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Medailles voor atleten
Uitgeest/Castricum - Bij het 
Nederlands Kampioenschap in 
Amsterdam was er voor de vijf-
tiende keer goud op het onder-
deel polsstokhoogspringen voor 
Rianna Galiart uit Uitgeest . Na 
een barrage behaalde Rianna 
met 4.20 meter haar nationa-
le titel. Menno Vloon, clubge-
noot van Rianna bij Lycurgus in 
Krommenie, pakte bij dit onder-
deel bij de mannen het goud met 
een hoogte van 5.40 meter (PR). 
Het lukte hem niet om de EK-li-
mit van 5.55 meter te slechten. 
Akersloter Cliff Ellsworth (rechts 
op de foto) won op de 400 me-

ter horden goud door verrassend 
Eelco Sintnicolaas op de finish te 
verslaan. Bob van der Ham van 
AV Castricum heeft op de 800 
meter de zilveren medaille ver-
overd. Edwin de Vries eiste op 
de 5.000 meter de derde plaats 
voor zich op. Jesper van der Wie-
len maakte op deze afstand zijn 
favorietenrol volledig waar en 
pakte onbedreigd de winst. Op 
de 1.500 meter kwam Neal Bou-
terse goed door de kwalificatie-
reeks door zich in zijn serie naar 
een derde plaats te lopen. In de 
finale legde hij beslag op de ne-
gende plek. 

Festival Bakkerij een groot feest
Castricum - Zondagmiddag, de 
zon schijnt en Castricum wordt 
getrakteerd op zware beats af-
komstig uit het Willem de Rij-
kepark. Niet alleen in het park, 
maar ook rondom het festival-
terrein van het Uit je Bak Fes-
tival zitten groepjes te chillen 
op de grond. Want het is druk, 
heel druk in het park. Natuur-
lijk zijn er vanuit alle windstre-

ken veel jongeren op het gratis 
toegankelijke feest afgekomen. 
Daartussen lopen jonge gezin-
nen met kinderen die kunnen 
dansen in de rook van de Knal-
hal of aan de gang kunnen gaan 
met speelse kunst. Er zijn jon-
ge ouderen en oude jongeren, 
maar ook een aantal bezoekers 
die zichzelf allang grootvader en 
-moeder zouden kunnen noe-

men. Er is veel muziek, grappig 
theater, lekker eten en bijzonde-
re kunst en zo wordt er tien uur 
lang samen gelachen, gedanst, 
geklapt en gezongen. 
Meer foto’s van Jorinde Reijnier-
se zijn te zien verderop in deze 
editie. 

Castricum - Op 2 augustus start 
de grote feestweek op camping 
Bakkum met verschillende acti-
viteiten vanwege het honderdja-
rig bestaan. Op dinsdag 5 augus-
tus is er een Amsterdams festijn. 
Vanaf 16.00 uur zijn er optredens 
van Imca Marina, Dries Roelvink, 
Martin Vinken, Nico Landers en 
Dario is er een barbecue en dj. 
Voor de barbecue moet men zich 
aanmelden. Op vrijdag 8 augus-
tus wordt de Voice of Bakkum ge-
organiseerd. Deze finale zal wor-
den gepresenteerd door zan-
ger/entertainer Dario. Naast lo-
kaal talent is er een optreden van 

Trio Biervan het Bakkums volks-
lied ‘Bakkum aan Zee’. Ook Roy 
en Reneé de Haan zullen een op-
treden verzorgen. Aanvang 20.00 
uur. Entree is gratis. De rest van 
de week zijn er veel verschillende 
activiteiten voor jong en oud; niet 
alleen leuk voor de kampeerders, 
ook mensen van buiten de cam-
ping zijn welkom.
Op zaterdag 23 augustus treedt 
Karin Bloemen op tijdens festi-
val Bakkum Vertelt. Kaarten via 
www.bakkumvertelt.nl.
Meer informatie is te vinden op 
www.campingbakkum.nl/activi-
teiten

Feestweek op camping
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Reddingsbrigade oefent 
met Surfski-Holland

Castricum - Het nieuwe water-
sportcentrum was voor Surfski-
Holland een mooie gelegenheid 
om naar Castricum te verhuizen.
Een surfski is een lang, smal en 
lichtgewicht kajak, die voorna-
melijk wordt gebruikt voor open 
waterraces. Tijdens races wordt 
gebruikgemaakt van zogenaam-
de ‘downwind’, en dat betekent 
dat wind en golven van ach-
ter komen, zodat er gesurft kan 
worden en tegelijk gepeddeld. 
Dat maakt de surfski de snelste 
kajak op zee. 
Nu deze sport meer beoefend 
wordt in Castricum, was het zo-
wel voor Surfski-Holland, als de 
Reddingsbrigade belangrijk om 
een keer gezamenlijk te trainen. 

Voor de Reddingsbrigade is het 
belangrijk om te weten hoe ie-
mand in nood herkend kan wor-
den. De prioriteit ligt altijd bij het 
slachtoffer.  maar wanneer de si-
tuatie het toelaat wordt ook het 
materiaal veilig aan de kant ge-
bracht.

Dit bleek tijdens de oefening nog 
een behoorlijke uitdaging, een 
surfski is al snel 1,5 meter lan-
ger dan de reddingsboot. Voor 
de surfskivereniging was het be-
langrijk om te leren hoe ze de 
Reddingsbrigade kan waarschu-
wen tijdens een noodsituatie, 
welke nummers ze moeten bel-
len en wat voor soort vuurwerk  
het best zichtbaar is. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboorte:
08-07-2014: James Domi-
nic, zoon van Cas Broersen en 
Shirley S. van der Leeden. 10-
07-2014: Amy Lynn, dochter 
van Jurgen D. J. Brand en Ma-
riëlle Vonk. 10-07-2014: Sjors, 
zoon van Otto van der Schaaf 
en Nienke Spaan. 11-07-2014: 
Maud,  dochter van Johannes 
P.G. Veldt en Simone M. Bakker. 
11-07-2014: Freek Theodorus, 
zoon van Erik van de Rovaart en 
Kim Louman. 13-07-2014: Isus 
Nalu, dochter van  Gijs van der 
Meer en Lindsay R. Tai-Tin-Woei. 
14-07-2014: Bas, zoon van Mar-
tijn W. Witvoet en Priscilla Nooij. 
16-07-2014 Sem Noah, zoon van 
Martinus P. Grandiek en  Mar-
leen J.A. de Jongh. 21-07-2014: 
Lenn Noah, zoon van Leonardus  
A.W. Veldt en Annelies van der 
Eng. 21-07-2014: Mac, zoon van 
Jasper Bekkering en Maria J. 
van der Velden. 21-07-2014: No-
ah,  zoon van Dave de Lie en Ca-
tharina J.M. Broersen.

Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap:
17-07-2014: Johannus M.A. 

Zonneveld en Daniëlle S. Horvät. 
18-07-2014: Josephus S.P. Lief-
ting en Anna C.E. Bruynzeel.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap:
18-07-2014: Suzanne J.C. Bader 
en Lisette Tromp. 25-07-2014: 
Beatrijs C.S. Egberts en Casper 
H. Schipper.

Overleden:
In Castricum: 12-07-2014: Wol-
ter,  Peter  J. wonende te Am-
sterdam. 13-07-2014: van der 
Helm, Petronella C.E.,  wedu-
we van A.E . Wagner. 16-07-
2014: Harlaar, Willem F. 21-07-
2014: Witsel, Jacoba E., weduwe 
van D. Bredeveld. Elders: 10-07-
2014: Noom, Adriana A.. 10-07-
2014: Bakker, Maria C., gehuwd 
met G.C. Beentjes. 11-07-2014: 
de Graaf,  Martinus P., weduw-
naar van G.M. Beekmans. 14-
07-2014: van Rheenen, Wilhel-
mus C.M.,  gehuwd met  J. Ver-
venne. 14-07-2014: van Dijkhui-
zen, Truus. 18-07-2014: Jacobus 
N. Zijp, gehuwd met A.C. van 
Kessel. 22-07-2014: Klaassens, 
Geessien H.

Castricum rouwt mee
Castricum – Ook in Castricum 
ging de vlag woensdag half-
stok tijdens de dag van nati-
onale rouw. In de publiekshal 
van het gemeentehuis stonden 
schermen met daarop de uitzen-
ding van de NOS. Om 16.00 uur 
werd de minuut stilte in acht ge-

nomen. De medewerkers van de 
gemeente Castricum verzamel-
den zich hiervoor in de publieks-
hal. Indien men een condoleance 
voor de nabestaanden wilt ach-
terlaten, kan het beste aanslui-
ten bij het nationale condolean-
ceregister: www.condoleance.nl.

Wateroverlast regio
Castricum - Bij de hulpdiensten 
in de regio zijn maandag tien-
tallen meldingen binnengeko-
men van wateroverlast als ge-
volg van het noodweer. Op ver-
schillende plaatsen kwamen we-
gen, woningen, bedrijven en kel-
ders blank te staan. In de IJmond 
was de overlast het grootst. Con-
nexxion meldde dat het busver-
voer vrijwel tot stilstand was ge-
komen. Ook op het spoor waren 
grote problemen door bliksemin-
slag. De eerste melding in Castri-
cum was om kwart voor elf toen 
de brandweer naar de Marga-
ret Krophollerlaan moest. Daar 
kwam het water via het trap-
penhal naar binnen en dreigde 

de liftschat in te lopen. Er wa-
ren daarna diverse meldingen 
van wateroverlast onder meer op 
de Rooseveltlaan, Hyacintenveld 
en Jan Hobergstraat en bij Toon-
beeld. Bij de Gouden Stulp ston-
den tien woningen blank met 
zo’n drie centimeter water over 
de gehele begane grond. Hier 
kwam het water via de badka-
mers de woningen binnenlopen. 
De brandweer Limmen werd op-
geroepen om in Beverwijk te as-
sisteren. Volgens een medewer-
ker van de gemeente is de blik-
sem in twee bomen ingeslagen; 
op de Kastanjelaan/Iepenlaan 
en op het terrein van AVC aan de 
Zeeweg. Foto: Ko van Leeuwen.

