 
de VVD fractie, vaak aange-

vuld met de wethouder en 
een statenlid. Vrijdag 28 juli is 
de VVD tussen 16.00 en 17.00 
uur in Club Mariz, Dorps-
straat 72 in Castricum aan-
wezig. De partij hoort graag 
wat de inwoners vinden van 
alle zomeractiviteiten.

‘Stem op ons strand!’
Castricum - De Schoonste 
Stranden Verkiezing 2017 is 
van start gegaan. Met behulp 
van strandbedjes, sup-boards, 
parasols, reddingsboten, een 
grote vissersboot en een com-
plete schoolklas werden vijf-
tien letters en een teken uit-
gebeeld die vanuit de lucht 

zichtbaar waren. Castricum 
maakte de letter O met stran-
dattributen. Tijdens de heli-
koptervlucht kwam de bood-
schap aan alle strandliefheb-
bers tevoorschijn: Stem op ons 
strand! Stemmen kan tot en 
met zondag 20 augustus via 
www.supportervanschoon.nl.
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Bram tiende van Europa
Castricum - Bram Ande-
riessen is zaterdag tiende 
van Europa geworden in een 
boemelrace met een strui-
kelpartij op de 1500 me-
ter. In het Italiaanse Grosse-
to maakte Bram Anderies-
sen op donderdag in de se-

ries 1500 meter een sterke 
indruk. Met een goede start 
was Anderiessen de gehe-
le race voorin te vinden. Het 
laatste stuk kwamen er nog 
vier man overheen, maar de 
tijd van 3:48.41 was voldoen-
de om als tijdsnelste door te 

Castricum - Vorige week 
namen de kinderen van de 
Montessorischool na 25 jaar 
afscheid van hun geliefde juf 
Carla van De Nesse. Alle kin-
deren hadden vorige week 
voor haar afscheid een mooie 
bloem meegebracht. Ook 

had elke klas een feestelij-
ke slinger gemaakt met van 
ieder kind een papieren af-
scheidshandje. 
Op dat handje stond een be-
dankje, een mooie herinne-
ring of een goede wens er-
op. Juf Carla heeft meer dan 

45 jaar in het onderwijs ge-
werkt, waarvan 25 jaar bij 
de Montessorischool Castri-
cum. Een van haar speciali-
teiten was het organiseren 
van de sportdag. Ook was zij 
zeer creatief en bedreven in 
het geven van handvaardig-
heidslessen. Voor de musical 
van groep 8 was haar zolder 
thuis van onschatbare waar-
de: ,,Als we een ingewikkeld 
of zeldzaam decorstuk no-
dig hadden, toverde Carla al-
tijd precies dat wat we nodig 
hadden van haar zolder!”, al-
dus een van haar collega’s. 
Jonatan (9) en Fabrice (9) 
hebben een fi jne tijd bij haar 
in de groep gehad en vonden 
dat ze goede lessen gaf en 
heel goed kon uitleggen. Wat 
ze het allermeest zullen gaan 
missen? ,,Haar grapjes!”. 

De collega’s laten weten dat 
zij de creatieve ideeën, de 
daadkracht en de betrokken-
heid van Carla van De Nesse 
enorm zullen missen. 

Vakantiekinderactiviteit  
bij de Reddingsbrigade

Castricum - Een échte lijn-
redding uitvoeren, een spor-
tief spelletje touwtrekken en 
een spannende quiz staan op 
het programma van de Red-
dingsbrigade voor de kin-
deren van de KidsVakantie-
Cocktail. Vanuit de uitkijk-
post op het strand kunnen 
kinderen door de heel spe-
ciale marineverrekijker kij-
ken om te zien of alles veilig 
is in de zee. En de boot op het 
droge proberen hoort ook bij 

de Reddingsbrigadeactiviteit. 
Kinderen in de leeftijd van 
acht tot en met twaalf jaar 
kunnen op maandag 31 juli 
van 10.00 tot 12.00 uur mee-
doen met de kosteloze activi-
teit van de Reddingsbrigade 
op het strand. 
Aanmelden voor de activiteit 
kan via de mail: jc@redding-
brigade.nl. Voor meer infor-
matie: kijk op de site: www.
castricum.reddingsbrigade.
nl. Foto: Nico Lute. 

gaan. De fi nale op zaterdag 
was bloedstollend, omdat 
er aan het begin heel lang-
zaam gelopen werd, dus een 
snoeiharde eindsprint. Zo 
geschiedde het ook. Na 800 
meter in 2.16 werd er gelei-
delijk versneld. De natuur-
kundestudent streed tot het 
einde en moest genoegen 
nemen met de tiende plaats.