Limmen - Vrijdag 1 augustus 
worden opnames gemaakt voor 
het tv-programma De Rijdende 
Rechter in de kerk op de Zuid-
kerkenlaan. In deze aflevering 
staat een burenconflict over een 
erfafscheiding centraal tussen 
vijf families. De hoorzitting met 
Mr. Frank Visser duurt zo’n 45 
minuten. Wanneer de uitzending 
te zien is is nog niet bekend. De 
indeling van de uitzendingen 
wordt pas in oktober gemaakt.

,,Dit is mijn 
uitspraak...”
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Regio - Organisator UDC weet 
het zeker: de twintigste editie 
van Dance Valley wordt er één 
om nooit te vergeten. Zaterdag 
2 augustus komen ruim 100 dj’s 
naar Velsen-Zuid, waaronder 
Steve Angello, Chuckie, Show-
tek, Dirty South, Markus Schulz, 
Paul Oakenfold, The Partysquad, 
Otto Knows, Bassjackers en Ste-
ve Lawler. Dance Valley telt ne-

gen verschillende podia. Het 
festival wordt afgesloten door 
Nicky Romero, één van de popu-
lairste dj’s van dit moment. Het 
festival, dat zijn naam dankt aan 
de locatie in een vallei naast de 
klimmuur in Spaarnwoude, trok 
tijdens de eerste editie 8.000 be-
zoekers. In de jaren erna groei-
de het festival naar gemiddeld 
40.000 bezoekers. De drukst-

bezochte editie vond plaats in 
2001, toen naar schatting 90.000 
mensen de toegangspoorten 
passeerden. Dance Valley pro-
fileert zich als een laagdrempe-
lig festival met een grote variatie 
in muziekstijlen. Er is niet alleen 
ruimte voor populaire dance, 
maar ook voor techno, trance, 
deephouse en hardstyle. Foto: 
Friso Huizinga.

Twintigste Dance Valley, 
editie om nooit te vergeten

Expositie over Castricum 
in Eerste Wereldoorlog

Castricum - Tijdens de open 
dag van de Werkgroep Oud-
Castricum op zondag 3 au-
gustus is opnieuw de exposi-
tie te bezichtigen over de ge-
volgen van de Eerste Wereld-
oorlog voor ons dorp.

Naast in bruikleen verkregen 
voorwerpen die op de slagvel-
den zijn achtergebleven, laat de 
tentoonstelling zien wat de oor-
log voor Castricum en Bakkum 
betekende. 

De dorpelingen kregen te ma-
ken met voedsel- en brandstof-
schaarste en de gemeente stel-
de een distributiedienst in. Tegen 
het einde van de oorlog brak de 
Spaanse griep uit, waaraan veel 
mensen bezweken. Twee Castri-
cumse vissers zijn op zee om-
gekomen en ook op de slagvel-
den in Frankrijk zijn twee dorps-
genoten gesneuveld. Dat waren 
Anthoon Stuifbergen en Corne-

lis Kuijs. Na de oorlog werden in 
Castricum honderden pleegkin-
deren opgevangen.
Iedereen van 12.00 tot 17.00 uur 
welkom in De Duynkant aan de 
Geversweg 1b.

Expositie werk Allard 
Kaal in Gemaal 1879

Akersloot - Vanaf zondag 3 au-
gustus is bij het Gemaal 1879 
een nieuwe expositie te zien 
tot eind september. Allard Kaai 
toont schilderijen van land-
schappen en stillevens. Hij ver-
telt: ,,Hoe leg je de wind vast, en 
hoe schilder je broeierig weer? 
Dagelijks worstel ik met dit ge-
geven en sta ik met rubber laar-
zen in plas-dras weilanden rond 
het Uitgeestermeer. Het met ge-
schiedenis doorregen land-
schap, met oude strandwallen, 
kreken, dijes en dijkjes verveelt 
nooit en is met elk weertype een 

muze.” Allard Kaai is in 1991 af-
gestudeerd aan de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht, afde-
ling autonoom/schilderen. De 
expositie is te bezichtigen elke 
zondagmiddag aan de Fielker-
weg 4 van 13.30 tot 16.30 uur. 
Tijdens het monumentenweek-
end op zaterdag 13 en zondag 
14 september is het gemaal ge-
opend van 10.30 uur tot 16.30 
uur. In het gemaal wordt ook iets 
vertelt over de functie van het 
werktuig en indien de weersom-
standigheden het toelaten wordt 
er gemalen.

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 31 juli t/m 6 augustus 2014

Fading Gigolo met Woody Allen
Woody Allen speelt Murray, een 
boekhandelaar met nijpende 
geldproblemen. Maar wanneer 
zijn aantrekkelijke dermatologe 
hem vraagt of hij niet een leuke 
man weet, dient zich een onver-
wachte oplossing aan. Hij weet 
zijn vriend Fioravante over te ha-
len om zich als gigolo te verko-

pen, waarbij Murray uiteraard 
een percentage opstrijkt. Niet 
echt een straf, vooral niet met 
klanten als de wulpse Selima. 
Maar dan wordt de kersverse gi-
golo verliefd. En de charmante 
orthodox-joodse weduwe Avigal 
heeft geen idee van Fioravante’s 
beroep.

Zomer 1943. Tuur en Lambert 
zijn al van jongs af aan onaf-
scheidelijk. De omgeving van 
hun Zuid-Limburgse dorp kent 
geen geheimen voor de vrien-
den. Maar de oorlog gaat ook 
aan hun idyllische dorp niet 
voorbij en verandert de wereld 
voorgoed. Tuurs ouders gaan bij 
het verzet en ook zijn grote broer 
doet geheimzinnig. Lambert’s fa-

Oorlogsgeheimen milie is lid van de NSB en kiest 
juist voor de Duitsers. Dan komt 
plots Maartje, een meisje uit het 
westen, bij hen in de klas. Zij 
heeft een groot geheim en be-
sluit dat alleen met Tuur te delen. 
Die keus drijft de jongens uit el-
kaar en brengt Maartje in groot 
gevaar. Tuur dreigt niet alleen z’n 
vriendschap met Lambert, maar 
ook z’n hele familie te verliezen. 
Hij zal er alles aan moeten doen 
om beiden te redden.

Castricum - Vorige week dins-
dag werd in de loop van de dag 
een naakte man aangetroffen in 
de eerste klas van een trein op 
het traject Alkmaar–Castricum. 
Naast hem stond een fles drank. 
Op Geen Stijl is een foto van de 

Naakte man reist eerste klas 
slapende man te zien die het be-
richt van Facebook heeft afge-
plukt. De inzender was anoniem. 

De man is uit de trein gezet. Of 
hij een geldig vervoersbewijs 
had, is niet bekend. 
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Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van au-
gustus van de Stichting Uit-
geester Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 

Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-312161. 
Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
319020.
 

Activiteitenkalender 
augustus

Maandag 4, 11, 18, 25:
10.00 - 13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 - 17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen 
14.30 - 16.30 uur: 11 augus-
tus start sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, inl.
tel.: 312712.

Dinsdag 5, 12, 19, 26:
13.30-17.00 uur: ZW: soos/bil-
jarten.

Dinsdag 14, 28:
09.30-12.00 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)

Woensdag 6, 13, 20, 27:
Fietsen met e-bike, vertrek 
om 9.30 uur vanaf dorpshuis 
de Zwaan
10.00-12.00 uur: ZW: Zomer-

café
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten

Donderdag 7, 14, 21, 28:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
10.00 -11.30 uur: ZW: Open 
Atelier
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)

Donderdag 28:
14.00-16.00 uur: ZW: inloop-
middag computercursus

Vrijdag 1, 8, 15, 22, 29:
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten

Vrijdag 22:
13.30-15.00 uur: ZW: “De zin-
gende zwanen”

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met woens-
dag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan 
Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-319020, e-mail: s.u.s@
inter.nl.net of kijk op de web-
site: www.uitgeestersenio-
ren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Joke Limmen wint goud 
en zilver in Vilnius
Uitgeest - Voor de vijftiende 
keer werden van 12 tot 16 juli de 
Europese Spelen voor Hart- en 
Longgetransplanteerden in Vilni-
us Litouwen gehouden en van-
uit Uitgeest vertrok Joke Limmen 
met haar zus Marian om daar 
voor de winst te gaan zwemmen.  
Twee a drie keer per week train-
de zij de afgelopen tijd onder be-
geleiding van coach Tanja Kaan-
dorp die met haar man ook naar 
Litouwen reisde om Joke aan te 
moedigen. Ook andere sporten 
als atletiek, wielrennen, badmin-
ton en tennis werden door ge-
transplanteerden beoefend.
Op zaterdag gingen de Spelen 
van start met een parade waar-
bij alle landen achter elkaar lie-
pen met vlag en bordje, rich-
ting het grote plein. Daar aan-
gekomen kregen de sporters op 
de binnenplaats van een kasteel 
een ontvangst geheel in stijl met 
welkomstdiner.
De volgende ochtend vertrok 
men om 08.00 uur met de bus 
naar het zwembad waar de spor-
ters konden inzwemmen. Joke: 
“Dat is noodzakelijk omdat de 
zenuwen bij een harttransplan-
tatie zijn doorgesneden en het 
hart op hormonen werkt. Zo-
dra die zijn aangemaakt gaat het 
hart pas sneller.”
Men ging van start met de 50 
meter schoolslag. Voor Joke erg 
spannend omdat dit haar eer-
ste echte wedstrijd was. Er werd 
flink geschreeuwd door haar 
supporters maar eenmaal aan 
het zwemmen hoorde Joke niks 
meer. 

Joke: “Ik had het druk met op 
mijn techniek letten en het keer-
punt timen wat overigens super 
ging want ik verloor geen tijd. 
Toen ik aantikte keek ik hijgend 
op en hoorde ik iemand roepen 
dat ik eerste was geworden! Dat 
was natuurlijk ongelofelijk en 
supergaaf. Mijn rivale was Julie 
uit Engeland. We waren aan el-
kaar gewaagd en hadden beiden 
twee maal zilver en twee maal 
goud.”
Joke behaalde ook nog goud op 
de 100 meter schoolslag en zil-
ver voor de 50 meter vrije slag en 
50 meter rugcrawl. Met het esta-
fetteteam werd ook nog eens zil-
ver behaald.
Alle persoonlijke records werden 
door de Uitgeestse verbeterd. 
Joke lachend: “Wat de spanning 

van een wedstrijd niet kan doen.”
Die middag werd gezamenlijk 
een ‘tree of life’ geplant bij het 
kinderziekenhuis samen met 
de burgemeester van Vilnius en 
moesten de andere sporters ui-
teraard nog aangemoedigd wor-
den. De Nederlanders deden het 
uitermate goed en sleepten heel 
wat medailles in de wacht. 
Tijdens een gezamenlijke Petan-
que wedstrijd leerden de deelne-
mers elkaar kennen en luisterde 
men naar elkaars bijzondere ver-
halen.
Joke: “Er was een moeder met 
haar 20-jarige dochter, beiden 
met een donorhart. Dit was be-
hoorlijk confronterend omdat 
mijn oudste dochter dezelfde 
hartziekte heeft als ik en waar-
schijnlijk ook ooit aan een trans-
plantatie moet denken. Hier-
na vormden we met alle 250 ge-
transplanteerden “the circle of 
life” en in een grote kring zon-
gen we “we are the champions”. 
Hierna liepen we naar het mid-
den waar iedereen elkaar om-
helsde. Het was een bijzonder 
mooi, emotioneel kippenvel-mo-
ment. Wat een verbondenheid!”
Het geheel werd afgesloten in 
een prachtige omgeving met een 
galadiner, een feest en een vuur-
werkshow. Als het even kan, is 
Joke er over twee jaar weer bij 
in Finland maar eerst gaat zij 
met haar gezin genieten van een 
welverdiende vakantie. Daarna 
wil zij weer gaan trainen om zich 
te kwalificeren voor de wereld-
spelen volgend jaar in Argenti-
nië. (Monique Teeling)

Joke Limmen (links) met haar coach Tanja Kaandorp

FC Uitgeest doet mee aan 
Beach Soccer Tournament
Uitgeest - Een vriendengroep 
waarvan iedereen in de selec-
tie van een amateurclub speelt/
heeft gespeeld organiseert op 
zaterdag 9 augustus de eer-
ste editie van het IJmond Per-
soneelsdiensten Beach Soccer 
Tournament bij strandpaviljoen 
Sout in Wijk aan Zee. 
De insteek van dit toernooi is om 
de selecties van diverse ama-
teurclubs uit de regio tijdens 
de voorbereiding op een unieke 
manier aan de teambuilding te 
laten werken. 
De voetballers zullen de hele dag 
strijden om de felbegeerde eer-
ste plaats, als afsluiting is er een 
knallend feest dat voor iedereen 
toegankelijk is.

De hoofdtrainers van de clubs 
SV Wijk aan Zee, RKVV DEM, 
B.V.V. de Kennemers en FC Uit-

geest waren meteen enthousiast 
en bevestigden hun deelname.

Openbaar feest
Om de teambuilding compleet te 
maken gaan vanaf 21:00 uur de 
deuren open voor een aanslui-
tende feestavond. Deze avond 
is voor zowel deelnemers, toe-
schouwers als mensen die zin 
hebben in een feestje. De mu-
ziek zal verzorgd worden door: 
DJ Mem, DJ Darian Code en DJ 
Aram Memagic, drie top dj’s uit 
onze eigen regio. De tickets (be-
perkt) zijn in de voorverkoop te 
verkrijgen aan de bar bij Sout in 
Wijk aan Zee en bij Sporthuis Ab 
Geldermans in Beverwijk.

Het volledige oefenprogramma 
van FC Uitgeest kunt u vinden 
op de website van FC Uitgeest 
www.fcuitgeest.nl.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Molen De Woudaap in de Woudpolder is een van de vijf molens die  binnen de grenzen van 
Uitgeest valt. De Woudaap is een achtkante riet gedekte molen en ligt achter Krommeniedijk. De mo-
len is in of kort na 1651 gebouwd voor de bemaling van de polder ‘t Woud, die in die tijd werd aange-
legd. Deze polder grensde in het zuiden aan de Krommenieër polder. In 1948 zijn beide polders samen-
gevoegd tot de huidige Krommenieër-Woudpolder. De molen is in 1864 vervijzeld. In 1951 is een elektro-
motor geplaatst, zodat de vijzel zowel door windkracht als elektrisch aangedreven kon worden. In 2008 
is naast de molen een elektrisch gemaal geplaatst.
Hotze de Roos liet zich door deze molen inspireren bij het schrijven van zijn Kameleon boekenreeks. 
In de boeken komt een poldermolen voor aan de ‘Polderdijk’ of te wel De Woudaap, deze heeft echter 
in tegenstelling tot de echte een omloop. Ook in de verfilming van een aantal boeken komt De Woud-
aap terug.
Daar de molen bedreigd werd door een stel nozems die dreigden de Woudaap in brand te steken, is uit-
eindelijk de molen voorzien van een stenen behuizing. Foto en tekst: Ger Bus

Stunt- en Monster-
Truck-Show in Uitgeest

Uitgeest - Ronkende motoren, 
spectaculaire crashes en gigan-
tische Monster-Trucks, dat is wat 
bezoekers kunnen verwachten 
bij de live-show van het Stunt 
Movie Production-team op don-
derdag 31 juli op het parkeer-
terrein aan de Zienlaan in Uit-
geest. Chef d’equipe Gino Winter 
en zijn team beloven er een waar 
spektakel van te maken.

Stuntshow
Motoren, quads, auto’s en de be-
roemde Monster-Trucks met hun 
enorme banden zijn één van de 
rekwisieten die Gino Winter en 
zijn tienkoppig stuntteam mee-
brengen. Daarmee maken ze 
met hun motoren gigantische 
sprongen, tonen spectaculaire 
stunts met auto’s zoals de mul-
tiple rollover en frontale cra-
shes. Gino Winter en zijn zoon 
Peter zullen slalom gaan rijden. 
Auto’s rijden met slechts twee 
wielen op de grond en worden 
er achtervolgingen uit films na-
gespeeld. Aan het einde van de 
show komen de Monster-Trucks 
met hun gigantisch grote ban-

den en verpletteren met hun tot 
1200 pk de sloopauto’s alsof het 
speelgoedauto’s zijn.

Films
Het team is allround en is buiten 
haar eigen shows ook regelma-
tig werkzaam voor films en tele-
visieseries. Zo werkte het team 
onlangs nog voor “Team ROX” 
(Studio 100) en was de arena 
van Stunt Movie Production ook 
decor voor de opnames voor de 
aflevering, die in het najaar van 
2014 op televisie komt.

Stuntfamilie
Stunt Movie Production is een 
familiebedrijf dat sinds 2004 op 
tournee is door verschillende Eu-
ropese landen. Het zet de traditie 
van de “Original German Helldri-
vers Show” voort, die werd op-
gericht in 1967 door de grootva-
der van de huidige eigenaar, Gi-
no Winter. 

Aanvang 19:30 uur. Kijk op www.
stuntmovieproduction.com voor 
meer informatie over bijvoor-
beeld de entreeprijzen.

Heemskerk - De 41e Heems-
kerkse fietsvierdaagse wordt 
volgende week verreden van 4 
tot en met  7 augustus. De start 

Fietsvierdaagse 
in Heemskerk

is elke dag tussen 9.00 en 10.00 
uur bij buurtcentrum Het Spec-
trum, Lauraplein 1 in Heemskerk. 

Men kan dagelijks uit drie af-
standen kiezen: 25, 40 of 60 
km. De kosten bedragen 7 eu-
ro voor 4 dagen of 2,25 euro per 
dag. Kinderen tot en met twaalf 

jaar mogen voor half geld star-
ten. Voorinschrijven kan op vrij-
dag 1 augustus van 18.00 tot 
20.00 uur en zaterdag 2 augus-
tus van 10.00 tot 12.00 uur en op 
de dag zelf vanaf 9.00 uur. Deel-
nemers voor vier dagen ontvan-
gen een routeboekje en na af-
loop een medaille. 