Europees kampioenschap Sharpie
Akersloot - Nog maar een 
paar dagen totdat het 54ste 
Europees kampioenschap 
Sharpie losbarst op het Alk-
maardermeer. Vanaf 30 ju-
li tot en 4 augustus zal er in 
tien races worden bepaald 
wie zich gedurende een jaar 
Europees Kampioen mag 
noemen in deze oud-Olympi-
sche klasse.
Voorzitter van de Sharpiek-
lasse Daan Versteeg: ,,Er 
worden circa 45 schepen 
verwacht uit Europa. Samen 

met Alkmaarse Roei- en Zeil-
vereniging en restaurant De 
Roef is een compact Shar-
piedorp gecreëerd voor moe-
derschepen, tenten, caravans 
en campers in Akersloot met 
een afwisselend programma 
voor zowel de zeilers als de 
meer dan tweehonderd mee-
reizende supporters. De wed-
strijdleiding ligt in handen 
van het zeer ervaren Comi-
té Alkmaardermeer, onder de 
bezielende leiding van Frouk 
Segaar.” Nederlandse deel-

nemers zijn torenhoog favo-
riet, met bovenaan regerend 
Europees kampioen Jan-Pie-
ter Braam die een maand ge-
leden op de Noordzee de En-
gelse titel heeft veroverd en 
heeft aangetoond dat het met 
de vorm wel snor zit. Patrick 
van Raalte heeft in mei na ja-
renlang proberen zijn eer-
ste Nederlandse titel gepakt. 
Zondag 30 juli vindt de offi ci-
ele opening van het EK plaats 
om 17.00 uur op de jachtha-
ven ARZV in Akersloot. 

Wensenlijst: Tiny Houses 
en meer vertrouwen

Castricum - Donderdag-
avond werd de maatschap-
pelijke agenda gepresen-
teerd aan het gemeentebe-
stuur; een wensenlijst van in-
woners waarmee de politieke 
partijen aan de slag kunnen. 
Dit initiatief van burgemees-
ter Mans is uitgevoerd door 
tien verkenners; Castricum-
mers afkomstig uit alle lagen 
van de samenleving. 
,,Als in de gesprekken één 
ding opviel, dan is het wel 
dat mensen trots zijn op on-
ze gemeente en zich zeer be-
trokken voelen”, is in de bij-
gaande brief te lezen. ,,Cas-
tricummers willen leven in 
een gemeente die de ambitie 
heeft om de beste gemeente 
van Nederland te worden, op 
welk vlak dan ook.”
In de agenda staan vier kern-
doelen: Een actieve gevari-
eerde gemeente met goe-
de voorzieningen, het zorgen 
voor balans tussen bebou-
wing en landschap, meer on-
derlinge verbondenheid in de 
gemeente en een gemeente 
waar samenleving en over-
heid samen optrekken. 
Als eerste actie wordt het te-
rugwinnen van het vertrou-
wen van inwoners in de over-
heid genoemd. De twee-
de actie is snel investeren in 
voor iedereen toegankelijke 