Zeven medailles voor TDR tijdens 
de Nederlandse Kampioenschappen
Castricum - Tijdens dag twee 
van het NK atletiek kwamen 
twaalf TDR-atleten in actie. 
Coach Guido Hartensveld gaf op 
voorhand aan dat het behalen 
van vijf medailles het doel was. 
Aan het einde van het weekend 
kon, met het behalen van maar 
liefst zeven medailles, terugge-
keken worden op een succes-
vol NK.
Op de 1500 meter wisten maar 
liefst vier TDR-atleten de fina-
le te bereiken. Mark Nouws wil-
de zijn titel dolgraag verdedi-
gen. De finale werd een tacti-
sche race waarbij Neal Bouterse 
het initiatief nam. Met Tjerk Co-
nijn en Mark Nouws aan de bui-
tenkant van het peloton werd de 
race gecontroleerd. Bij het in-

gaan van de laatste 400m nam 
Nouws de kop en zette de ver-
snelling in. Voor het ingaan van 
de laatste bocht probeerde Re-
né Stokvis de aanval in te zetten 
maar deze werd snel gepareerd 
door Nouws met een ferme ver-
snelling. De THOR-atleet snelde 
met grote passen naar het eer-
ste goud van dit weekend. Voor 
Nouws betekende deze medail-
le de vierde op elkaar volgende 
NK baan waarop hij goud wint. 
Achter Nouws kwam TDR-atleet 
Tjerk Conijn als vijfde over de fi-
nish. Bij de 800 meter voor de 
vrouwen was Sanne Verstegen 
de gedoodverfde favoriet. Met 
een ticket voor Zürich op zak 
zou dit een goede test zijn voor 
Verstegen. Tegenstand werd ver-

wacht van Maureen Koster Op 
overtuigende wijze snelde Ver-
stegen naar een kampioen-
schaprecord (2.01.07) en een 
gouden medaille. Op de 3000 
meter steeple chase pakte Si-
mon Grannetia het goud in een 
tijd van 9.14.84. Na de steeple 
chase was het de beurt aan Bob 
van der Ham op de 800 meter 
werd tweede. De laatste medaille 
van dit NK atletiek werd gewon-
nen door Manon Kruiver. Topfa-
voriet voor de overwinning was 
Susan Kuijken. Kuijken maakte 
deze verwachting waar door so-
lo de laatste ronde in te gaan en 
het goud te winnen. Kruiver be-
haalde het zilver. Volgend week-
end zullen de atleten van TDR in 
actie komen Ninove (BE). 
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Op stoomexcursie langs ijzer en staal
IJmuiden - Op excursie langs 
ijzer en staal; dat kan met de 
stoomtreinrit over het bedrijfs-
terrein van Tata Steel in IJmui-
den, dat in totaal zo’n 750 hec-
tare groot is. Het spoorwegnet-
werk over het bedrijfsterrein is 
95 km lang waarvan tijdens de 
excursie 15 km wordt afgelegd. 

De stoomtrein rijdt op de laatste 
zondagen van de maand, dus af-
gelopen zondag vond weer een 
rondrit plaats maar ook op 31 
augustus, 28 september en 26 
oktober kunnen belangstellen-
den nog een plaats reserveren.
Gezien de belangstelling voor 
deze rondrit, afgelopen zondag, 
waarschijnlijk geen overbodi-
ge luxe want de trein was met 
zo’n 300 passagiers geheel vol-
geboekt. Vertrek en aankomst 
van de excursietrein vindt plaats 

Weer nieuw watertappunt
Castricum - Maandag 21 juli 
werd het twintigste kraanwater-
tappunt van PWN officieel in ge-
bruik genomen. De tap staat bij 
parkeerterrein Berkenbos, vlak-
bij camping Geversduin. Dit is 
een initiatief van de sector Na-
tuur en Recreatie van PWN. Zo 
kunnen in het vervolg vakantie-
gangers, wandelaars, sporters 
en bezoekers van het Noordhol-
lands Duinreservaat gratis hun 
navulbare waterflesje vullen met 
kraanwater. 

Met de tappunten wil PWN het 
drinken van kraanwater stimu-
leren en het gebruik van plas-
tic wegwerpflessen tegengaan. 
Met het kraanwatertappunt laat 
PWN zien dat ze een bijdrage le-
vert aan een beter milieu.
Het kraanwatertappunt staat van 
ongeveer maart tot en met no-
vember in de openbare ruim-
te. In de vorstperiode haalt PWN 
het tappunt weg, controleert het 
en slaat het op tot de volgende 
lente.

Het slotfestijn van 
Zomer op het Plein

Alkmaar - Op de laatste za-
terdagavond van Zomer op het 
Plein staan optredens gepland 
van Kim Janssen en Maaike Ou-
boter. De twee singer-song-
writers zijn zaterdag 9 augus-
tus vanaf 20.30 uur op het Ca-
nadaplein in Alkmaar te beluis-
teren. 
Kim Janssen brengt een mix van 
zijn eigen intieme sound en klas-
sieke invloeden. Met zijn ken-
merkende stem weet Kim zijn 
publiek op een unieke manier te 
raken. Maaike Ouboter weet met 
kwetsbare, kleine Nederland-
se liedjes haar publiek te raken. 
Haar auditie met ‘Dat ik Je Mis’ 
voor De Beste Singer-Songwriter 
van Nederland zorgde voor haar 
doorbraak. Dit nummer stond na 
haar auditie binnen enkele da-
gen op nummer een in zowel 
Nederland als België en heeft in-
middels ruim zes miljoen views 
op YouTube. 

De veertiende editie van Zomer 
op het Plein wordt op zondag-
middag 10 augustus afgesloten 

met een optreden van dé ont-
dekking van The Voice of Hol-
land van vorig jaar: Sandra van 
Nieuwland. In het voorprogram-
ma staat singer-songwriter So-
fia Dragt. 
Sofia Dragt is een singer-song-
writer die ongekunstelde lied-
jes met een klassieke ondertoon 
maakt die landen in je hoofd. In 
2013 won Sofia de Grote Prijs 
van Nederland in de categorie 
Singer & Songwriter.
Sandra van Nieuwland was dé 
ontdekking van The Voice, had 
hits die de hele top drie bezet-
te en heeft een droom van een 
stem. Eind 2012 belandde ze op 
zowel de eerste als de tweede 
plek in de Single Top 100, iets 
wat nog nooit eerder vertoond 
was. Na de televisieshow bracht 
Sandra het nummer ‘Venus’ uit, 
welke binnen kwam op de eer-
ste positie in de Single Top 100 
op iTunes. Ook haar album ‘And 
More’ is weken achter elkaar het 
beste verkochte album van Ne-
derland geweest. De toegang is 
gratis. 

op een heus station Velserbosch, 
dat op het terrein van Tata Steel 
is gelegen. Tijdens de stoom-
treinrit wordt, via een geluidsin-
stallatie, live verlag gedaan van 
hetgeen er allemaal te zien is tij-
dens de tocht. Zo passeren we 
de eigen elektriciteitscentrale, de 
nieuwe doekfilterinstallatie, de 
hoogovens, de warmbandwal-
serij en nog veel meer onderde-
len van dit enorme bedrijf waar-
bij een goed beeld wordt verkre-
gen van de industriële processen 
van Tata Steel.
Nadat de trein het viaduct over 
de weg naar Wijk aan Zee is ge-
passeerd wordt een stop ge-
maakt om de locomotief te voor-
zien van water. Hier is ook gele-
genheid voor de passagiers om 
even uit te stappen om bijvoor-
beeld de kinderen de gelegen-
heid te geven om op de locomo-

tief te klimmen om dit technisch 
wonder nader te bekijken. Na 
deze stop wordt de rondrit weer 
voortgezet naar ons eerdere ver-
trekpunt, station Velserbosch.
De locomotieven en de rijtuigen 
worden, door vrijwilligers, in be-
drijf gehouden die daar de han-
den meer dan vol aan hebben. 
Daar het hier om personenver-
voer gaat moet al het materi-
eel aan de hoogste veiligheids-
eisen voldoen, vergelijkbaar met 
de eisen waaraan de Nederland-
se Spoorwegen moeten voldoen. 
Gezien het vele werk dat hierbij 
komt kijken  zijn nieuwe vrijwil-
ligers meer dan welkom. Geïn-
teresseerden kunnen zich aan-
melden bij de vereniging ‘Hoog-
ovens Stoom IJmuiden’ Meer in-
formatie, ook om via internet een 
plaats te reserveren, is te vinden 
op www.csy.nl. 

Zorgen over zwemvaardigheid
Reddingsbrigade komt 
steeds vaker in actie

De dodelijke slachtoffers vielen 
op plaatsen waar geen gekwali-

ficeerd toezicht van de reddings-
brigade is. Reddingsbrigade Ne-

Regio - Hoeveel dodelijke slachtoffers zijn er nodig voordat 
Nederland de zwemvaardigheid actief gaat verbeteren? Dat 
vraagt Raymond van Mourik, directeur van Reddingsbrigade 
Nederland, zich af bij het bekijken van de cijfers. Vorig jaar 
kwamen in ons land 19 mensen om het leven bij een zwemin-
cident. Dit seizoen staat de teller al op 4. Maar liefst 182 men-
sen werden in de afgelopen weken uit een levensbedreigen-
de situatie gered.

derland pleit voor een landelijke 
registratie van zwemongevallen 
in open water, om steeds beter 
te kunnen beoordelen hoe deze 
kunnen worden voorkomen. De 
organisatie signaleert al jaren 
een trend van toenemende aan-
tallen ernstige ongevallen, met 
name als gevolg van afnemende 
zwemvaardigheid. Geadviseerd 
wordt om alleen te gaan zwem-
men op plaatsen waar sprake 
is van gekwalificeerd toezicht 
en goed op de strandborden en 
vlaggen te letten. 
Overigens komt de reddingsbri-
gade dezer dagen langs de he-
le Nederlandse kuststrook ge-
middeld per week zo’n 1.000 
keer in actie voor hulpverlening. 
In de meeste gevallen wordt al-
leen eerste hulp verleend, soms 
gaat het om vermiste kinderen 
die weer met hun ouders worden 
herenigd en ook moet regelma-
tig hulp aan watersporters wor-
den geboden. 
Ook de KNRM heeft het druk, 
men rukte in deze regio reeds 
enkele malen uit om te assiste-
ren nadat bestuurders van ple-
ziervaartuigen door motorpech 
in de problemen waren geraakt. 
Zaterdagavond raakte op het 
Forteiland bij IJmuiden een be-
zoeker van een feest gewond, 
vrijwilligers van de KNRM heb-
ben de man naar het vaste land 
vervoerd.