en duurzame woningen. Vol-
gens de laatste Burgerpeiling 
van de VNG heeft slechts 
twaalf procent van de inwo-
ners (veel) vertrouwen in de 
gemeente. In de BUCH-ge-
meenten is het gemiddelde 
dertig procent. De verken-
ners dagen de gemeente uit 
om in 2020 een vertrouwens-
getal van minimaal 35% te 
bereiken.
De tweede actie is investeren 
in duurzame en toegankelij-
ke woningbouw voor allen. 
,,Tijdens de gesprekken zijn 
meerdere keren de Tiny Hou-
ses genoemd. Dit wooncon-
cept sluit naar onze mening 
goed aan bij de kwaliteit en 
waarden van onze gemeente. 
Tiny Houses zijn kleine, ener-
gie neutrale woningen van 
makkelijk afbreekbare ma-
terialen die heel goed pas-
sen in de groene omgeving. 
Ze kunnen symbool staan 
voor de langetermijnvisie 
die op het gebied van duur-
zaam en toegankelijke wo-
ningbouw moet worden op-
gesteld. Het is niet dé oplos-
sing om te komen tot duurza-
me en toegankelijke woning-
bouw, maar wel een mooi be-
gin.” 
De verkenners pleiten ervoor 
dat er in 2023 minimaal hon-
derd Tiny Houses staan.
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Uitgeest - Na een race op 
het Duitse circuit van Os-
chersleben was racingteam 
Edwin Ott motoren weer te-
rug op het thuiscircuit in As-
sen waar zowel Nick Vlaar 
als Rob Juwett een top-tien 
klassering boekten. Op de 
donderdag en vrijdag vooraf-
gaand aan de racedag ston-
den weer vrije trainingen ge-
pland voor SuperCup 600 
coureur Nick Vlaar. In tegen-
stelling tot de vrijdag bleef 
het op de racedag de gehele 
dag droog. Naast Nick Vlaar 
kwam ook SuperCup 1000 
coureur, Rob Juwett, deze 
dag weer in actie, ditmaal op 
zijn nieuwe blauwe Yamaha 
YZF-R1.
De start van de race verliep 
niet goed voor Rob Juwett, de 
‘launch-control’ van zijn R1 
deed niet wat hij verwacht-
te en zodoende kwam hij niet 
goed uit de startblokken. Aan 
het eind van de eerste ronde 
maakte hij vervolgens ook 
nog een foutje waardoor hij 
de aansluiting kwijt was op 
zijn voorgangers. In de der-

de ronde werd echter de ro-
de vlag gezwaaid wat bete-
kent dat de race onderbro-
ken wordt en herstart.
Met de herstart maakte hij 
geen gebruik van de launch-
control en kwam hij beter 
van zijn plek. Hij ging gelijk 
de strijd aan met Bas Lene-
man en Jeroen Rensel. Maar 
Rob en Jeroen werden opge-
houden door Matthijs Kedde-
man die na een fout te snel 
weer de baan op reed waar-
voor hij een tijdstraf kreeg. 
Hiermee was Rob niet gehol-
pen. Jeroen probeerde voor-
bij te gaan aan Matthijs ter-
wijl Rob voorbij probeer-
de te gaan aan Jeroen, wat 
erg lastige situaties oplever-
de. Jeroen maakte in de laat-
ste ronde een klein foutje in 
de laatste chicane waardoor 
Rob nog de hoop had hem 
voorbij te gaan voor de fi -
nishstreep, maar dit lukte net 
niet. Alsnog een hele mooie 
tiende plaats en zijn persoon-
lijk record aangescherpt met 
een tijd van 1:46.5. Foto: Kees 
Siroo.

Kijkje in Fort 
aan Den Ham

Regio - Zondag 30 juli is Fort 
aan Den Ham, Unesco We-
relderfgoed, weer voor pu-
bliek geopend. Deze zondag 
is een klein US-Army bivak 
met verschillende voertui-
gen en manschappen op het 
fortterrein gelegerd. Het fort 
ligt net over het spoor tussen 
Krommenie en Uitgeest aan 
de provinciale weg N203. 

Nu een rustige plek in het 
Noord-Hollandse landschap 
maar in de mobilisatietij-
den 1914-1918 en 1940 vol 
met soldaten en zware ka-
nonnen. Van 11.00 tot 16.00 
uur is iedereen welkom. De 
vrijwilligers hebben van het 

fort een militair museum ge-
maakt met behoud van de 
oude sfeer. Er zijn diverse ex-
posities te zien over de Stel-
ling, WOII, militaire commu-
nicatie, de Linie van Bever-
wijk, Slag bij Castricum en de 
Politionele acties gedurende 
1945-1950 in voormalig Ne-
derlands-Indië.

Ieder uur zijn er rondleidin-
gen met gids. Vrij rondlopen 
mag ook. Het fort is rolstoel-
vriendelijk en honden zijn, 
mits aangelijnd, toegestaan.
Actuele informatie over het 
fort en de Stelling van Am-
sterdam op www.fortaanden-
ham.nl. Foto: F. Braaksma.