Werken met paletmes
Bakkum - Zowel beginners als 
gevorderden kunnen woensdag 
13 augustus van 13.30 tot 16.30 
uur bij Perspectief terecht  voor 
een workshop ‘Werken met Pa-
letmes’. 
Tijdens deze workshop gaan de 
deelnemers onder leiding van 

gastdocente Karin van Bodegom 
leren hoe te werken met diverse 
soorten paletmessen. De mate-
rialen dienen zelf meegenomen 
te worden. Informatie en aan-
melden bij Joanne Vetter, 0251-
655183 of via de website Per-
spectiefcastricum.nl.

Noa Prijs naar Europese 
kampioenschappen

Castricum – De dertienjari-
ge Noa Prijs is  met haar pony 
Domino geselecteerd om deel 
te gaan nemen aan het EK po-
ny’s dressuur in het Ierse Mill-
street. Noa die komend jaar 
naar de tweede klas gaat van 
het Clussius College in Castri-
cum heeft het afgelopen sei-
zoen maar liefst zes internati-
onale wedstrijden gereden om 
zich te kunnen kwalificeren 
voor dit EK. 
Noa is onder meer naar Oosten-
rijk, Frankrijk, Duitsland en ook 
Nederland geweest om zich te 

meten met haar concurrenten. 
Samen met drie andere deel-
nemers gaat ze Italië vertegen-
woordigen. Noa rijdt net zoals 
haar grote zus Chiara voor Ita-
lië omdat de meisjes twee pas-
poorten hebben. 
Chiara (19) heeft inmiddels aan 
vier Europese kampioenschap-
pen mee mogen doen bij de po-
ny’s en junioren. 
Momenteel bereidt ze zich voor 
voor de hogere klasse met haar 
paard Kingsley Dior. Het EK is 
van 28 juli tot en met 3 augus-
tus.

Castricum - Een échte lijnred-
ding uitvoeren, een sportief spel-
letje touwtrekken en een span-
nende quiz staan op het pro-
gramma van de Reddingsbrigade 
voor de kinderen van de Jeugd-
vakantiecocktail. Vanuit de uit-
kijkpost op het strand kunnen 
kinderen door de heel speciale 
verrekijker kijken om te zien of al-
les veilig is in de zee. En even de 
boot op het droge proberen hoort 
ook bij de Reddingsbrigadeactivi-
teit. Kinderen van acht tot en met 
twaalf jaar kunnen op maandag 4 
augustus van 10.00 tot 12.00 uur 
meedoen met de activiteit van de 
Reddingsbrigade op het strand.
In samenwerking met OdiSport in 
Zwembad Dampegheest in Lim-
men is er op woensdag 6 augus-
tus van 10.00 tot 12.30 uur vlot-
ten bouwen voor kinderen van 
zeven tot en met twaalf jaar. Een 
zwemdiploma is verplicht. Op 
woensdag 6 augustus wordt van 
14.00 tot 17.00 uur in Discovery 
een griezelmiddag georganiseerd 
voor kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar. 
Op donderdag 7 augustus kun-
nen kinderen van acht tot en 
met twaalf jaar deelnemen aan 
ganzenbordzwemmen met prij-
zen in zwembad De Witt Brug. 
Een zwemdiploma is verplicht 
voor deze activiteit die van 13.00 
tot 15.00 uur gehouden wordt. 

cum, Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum van maandag tot en met 
vrijdag tussen 9.00 tot 12.30 uur 
en van maandag tot en met don-
derdag  van 13.30 tot 15.30 uur, 
tel.: 0251-656562.

En op vrijdag 8 augustus wordt 
van 20.00 tot 22.00 uur in Dis-
covery een discofeest voor kin-
deren van zes tot en met twaalf 
jaar gehouden. Aanmelden kan 
bij de Stichting Welzijn Castri-

Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum is op zoek naar ver-
sterking voor de boodschappen-
dienst. Vrijwilligers halen dan te-
gen een kleine vergoeding op 
een vaste dag in de week, al-
leen of samen met de aanvrager, 
boodschappen. 
Met de eigen agenda wordt 
vanzelfsprekend rekening ge-
houden. Ook zijn er aanvra-
gen van mensen die het fijn vin-
den als er eens iemand op be-
zoek komt, met hen een wande-
lingetje maakt of mee gaat naar 
een museum of theater. Wie zich 
ook wil inschrijven of meer infor-
matie wil krijgen, kan zich aan-
melden bij Stichting Welzijn Cas-
tricum,  tel. 0251–656562, vcc@
welzijncastricum.nl.

Boodschappen 
doen?

Castricum - Na een weekend 
van code rood stond deze week 
de tweede vlucht voor jonge en 
oude duiven op het programma.

De meest geschikte lossings-
periode bleek tussen 11.00 en 
12.00 uur te liggen op de los-
singsplaats Meer op een afstand 

De jonge duiven vliegen weer
van 120 kilometer vanaf Castri-
cum. De overwinning ging naar 
de jonge duivenspecialist Jaap 
Kaandorp. 
Gelost om 11.15 uur viel zijn jon-
ge duivin als een komeet naar 
beneden en werd om 12.44.39 
door de aankomstantenne ge-
constateerd. dat was niet al-

leen een eerste plek bij De Gou-
den Wieken, maar ook de rayon-
overwinning was voor Kaandorp; 
zijn duif versloeg 3.491 concur-
renten. Goede tweede werd Arie 
Hageman net voor Cees de Wildt. 

Ook stond er ploegje oude dui-
ven aan de start in Meer. Grote 
overwinnaar werd hier Sander 
de Graaf voor John Kool en An-
ton Tromp.

,,Ik weet waar jouw 
kat woont”

Castricum - Owen Mundy uit 
de Verenigde Staten weet pre-
cies waar katten, waar dan ook 
ter wereld, wonen en hoe ze er-
uitzien. 
Tenminste, hij weet waar katten-
foto’s die geplaatst zijn op Twit-
ter, Instagram of Flickr, gemaakt 
zijn. Wie zijn privacy-instellingen 

niet aanpast, stuurt namelijk au-
tomatisch gegevens mee over de 
locatie waar die foto is gemaakt. 
Ook katten in Castricum (foto), 
Uitgeest, Heemskerk en Heiloo 
zijn van de partij.  Mundy maak-
te een website waar de poezen 
zijn te zien: http://iknowwherey-
ourcatlives.com.

Akersloot - Woensdag 6 augus-
tus is er een doordeweekse wan-
deling van Amak. Het vertrek is 
om 9.30 uur vanaf Het Kruispunt. 
Wie mee wil wandelen is wel-
kom. Bovendien is er die dag een 

Amak wandelt zomeravondwandeltocht van de 
NHWB in IJmuiden van 15 km. 
Het vertrek is om 17.30 uur vanaf 
het Kruispunt.
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Hutten worden weer verbrand
Uitgeest - Van 11 tot en met 15 augustus vindt weer de Huttenweek plaats in Uitgeest. 
Dit jaar heeft de organisatie in samenspraak met gemeente en brandweer weer toestem-
ming gekregen om de hutten aan het eind van de bouwweek te verbranden. Op vrijdag 15 
augustus zal zo rond 19.30 uur de stapel in brand worden gestoken. Dit is uiteraard nog 
wel afhankelijk van de weersomstandigheden.
Voor het verder programma van de huttenweek zie www.huttenweek.nl.

Uitgeest - De jonge duiven van 
de leden van duivensportvereni-
ging De Vliegende Vleugels vlo-
gen zaterdag voor de tweede 
maal dit seizoen vanuit het Bel-
gische Meer met een afstand 
van 114 km. Aantal deelnemers 
was 11 met 361 ingekorfde dui-
ven voor deze vlucht. De duiven 
werden gelost om 11.15 uur met 
een zwakke noordwesten wind 
op kop. 
De wind zou niet voor de pro-
blemen gaan zorgen maar waar-
schijnlijk wel de door het onweer 
veroorzaakte elektrische storin-
gen in de lucht. Ondanks dat 

werd het toch een snelle vlucht 
met de eerste en snelste duif al 
om 12.39.54 uur geconstateerd 
door Wim Rodenburg in Uit-
geest. De had een snelheid van 
1362,860 m.p.m. (ruim 81.7 km 
p/uur). Ondanks de twijfelach-
tige weersomstandigheden een 
snel verlopende vlucht en het 
duurde dan ook nog geen 10 mi-
nuten of alle 91 prijsduiven wa-
ren op het hok. De uitslag van 
de eerste vijf liefhebbers: 1-3-
31-50e Wim Rodenburg uit Uit-
geest, 2-38-40-41-45e Comb. 
Kerssens-Krom uit Akersloot, 
4-54-72e Peter Schellevis uit Uit-

       Zo vlogen 
       de duiven 

geest, 5-11-22-26-27e Ron van 
Rijn uit Uitgeest en 6-10-12-13-
14e Gert Twaalfhoven uit Uit-
geest. De taart ging deze week 
naar Wim Rodenburg met een 
duif op de 50e plaats. De eerste 
duif van Wim Rodenburg was te-
vens goed voor een 4e plaats in 
het Rayon B tegen 125 deelne-
mers met 3643 duiven. Geen van 
de 11 deelnemers viel dit week-
end buiten de prijzen. Volgen-
de week de derde jonge duiven-
vlucht vanuit Duffel met een af-
stand van 160 km.