Vrijwilligerssteunpunt versterkt 
leefbaarheid en vitaliteit Uitgeest
Uitgeest   Per 1 septem-
ber gaat in Uitgeest een Vrij-
willigersinformatiepunt van 
start. Inwoners en besturen 
van stichtingen en vereni-
gingen kunnen daar voort-
aan terecht voor ondersteu-
ning bij het werven, scho-
len en behouden van vrijwilli-
gers. Afgelopen april besloot 
het college tot het opzetten 
van zo¹n steunpunt voor vrij-
willigers, waar in verschillen-
de gemeenten al goede er-
varingen mee zijn opgedaan. 
Stichtingen en verenigingen 
blijken met de juiste vrijwil-
ligers op de juiste plek voor 
allerlei taken hun voordeel te 
kunnen doen.
In samenhang met de op-
richting van het Vrijwilligers-
informatiepunt heeft het col-
lege besloten de ambtelij-

ke ondersteuning aan de 
Stichting Uitgeester Senio-
ren (S.U.S) per 1 december 
2017 af te bouwen. Vanuit het 
nieuwe Vrijwilligersinforma-
tiepunt komt straks voor al-
le besturen van verenigingen 
en stichtingen in Uitgeest 
dezelfde ondersteuning be-
schikbaar bij het werven, 
scholen en behouden van 
vrijwilligers. De ambtelijke 
ondersteuning die de S.U.S. 
tot op heden van de gemeen-
te ontvangt zou daarnaast 
een uitzonderingspositie cre-
eren. Omdat het college kiest 
voor een gelijke vorm van on-
dersteuning aan iedere orga-
nisatie die met vrijwilligers 
werkt, noemt de gemeen-
te het redelijk om de amb-
telijke ondersteuning van de 
S.U.S. stop te gaan zetten. 

Het bestuur van de S.U.S. en 
de betreffende ambtenaar 
zijn daarover inmiddels op de 
hoogte gesteld. De subsidie-
relaties tussen de gemeen-
te en enerzijds de Stichting 
Uitgeester Senioren en an-
derzijds Dorpshuis de Zwaan 
blijven zoals deze zijn.   
Met het bestuur van de S.U.S. 
is afgesproken dat het in au-
gustus intern gaat bespreken 
hoe het taken gaat verde-
len. Indien daaruit een vraag 
tot ondersteuning voortkomt, 
kan het bestuur daarover in 
contact treden met het vrij-
willigerssteunpunt. Na de zo-
mer informeert het S.U.S.-
bestuur het college over de 
stand van zaken. De onder-
steuning van de S.U.S. door 
een ambtenaar wordt tot 1 
december 2017 voortgezet. 

Vijfde vlucht 
is voor Wim

Uitgeest - De Jonge duiven 
vlogen dit seizoen hun derde 
vlucht vanuit het Belgische 
Asse-Zellik met een afstand 
van 185 km. Aantal deelne-
mers was zes en het aantal 
ingebrachte duiven 74. 

De duiven werden gelost om 
7.30 uur met bij vertrek een 
zwakke zuidenwind in de 
staart. De eerste en tevens 
snelste  twee duiven werden 
geconstateerd om 09.25.08 
uur bij Wim Rodenburg in 
Uitgeest met slechts twee se-
conden verschil. De nummer 
3 en 15 waren van Frank Ro-
denburg, 7, 9, 19, 16, 18 van 
Hein Berkhout, 8, 12, 14, 17 
van Niels Goeman en num-
mer 13 van Wim van Tol. 

Volgende week de vier-
de jonge duivenvlucht van-
uit Quiévrain met een af-
stand van 220 km. Het tra-
ge thuiskomen van de jon-
ge duiven gaf voor de oude 
duiven die later in de middag 
vanuit het Franse Argenton 
op (670km) zouden komen 
het vermoeden van ook een 
trage vlucht. Met al een re-
delijk vroege lossing om 7.25 
uur in de morgen en met op 
de vlieglijn boven België en 
Zuid-Nedeland een dik wol-
kendek vanuit het zuidwes-
ten kwamen de duiven toch 
wel vlot naar huis. De eerste 
en werd om 14.17.54 uur ge-
klokt bij Hein Berkhout. Ook 
de tweede duif was van Hein 
en de duif van Piet Groentjes  
werd derde.   

Negatief zwemadvies 
Dorregeest ingetrokken

Uitgeest - Het eerder deze 
week afgekondigde preven-
tieve negatieve zwemadvies 
voor Dorregeest is ingetrok-
ken. 
Een controlebemonstering 
van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
wees uit dat de waterkwali-
teit in orde is. De RUD NHN 
adviseert om bij elk bezoek 
goed te letten op de blau-
we borden die bij alle offi ci-
ele zwemlocaties in Noord-
Holland staan. Op de bor-

den staat naast algemene in-
formatie over de locatie ook 
vermeld of op dat moment 
een waarschuwing, negatief 
zwemadvies of zwemverbod 
geldt. De RUD NHN geeft 
dagelijks actuele informatie 
over de kwaliteit en veiligheid 
van zwemlocaties in Noord-
Holland op www.zwemwa-
ter.nl of via Twitter @Zwem-
waterRUDNHN. Via www.
zwemwater.nl kan er ook een 
zwemwater-app worden. ge-
download.