Eerste vijf Oude Duiven voor 
Combinatie Kerssens-Krom
Vanaf dezelfde losplaats vertrok-
ken die ochtend gelijk met de 
jonge duiven ook nog de oude 
duiven voor een concours. Voor 
deze vlucht waren door 9 liefheb-
bers 78 duiven ingekorfd die ook 
om 11.15 uur werden gelost. De 
oude duiven konden niet dezelf-
de snelheid maken als de jonge 
duiven en finishten er kort achter 
met een snelheid van 1358,618 
m.p.m. (81.5 km p/uur). Gelijk-
tijdig werden er twee duiven ge-
constateerd met exact dezelfde 
tijd en snelheid om 12.43.02 uur 
bij Combinatie Kerssens-Krom 
in Akersloot. Met nog drie snel-
le duiven er achteraan zetten zij 
een mooie serie van vijf op een rij 
neer in de uitslag. De uitslag van 
de eerste vijf  liefhebbers: 1-2-3-
4-5e Comb. Kerssens-Krom uit 
Akersloot,  6e Gert Twaalfhoven, 
7e Jaap Teeling 8-10-11-19-20e 
Piet Groentjes en 9-12-15e Hein 
Berkhout.

Brandweer probeert 
meeuw te redden

Uitgeest - De brandweer van 
Heemskerk werd zaterdagmid-
dag rond half 2 gealarmeerd 
voor een meeuw die vast zat op 
een dak op de Jacoba van Bei-
erenlaan in Uitgeest. De meeuw 
was verstrikt geraakt in een vis-
lijn en kon geen kant meer op.
De brandweer heeft samen met 
de dierenambulance de meeuw 

van het dak gehaald. Helaas 
zag het er op terug op de grond 
slecht uit voor de vogel. Een vis-
haakje zat in zijn bek vast en 
het visdraad om z`n vleugels. 
De meeuw was erg verzwakt 
en ook vliegen hadden de vo-
gel al gevonden. Helaas moest 
de meeuw worden afgemaakt. 
(bron: 112-uitgeest.nl)

SurpriSing geeft concert met 
Gay Men’s Chorus Manoeuvre
Uitgeest/Amsterdam - Op vrij-
dagavond 1 augustus zullen het 
Gay Men’s Chorus Manoeuvre 
uit Amsterdam en het  popkoor 
SurpriSing uit Uitgeest een op-
treden verzorgen in de Oude Lu-
therse Kerk, Singel 411 in Am-
sterdam.  Aanvang is 20:00 uur. 
De zaal is open vanaf 19:30 uur. 
Het is vele jaren dat Manoeuvre 
tijdens de Amsterdamse Gay Pri-
de optreedt met telkens een an-
der koor uit zowel binnen- als 
buitenland. Na jaren een homo-
koor te hebben uitgenodigd is 
het dit keer de tijd voor een he-
terokoor, en wel popkoor Surpri-
Sing uit Uitgeest.  Zo willen ook 
Manoeuvre en SurpriSing bena-
drukken, net als bij de Canal Pa-

rade op zaterdag, dat het gaat 
om respect voor elkaar en tole-
rantie naar elkaar toe. Met el-
kaar gaan de mannen en  vrou-
wen van “SurpriSing” en “Ma-
noeuvre” er een feestje van ma-
ken en dat doen beide koren on-
der leiding van dirigent Michael 
van Breemen. De presentatie is 
in handen van Reno Raaijma-
kers.

Iedereen is welkom in de Oude 
Lutherse Kerk. Het is een “free 
concert”, dat wil zeggen dat er 
geen kaartje gekocht en gere-
serveerd hoeft te worden. Wel 
wordt een kleine bijdrage op 
prijs gesteld om de kosten te 
kunnen dekken.

Lezing in Fort Veldhuis
Regio - Op zondag 3 augus-
tus is er in Luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis in Heemskerk een 
lezing over de grootste Ame-
rikaanse bombardementsmis-
sie uit de Tweede Wereldoorlog. 
Op 24 december 1944 deden de 
Amerikanen er alles aan om het 
Ardennenoffensief van de Duit-
sers in toom te houden. Hiertoe 
werd de missie met de meeste 
vliegtuigen ooit opgezet. Joost 
de Raaf vertelt de toehoorders 
alles over de opzet, uitvoering 
en het resultaat van deze missie. 
Joost de Raaf is werkzaam bij 
Defensie. Zijn hobby is de lucht-

vaart. Hij heeft zich uit interesse 
verdiept in deze gecompliceer-
de missie.
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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Brandweer in actie
Castricum – Maandagmorgen 
21 juli rond half tien werd de 
brandweer opgeroepen om een 
meting te verrichten bij een wo-
ning aan de Oosterweide. Dins-
dag om kwart voor zes werden 
ze opgeroepen omdat er iemand 
vast zat in een lift bij De Sant-
mark. De brandweer heeft deze 
persoon bevrijd en de lift buiten 
dienst gezet in afwachting van 
een liftmonteur.
Zaterdagochtend om 5.40 uur 
vertrok het team richting zorg-

centrum De Boogaert waar een 
rookmelder was afgegaan.
Het bleek om een defecte melder 
te gaan, de technische dienst zal 
hem vervangen. Zaterdag aan 
het begin van de avond moes-
ten ze uitrukken voor een con-
tainerbrand op Camping Bak-
kum. De brandweerlieden heb-
ben de ondergrondse vuilcontai-
ner  bij het winkelplein geblust 
met de inhoud van de watertank 
van de tankautospuit. Foto: Ro-
nald Sprenkeling.

Roy van Eekelen behaalt 
elfde plaats in WJK fi nale
Castricum - Roy van Eekelen is 
in de fi nale van de 1500 meter 
tijdens de WJK in Eugene (USA) 
als elfde geëindigd in 3.48,57. De 
wedstrijd werd gewonnen door 
de Keniaan Johathan Kiplimo 
Sawe in 3.41,02. Na een vlot-
te eerste ronde van 58 seconde, 
viel het tempo stil in de tweede 
ronde. In derde ronde werd van 
Eekelen verrast door de versnel-
ling. 
Tussen 900 en 1000 meter was 
er een kleine struikelpartij voor 
de atletenhuisbewoner. Van Ee-
kelen eindige het afgelopen sei-
zoen met een PR van 3.53 en 

werd in de series uitgescha-
keld tijdens de NK senioren. Zijn 
3.43,69, gelopen in het Belgi-
sche Kortrijk twee weken gele-
den, betekent een derde plaats 
op de Nederlandse allertijden-
lijst 1500 meter voor A junioren. 
De atleet sprint kan met opgehe-
ven hoofd het WJK podium ver-
laten. Van Eekelen: ,,Ik had graag 
een paar plaatsen hoger willen 
eindigen in deze fi nale, maar ik 
denk dat de trots en blijdschap 
straks overblijven. Ik ga hier nog 
heerlijk een paar dagen genieten 
van de WJK ambiance hier in Eu-
gene.” Apollo Zomeracademie 

strijkt neer in Heiloo
Heiloo - Het Apollo Ensem-
ble verzorgt jaarlijks de Zomer-
academie waar ook voor buiten-
staanders veel valt te beleven. 
Dit jaar is de Zomeracademie 
voor het eerst op landgoed Wil-
librordus in Heiloo. Van 11 tot en 
met 17 augustus zijn er allerlei 
activiteiten. Het Apollo Ensemble 
geeft zelf twee concerten; in gro-
te en in kleine bezetting. Er is bo-
vendien een workshop Consort-
muziek waar iedereen die een 
strijk- of blaasinstrument speelt 
aan mee kan doen, de ontwikke-
ling van de klarinet is te zien en 
te horen met medewerking van 
de bekende klarinettist Diederik 
Ornée en er is een deelnemers-
concert op zondagochtend.
Maandag 11 augustus: ‘de Bo-
heemse Haydn’ Apollo Ensem-
ble onder leiding van David Ra-
binovich, solisten: Robert Fra-
nenberg contrabas en Annelies 
Schraa, csakan. Concert in de 
CultuurKoepel Heiloo. Aanvang 
20.15 uur. Dinsdag 12 augustus: 
Een avond consortmuziek spe-

len onder leiding van Cassan-
dra Luckhardt. Voor iedereen 
die een instrument speelt. Aan-
melden en info www.apollo-en-
semble.nl. Cultureel centrum de 
Strandwal. Aanvang 20.15 uur. 
Woensdag 13 augustus: Diederik 
Ornée, klarinettist, vertelt over de 
ontwikkeling van de klarinet en 
laat ook het één en ander horen. 
Cultureel centrum de Strandwal. 
Aanvang 20.15 uur. Donderdag 
14 augustus: Concert door Apol-
lo Ensemble: The sound of so-
nority, werken voor fagot, cel-
lo en clavecimbel van onder an-
dere Rameau, Corrette, Cervetto. 
CultuurKoepel Heiloo. Aanvang 
20.15 uur. Zondag 17 augustus: 
Slotconcert door deelnemers van 
de Apollo Zomeracademie/Beet-
hoven academie in de Cultuur-
Koepel Heiloo. Aanvang: 11.00 
uur. In de pauze is er een veiling.
De opbrengst komt ten goede 
aan het Rietfonds, het fonds dat 
mogelijk maakt dat ook minder 
bemiddelden aan de Apollo Zo-
meracademie kunnen meedoen.

Filmmiddag, keezen en 
mindfulness-wandeling
Castricum - Op woensdag 
30 juli om 14.00 uur kunnen 
(groot)ouders en (klein)kin-
deren in Limmen een ouder-
wets gezellige fi lmmiddag 
beleven. Welke fi lm het is, is 
nog een verrassing. Locatie: 
Cultureel Centrum Vredeburg 
in Limmen. 

Op dinsdag 5 augustus wordt er 
in Castricum weer volop ‘gekee-
zt’. Dit populaire bordspel is een 
combinatie van Mens-erger-je-
niet en pesten en zeer versla-
vend. Van 10.00 tot 12.00 uur in 
de Tuin van Kapitein Rommel in 
Castricum. Wie toe is aan ont-
spanning en meer rust in het 
hoofd kan op dinsdag 5 augus-
tus kosteloos deelnemen aan 
een mindfulness-wandeling. De-
ze wordt begeleid door Context 
en om 10.00 uur start de wan-

deling bij De Hoep. Aanmelden 
voor bovenstaande activiteiten 
kan via Stichting Welzijn Castri-
cum: 0251-656562 of info@wel-
zijncastricum.nl.

Castricum - Afgelopen zater-
dag 26 juli was de eerste trai-
ning van de selectie van FC Cas-
tricum voor het nieuwe seizoen. 
Een twintigtal spelers en trainers 
waren om 11.00 uur op de club 
aanwezig om daar aan hun con-
ditie te werken voor het komen-
de Cal Cup Toernooi en de start 
van de competitie op 6 septem-
ber, thuis tegen BOL.

Veel oude en bekende gezichten 
maar toch ook nieuwe gezich-
ten. Zoals Charles Loots (foto), 
de nieuwe hoofdtrainer. En Jo-
nathan Kolk, de trainer voor het 
tweede team. Zo ook Jef Bulo 
die voor zijn trainersdiploma sta-
ge zal lopen. Tevens was aanwe-
zig de nieuwe ‘medicijnman’ Al-
win van de Waals, die weer voor 
de massages gaat zorgen. En ui-
teraard Benno Wittebrood, die 
voor goede keeperstrainingen 
garant staat. Buiten de A Junio-
ren, was er ook een nieuw ge-
zicht overgekomen van de Be-
verwijkse voetbalvereniging De 
Kennemers, Farid Boularas. Foto: 
Han de Swart.

FCC traint weer

Bakkum - Zes straten in Bak-
kum gaan de komende maanden 
op de schop. De riolering wordt 
vervangen en deze gelegenheid 
wordt aangegrepen om de stra-
ten opnieuw in te richten. Bewo-
ners zijn betrokken geweest bij 
de inrichtingsplannen.
Gebr. Beentjes GWW BV voert 
het werk uit. Het gaat om een 
deel van de Stetweg, de Cos-
terstraat, Vondelstraat, Bredero-
destraat P.C. Hooftstraat en een 
deel van Const. Huygensstraat. 
De werkzaamheden beginnen 
4 augustus en duren tot eind 
maart 2015. Het werk wordt in 
fases uitgevoerd zodat de hinder 
beperkt blijft tot dat deel. Voor 
het deel waar gewerkt wordt, 
geldt dat de straat niet bereik-
baar is voor verkeer of parkeren. 
Voetgangers hebben wel door-
gang. Voor vragen of klachten 
tel.: 0251-313133 of bakkum@
beentjesgww.nl. 

Rioolwerk

VERSPREIDNET

Ook 50-plussers zijn welkom
Voor info: Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin

SERIEUZE

BEZORGERS
GEVRAAGD

Omgeving Pr. Margrietstraat en Pr. Marijkestraat in Castricum.



Egmond-Binnen gaat voor de 
veertigste keer op z’n kop!

Egmond-Binnen - Van vrij-
dag 1 tot en met zondag 3 au-
gustus gaat Egmond op z’n Kop 
en dit jaar wordt dit dorpsfeest 
voor de veertigste keer gevierd. 
Vrijdag wordt gestart met de be-
kende grijze markt met zo’n 175 
kramen, er zijn diverse spellen; 
beddenrace, klim naar de top en 
vlieg naar de bel.
Zaterdagmiddag zijn er allerlei 
activiteiten voor kinderen, een 
wandeltocht met spel, en lekker-
bekken kunnen genieten tijdens 
Culinair Plaza. Er is een play-
backshow met de Alles of Nix 
teams en tot slot een muzikaal 
optreden van JJ and the Fatcats.

De zondag wordt gestart met 
een mis op de Adelbertusakker, 
er is een fietstocht met spel en 
het muziekspektakel vindt plaats 
in het dorpscentrum: Egmond op 
z’n Kop live!
En er is meer. In café Tervoort 
gaat het feest donderdagavond 
al van start met een verzoekjes-
avond, vrijdag is Volendam live 
te beluisteren, zaterdag wordt 
het feest met de Party Piano’s 
en zondag staat een gastoptre-
den op het programma van Mar-
cel de Rooij. In café restaurant 
Chantal speelt vrijdag This Si-
de Up, zaterdag staat VanLeer 
op het podium en zondag is mu-

,,Dit is helaas de wet”
Mijn ingezonden brief van vorige week heeft wel wat teweeggebracht. 
De Castricummer lag koud in de bus toen de bel ging. Aan de deur een 
buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Castricum. Hij 
zei dat hij het jammer vond dat de ingezonden brief van mijn hand in de 
krant was verschenen. Hij bleek al lang bezig om het proces rond gesto-
len fietsen in goede banen te leiden en hij vond dat mijn verhaal zijn werk 
ernstig ondermijnde. Er bestond toch rond gestolen fietsen in Castricum 
een gedegen protocol waarnaar zowel de BOA’s, als het gemeenteper-
soneel als ook het Schulpstet-personeel dienden te handelen? Dus u en 
ik begrijpen de teleurstelling. Ik heb hem beloofd mijn ingezonden brief 
nogmaals te verduidelijken en heb hem verteld dat die niet tot doel had 
om zijn gedegen protocol te bagatelliseren, noch iemands goede werk 
belachelijk te maken of iemand persoonlijk te benadelen. Integendeel! 
Maar ik heb hem wel vriendelijk gezegd dat een protocol alleen mis-
schien niet voldoende is en dat het misschien ook goed is dat iedereen 
in de keten ervan op de hoogte is. Daarnaast heb ik hem nog de tip 
meegegeven dat hij misschien aan de hand van mijn (natuurgetrouwe) 
praktijkvoorbeeld in een komende werkbespreking alle betrokkenen nog 
eens duidelijk kan maken dat de wet misschien wel de wet is, maar dat 
de wet, vertaald in een protocol, nog niet direct betekent dat daarmee 
ook de oplossing is gevonden. Ik heb het graag op me genomen dat ik 
vervolgens lek werd gebeld door Castricummers die ook een fiets kwijt 
waren; helaas zonder positieve match. Maar voor uw verdere geruststel-
ling, er bestaat dus een protocol. 
Jan Niemeijer. 

ziek te horen van de jaren ‘80 tot 
nu voor jong en oud. Het Wa-
pen van Egmond staat vrijdag 
in het teken van de dance clas-
sics uit de jaren ‘70, 80 en 90. 
Zaterdag speelt de de rockco-
verband Twilight Zone hier en 
‘dance experience’ met Clubbin 
Party Grooves. Als speciale gast 
is voor deze avond dj Johnny 
Black uitgenodigd. Zondag komt 
dj Sweet le Freak draaien in het 
Wapen van Egmond. Het gehe-
le weekend is snackbar Smulle-
rij open voor de kleine en grote 
trek. Voor meer informatie: www.
egmondopznkop.nl. Op de foto 
leden van het feestcomité. 

Exclusieve dinnerparty 
met Henny Huisman
Uitgeest - A9Studios, onder-
deel van Bobs Party & Events, 
brengt in de maanden okto-
ber, november en december 
een gloednieuwe dinnershow 
met Henny Huisman. Bege-
leid door de zeskoppige band 
Alle Tijd uit Alkmaar vertelt 
de presentator op humoristi-
sche wijze zijn levensverhaal, 
terwijl het publiek geniet van 
een driegangendiner op top-
niveau. Liefhebbers moeten 
er echter snel bij zijn, want 
er staan slechts vier uitvoe-
ringen van deze exclusieve 
show gepland.

Het zijn drukke tijden voor Hen-
ny Huisman. Eind augustus keert 
de sympathieke presentator te-
rug op televisie bij SBS6. Voor 
die zender gaat hij, samen met 
zangeres Do en Airen Mylene 
het programma ‘Surprise Surpri-
se’ presenteren, een eigentijd-
se variant op ‘De Surpriseshow’, 
Henny’s kijkcijferhit uit de ja-
ren ‘80 en ‘90. Inmiddels is het 
zalencomplex A9Studios omge-
toverd tot een compleet Hen-
ny Huisman Museum. Hier zijn 

nagenoeg alle attributen te vin-
den die te maken hebben met 
Henny’s televisiecarrière. Van 
het kledingrek uit de playback-
shows tot aan de singles en lp’s 
die hij uitbracht, het staat er alle-
maal. Zelfs een op ware grootte 
uitgevoerd beeld van het paard 
Snuitje, een op schaal gemaakt 
kanon (een geschenk van RTL4, 
nadat men Henny had uitgeroe-
pen tot ‘kijkcijferkanon’ en de 
vele televisieprijzen die hij in de 
wacht sleepte zijn er te zien. Ook 
hangen er veel foto’s van Henny, 
gemaakt tijdens bijzondere mo-
menten in zijn televisieloopbaan.
Een eigen museum is natuurlijk 
mooi, maar op het podium voelt 
Henny zich pas echt in zijn ele-
ment. In de zoektocht naar nieu-
we concepten voor A9Studios 
legde marketingmanager Ruud 
Stam contact met de presenta-
tor. Stam: ,,Ik was zelf altijd een 
groot fan van Henny’s shows. Hij 
is een levende televisielegen-
de. Het klikte meteen goed tus-
sen ons en we zijn gaan praten 
over een samenwerking. We be-
gonnen met de insteek van een 
tentoonstelling, maar uiteindelijk 

hebben we besloten om er een 
avondvullende show van te ma-
ken.’’ Huisman heeft de show in-
middels al in grote lijnen op pa-
pier staan: ,,Vanaf mijn tiende 
jaar tot aan nu, alles komt voor-
bij. Mijn eerste ontmoeting met 
Joop van den Ende, de kandida-
ten in mijn shows, die later be-
roemd werden, ik ga iemand in 
het publiek verrassen, het wordt 
een interactieve show.’’ Om die 
reden is ook niet gekozen voor 
de term dinnershow, maar: Hen-
ny Huisman Showbizz Dinner-
party.
De show duurt vier uur en zal 
worden opgevoerd op 25 okto-
ber, 15 november en 29 novem-
ber. Op 25 december is er een 
aangepaste kersteditie. Kaarten 
kosten 75,- euro per persoon, 
inclusief driegangendiner, on-
beperkt drinken uit de Holland-
se bar en gratis parkeren. Kin-
deren betalen 40,- euro. Ook be-
staat de mogelijkheid om plaat-
sen aan de bar te reserveren 
voor 60,- euro per persoon, de-
ze plaatsen worden uitsluitend 
per twee verkocht. Voor grotere 
groepen kunnen in overleg extra 