Akersloot - De kerkdienst 
van de Protestantse Ge-

Kerkdienst meente Uitgeest-Akersloot 
vindt zondag plaats om 10.00 
uur in de kerk op het Dielof-
slaant in Akersloot. Voorgan-
ger is ds. A. Mak.
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Ophalen gft-afval
In week 31 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. De ophaalda-
gen zijn als volgt: wijk 1, maandag 31 juli; wijk 2, dinsdag 1 augus-
tus; wijk 3, woensdag 2 augustus; wijk 4, donderdag 3 augustus; 
wijk 5, vrijdag 4 augustus.
 
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

Echtpaar Poelmeijer: zestig jaar 
huwelijk als een kunstwerk
Burgemeester Wendy Verkleij verraste op dinsdag 17 juli 2017 het echtpaar 
Poelmeijer-Van Geldere in hun woning aan de Uitgeesterweg met een feest-
boeket en een kopie van hun trouwakte. Op 10 juli wat het zestig jaar gele-
den dat Leo Poelmeijer en Hannie van Geldere in Koog aan de Zaan in het hu-
welijk traden. Ze hadden elkaar leren kennen via een oom van de bruid, die 
schilderles gaf aan de bruidegom. Daarmee was de toon gezet voor een lang 
huwelijksleven in en met de beeldende kunst.
Na korte tijd in Koog aan de Zaan te hebben gewoond trokken de twee jonge 
kunstenaars in een voormalige pastorie in Westzaan. Een zeventiende-eeuws 
Zaans pand, met genoeg atelierruimte voor zijn schilder- en  tekenwerk en 
grafische activiteiten en voor haar keramiek. Terwijl ze een dochter en zoon 
grootbrachten maakten beiden naam in de Zaanse kunstwereld en daarbui-
ten, mede doordat ze fraaie monumentale werken realiseerden in de beel-
dende aankleding van openbare gebouwen zoals scholen, zwembaden etc.
Na 55 jaar in Westzaan woont het echtpaar sinds een jaar in Uitgeest, in een 
zorgwoning achter de paardenhouderij van hun dochter. De tachtigplussers 
genieten elk volop van hun eigen atelier, van de weidse uitzichten naar al-
le kanten en van de aanloop van de kinderen en vijf kleinkinderen. Op tafel 
ligt een cassette met twee fraai uitgegeven boeken met reproducties van de 
kunstwerken van beide echtelieden. En hopelijk zit er nog meer in het vat. 
Leo Poelmeijer: ‘Ik hoef hier maar een paar stappen naar buiten te zetten en ik 
heb een uitzicht zoals op de mooiste doeken van de Bergense School.’

BURGERLIJKE STAND

GEBOREN 
Hugo Abraham van Lieshout, zoon van M.K. van Leeuwen en 
M.M.P. van Lieshout

De zon schijnt en het water lonkt. Je hebt zin om met familie of vrienden naar 
buiten te gaan en iets leuks te doen. Maar wat en waar? Sinds kort kun je op 
je mobiele telefoon vinden wat er allemaal te doen is op, aan en in het water 
van Noord-Holland. Op noord-hollandswater.nl staan tips en handige informa-
tie over wateractiviteiten. Te lezen op je mobiele telefoon of tablet en dus al-
tijd bij de hand.

De beste ideeën
Op zoek naar inspiratie?  De website noord-hollandswater.nl geeft ideeën en 
tips voor recreatie op, aan en in het water. Zoals varen met een fluisterboot, 
kitesurfen of blokarten op het strand. Alle informatie op één plek: kaarten, 
aanbieders, adressen en routes. Wil je bijvoorbeeld een kanotocht maken, dan 
helpt de site je om kanoroutes en -verhuurders te vinden. Je klikt via je mo-
biel op een activiteit en je linkt direct door naar de desbetreffende website(s).

Informatie op één plek
Wil je op een warme zomerdag lekker zwemmen met je kinderen, maar weet je 
niet zeker waar dat veilig kan? Noord-Hollands Water toont je een kaart met al-
le zwemlocaties in Noord-Holland. Je kiest de plek die je leuk lijkt en je ziet met-
een of het water veilig is. En welke voorzieningen er zijn, zoals toiletten, hore-
ca of parkeergelegenheid.
Gedeputeerde Cees Loggen: ‘Voor watersporters en -recreanten is Noord-Hol-
land een paradijs. De zee, de talrijke meren, plassen en vaarwegen bieden volop 
mogelijkheden om te genieten. Om dit grote aanbod aan activiteiten voor ieder-
een makkelijk vindbaar te maken heeft de provincie Noord-Holland deze por-
tal ontwikkeld, samen met onze waterpartners. Je kunt nu heel gemakkelijk op 
je mobiel zien waar je wat kunt doen op, in en aan het water in Noord-Holland.’

Burgemeester Wendy Verkleij met het diamanten kunstenaarsechtpaar Poelmeijer 
(foto: gemeente Uitgeest). 

Terinzagelegging ontwerp 
Omgevingsvisie Uitgeest 2030 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat 
vanaf vrijdag 28 juli 2017 tot en met 8 september 2017 voor een periode van 
zes weken het ontwerp van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 ter inzage ligt. 
U kunt het ontwerp van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 tijdens openings-
tijden inzien in het gemeentehuis, Middelweg 28 te Uitgeest. Daarnaast is het 
plan in te zien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. 
In het ontwerp van de Omgevingsvisie wordt ingegaan op de verdere ruim-
telijke ontwikkeling van Uitgeest. In het ontwerp wordt een beeld geschetst 
van Uitgeest in 2030. Daarbij wordt ook aangegeven wat dit voor de verschil-
lende deelgebieden (Oude dorp, woongebieden, stationslocatie, bedrijventer-
rein, aan het water en weidegebied) binnen de gemeente betekent in de vorm 
van streefbeelden. De hoofdlijnen /rode draden uit de visie worden gevormd 
door: het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het dorp;  een gezonde, 
sociale en vitale kern; een goed bereikbaar dorp met goede voorzieningen 
rond het centrum en het station en de ombouw naar een duurzame, energie-
zuinige en klimaatbestendige gemeente. De hoofdlijnen worden in de visie 
verder uitgewerkt in zogenaamde opgaven. Wat is nodig om het doel te ha-
len, zoals onder meer voldoende woningen, een goede openbare ruimte, een 
vitaal centrum, een gezonde omgeving en geen overlast van water. 
Gedurende bovenvermelde termijn kunt u een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 7, 1910 AA UItgeest. Voor het in-
dienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnum-
mer 140251 een afspraak maken. 
Op woensdag 6 september is er vanaf 19.00 tot 21.00 uur een in-
loopavond in het gemeentehuis van Uitgeest. Op deze avond kunt u 
vragen stellen over onderwerpen uit de visie. 
Mede op basis van de zienswijzen zal vervolgens een voordracht worden ge-
daan aan de gemeenteraad om de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 vast te stel-
len, naar verwachting in een raadsvergadering eind 2017.

Noord-Hollandse wateractiviteiten 
op je mobiele telefoon

De nationale Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt op de vierde zaterdag in september. In 
2017 vieren we Burendag op 23 september. Het is een dag waarop je ge-
zellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar 
en de buurt. Op de website www.burendag.nl is het niet alleen mogelijk 
om nieuwe activiteiten voor deze dag aan te melden, maar ook om daar-
voor een financiële bijdrage aan te vragen.
Het idee achter Burendag is dat buurten leuker, socialer en veiliger wor-
den als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. 
Het Oranje Fonds en Douwe Egberts ondersteunen sociale initiatieven 
en bevorderen zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook 
via Burendag willen zij mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom is het 
mogelijk als buurt een aanvraag tot € 400,- in te dienen bij het Oranje 
Fonds voor het uitvoeren van een plan op Burendag. Wilt u hierbij een 
advies van de Uitgeester gebiedsregisseur? U kunt Yvonne Groen e-mai-
len op het adres yvonnegroen@debuch.nl.
Op www.burendag.nl staat alles over de voorwaarden van het Oranje 
Fonds voor zowel particulieren als organisaties. Iedereen die voor 1 sep-
tember een activiteit aanmeldt ontvangt in elk geval een Burendag-feest-
pakket.

Burendag komt eraan: 23 september!
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