Henny Huisman en Ruud Stam proosten op de nieuwe samenwerking. 
Op de achtergrond een deel van de collectie foto’s, die deel uitmaakt 
van het Henny Huisman Museum in A9Studios.

speeldata aan het schema wor-
den toegevoegd. Uitgebreide in-
formatie, inclusief reserverings-
mogelijkheden, zijn op de websi-
te www.bobs.nl onder de menu-

keuze ‘dinnershows’ te vinden. 
Aanvullende informatie is ook 
verkrijgbaar bij de partyplanners 
van A9Studio’s via nummer 0251 
310933.

Bakkum - Maandag 11 augus-
tus begint om 20.00 uur in het 
Witte Kerkje op het terrein van 
Dijk en Duin een klankmeditatie. 

Deelnemers nemen zelf een 
matje mee, een fleecedeken 

Klankmeditatie in Witte Kerkje
en eventueel een kussentje. Er 
wordt afgesloten met klankcir-
kel. 

Reserveren kan via sakaga-
weea@hotmail.com of bel 06-
36155637 na 19.00 uur. 
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 4 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Gemeente vanaf 2015 ook 
verantwoordelijk voor jeugdzorg
De jeugdzorg valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de ge-
meente. U als inwoner mag daar eigenlijk niets van merken. Of toch wel: 
als het goed is, gaat u er vanaf  2015 op vooruit als het gaat om jeugd-
zorg. Nu nog beslist de ene keer de rijksoverheid, de andere keer de pro-
vincie en weer een andere keer de gemeente over hulp en ondersteuning 
voor jeugdige inwoners.
Straks is de gemeente verantwoordelijk voor alle zorg en dan moet het 
een stuk eenvoudiger kunnen. In elk geval zonder de bureaucratie waar 
gezinnen nu nog wel eens tegenaan lopen.
Het is inderdaad wel een beetje een wirwar van regels en instellingen. 
Heb je geestelijke gezondheidszorg nodig voor je kind, dan gaat dat (nu 
nog) via de zorgverzekeringswet. Is er sprake van een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking, dan wordt de ondersteuning geregeld via 
de AWBZ. En heb je hulp nodig vanwege opvoed- en opgroeiproblemen, 
dan moet je weer bij een instelling zijn die door de provincie wordt gefi-
nancierd. Is er een gezinsvoogd of heeft je kind de wet overtreden, dan 
heb je ook nog te maken met justitie. Bureaucratie waarin je gemakke-
lijk verdwaalt als ouder die zich zorgen maakt en vooral het beste wil 
voor zijn kind.

Gezin en kind centraal
De gemeentes in de regio zijn het erover eens: inwoners moeten straks 
vooral merken dat ze sneller en beter geholpen worden. ‘Het feit dat wij 
straks verantwoordelijk zijn voor alle jeugdzorg, maakt het alleen maar 
gemakkelijker om het gezin en het kind centraal te stellen. En dat is 
wat we willen,’ vertelt regionaal projectleider Hans de Vries. ‘Tegelijker-
tijd moeten we behoorlijk bezuinigen. Om de zorg die er nu is op peil 
te houden, moeten we dus anders gaan werken. Om te beginnen gaan 
we meer kijken naar wat mensen zelf kunnen. De meeste ouders willen 
problemen ook het liefst zelf oplossen. Maar waar professionele zorg 
nodig is, moet die er wel zijn. Daarbij moeten we meer verbanden leg-
gen en loskomen van de bureaucratie. Zo kunnen we mensen beter van 
dienst zijn.’

Ervaringen
‘De afgelopen tijd hebben wij uitgebreid gesproken met cliënten, pro-
fessionals en belangenbehartigers in de jeugdzorg en dat doen we nog 
steeds. Hun ervaringen nemen wij mee in het gezamenlijke beleid. Zij 
zijn erg tevreden over deze aanpak, want ze voelen zich gehoord, begre-
pen én serieus genomen.’
‘En wij leren er veel van. Bijvoorbeeld dat we met deze nieuwe wetgeving 
daadwerkelijk de kans krijgen om de zorg dichter bij de mensen te bren-
gen. Dat je voor verschillende vormen van zorg altijd te maken had met 
verschillende overheden, was eigenlijk heel klantonvriendelijk. Stel dat 
je vanwege zorgen om het gedrag van je kind terechtkomt bij de jeugd-
psychiatrie, maar uiteindelijk blijkt er sprake te zijn van een lichte ver-
standelijke beperking. Dan kwam je daar in de praktijk niet zomaar ach-
ter. Jeugdpsychiatrie viel namelijk onder de zorgverzekeringswet en on-
dersteuning aan kinderen met een beperking viel onder de AWBZ. Daar 
was een aparte indicatiestelling voor nodig. Dan moest je dus  weer een 
heel nieuw traject in… Die belemmeringen halen we nu allemaal weg.’

Gezin als geheel
‘Uitgangspunt wordt dat we kijken naar wat het gezin als geheel nodig 
heeft. In onze regio wordt al gewerkt met de methodiek “Eén gezin, één 
plan, één regisseur”, waarbij alle hulpverleners rond een gezin samen-
werken, inclusief betrokken familieleden en vrienden. Daar gaan we nu 
op voortborduren. Ook de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) die de af-
gelopen jaren in elke gemeente zijn opgezet, bieden een mooie basis 
om op voort te bouwen. Maar hoe een en ander verder vorm gaat krij-
gen, daar zullen de gemeenten ieder op hun eigen manier invulling aan 
geven.’

Burgerlijke stand

OVERLEDEN
A. Mulder,  w/v Schilperoord, 88 jaar

GEBOREN
Zoë van Ess, dochter van D. ter Haar en A. van Ess
Naomi Françoise Anastacia Kos, dochter van Richard Kos en Jen-
nifer Kos-Notenbomer
 
GEHUWD
M. Dijkema en A. Asszonyi

ONDERTROUW
T. Feenstra en J. Niessink

Plastic afval 
kun je beter scheiden
Al anderhalf  jaar scheiden we ook in Uitgeest plastic afval. We verzame-
len het plastic in speciale transparante zakken van ‘Plastic Heroes’. Die 
zijn gratis aan te vragen via de website www.zakkenvoorplastic.nl
De verzamelzakken worden één keer per maand in heel Uitgeest opge-
haald van de bekende plekken waar ook de afvalcontainers staan. Op-
haaldag is de vierde vrijdag van de maand. Natuurlijk kunt u de verza-
melzakken ook kwijt in een van de drie oranje containers bij de super-
markten in Uitgeest.
Maar wat hoort eigenlijk wel en wat hoort niet bij het plastic afval?
Wat wel mag zijn de lege plastic verpakkingen zoals: tassen en zakjes, 
folies van folders, kuipjes, bekers en bakjes, flessen en flacons, tubes, 
potjes en deksels. Op veel van die verpakkingen staat al het logo: ‘Bij 
Plastic Afval’.
Wat mag er niet? Dat zijn bijvoorbeeld complete plastic producten en ge-
bruiksvoorwerpen, van tandenborstels tot tuinstoelen. Piepschuim hoort 
ook niet bij het plastic afval, evenmin als aluminiumfolie (verpakking 
van chips en filterkoffie, doordrukstrips medicijnen). En ook kartonnen 
drankverpakkingen horen er niet bij. Al die ‘verboden’ artikelen moeten 
er in het recyclingproces vaak weer handmatig uit worden gevist. Uiter-
aard lopen de kosten daardoor onnodig op.
Twijfelt u? Op de oranje afvalcontainers staat duidelijk aangegeven wat 
er wel en niet kan worden gerecycled. Ook kunt u een eenvoudig een 
lijstje downloaden van de website www.plasticheroes.nl
Doet u mee? Uw gemeente bespaart op de verbrandingskosten en u le-
vert een bijdrage aan een schonere lucht!  

Ophaaldata restafval
In week 32 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 4 augustus. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 6 augustus.
De Koog: donderdag 7 augustus.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 8 augustus. 

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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Verlorenofgevonden.nl
Melding maken van het verliezen of vinden van voorwerpen gaat van-
af nu nog sneller en gemakkelijker. Inwoners van Uitgeest hoeven hier-
voor niet meer naar de balie van het gemeentehuis te komen. Zij kunnen 
thuis eenvoudig aangifte doen op de gebruiksvriendelijke website www.
verlorenofgevonden.nl
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