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Verdenking speelhal van 
gebruik sjoemelsoftware
Castricum - Vorige week 
dinsdag heeft de FIOD in sa-
menwerking met de Belas-
tingdienst en de Kansspel-
autoriteit doorzoekingen ge-
daan in twee speelhallen, 
waarvan een in Castricum, en 
in twee woningen in Heeze 
en Rijen. De verdachten zijn 
een 53-jarige man uit Hee-
ze en zijn 32-jarige dochter 
uit Rijen. De vrouw is aange-
houden. 

Beiden worden verdacht van 
onjuiste aangiften van kans-
spelbelasting en het mani-
puleren van de omzetcijfers. 
De Belastingdienst is hier-
door mogelijk ruim 650.000 
euro misgelopen. Tijdens de 
doorzoeking zijn fysieke en 
digitale administratie, gege-
vensdragers, fruitautomaten 

Kinderen uit water gered 
Uitgeest - Vrijdag rond 
14.45 uur zijn de brand-
weerboten van Akersloot 
naar Uitgeest uitgevaren 
voor watersporters in de 
problemen op het Zwaans-
meer. 

Twee kinderen waren omge-

en roulettetafels met in totaal 
38 speelplaatsen in beslag-
genomen.
De FIOD is het strafrechtelijk 
onderzoek gestart nadat de 
Belastingdienst constateer-
de dat bij de twee speelhal-
len sprake was van een ‘tax 
gap’ voor de verschuldigde 
kansspelbelasting. Dit is ge-
baseerd op landelijk gemid-
delde dagopbrengsten per 
speelautomaat. Het vermoe-
den is dat gebruik is gemaakt 
van manipulatiesoftware in 
de speelautomaten en ver-
dachten daardoor de kans-
spelbelasting te laag heb-
ben aangegeven. Vermoede-
lijk waren de speelautomaten 
op listige wijze geprepareerd 
dat deze prijzengeld aan de 
verdachten uitkeerden en 
niet aan de spelers. Tijdens 
onderzoeken in Duitsland en 
Oostenrijk vorig jaar is mani-
pulatiesoftware in speelauto-
maten aangetroffen.

slagen met hun zeilbootje. De 
brandweer heeft ze opgepikt 
en ze samen met het zeil-
bootje naar het surfstrand-
je aan de Lagendijk gebracht. 

De kinderen zijn naar het zie-
kenhuis gebracht voor con-
trole. 

‘Allemaal Uit Je Bak!’
Castricum - Het festival Uit 
Je Bak van jongerencentrum 
De Bakkerij, dat zondag werd 
gehouden, is niet alleen voor 
alternatieve jongeren en ei-
genlijk is het heel bijzonder 
dat het zoveel verschillende 
mensen aanspreekt. 
Jong en oud was ‘s middags 
van de partij en de sfeer was 
heel ontspannen, ondanks de 
enorme drukte. Er was veel 
muziek natuurlijk, gedichten 

en grappige activiteiten, lek-
ker eten en bier. Bij het val-
len van de avond werd de  
muziek steeds ruiger, maar 
de kwaliteit van de muzikan-
ten was dit jaar top. Klokslag 
22.00 uur viel de rust weer 
over de buurt en kon Castri-
cum en vooral de vrijwilligers 
terugkijken op een bijzonder 
mooi feest. 
Foto’s: Peter Savenije en 
Henk Hommes. 

Start Jeugdsportfonds 
en Jeugdcultuurfonds

Regio - Op 25 juli hebben de 
colleges van Bergen, Castri-
cum, Heiloo en Uitgeest be-
sloten om in het kader van 
armoedebestrijding onder 
kinderen overeenkomsten te 
sluiten met het Jeugdsport-
fonds en het Jeugdcultuur-
fonds voor de periode 2017-
2020.  Dit betekent dat kin-
deren in de leeftijd van vier 
tot achttien jaar, waarvan de 
ouders/verzorgers een laag 
inkomen hebben, vanaf het 
aankomende schooljaar via 
deze fondsen mee kunnen 
doen aan sport- of culturele 
activiteiten. 
Bergen en Castricum ver-
lengen hiermee de bestaan-
de overeenkomsten met het 
Jeugdsportfonds. Er zijn per 
fonds spelregels opgesteld. 
In september organiseren de 
gemeenten samen een fees-
telijke startbijeenkomst. Van-
af dat moment gebeurt de 
verdere uitrol van  meer in-
formatie over de spelregels 
en de aanvraagprocedure. 
De gemeenten informeren 
daar later over, onder ande-
re via eigen media, betrokken 

organisaties en instellingen 
en de Sociaal Teams. Door te 
sporten of creatief bezig te 
zijn ontwikkelt een kind zich 
beter en vermindert de kans 
op sociale uitsluiting. Dat is 
niet alleen belangrijk voor 
de ontwikkeling en toekomst 
van het kind, maar ook voor 
het gezin en uiteindelijk voor 
de hele samenleving. 
Staatssecretaris Klijnsma 
heeft vanaf 2017 structureel 
extra fi nanciële middelen be-
schikbaar gesteld om armoe-
de onder kinderen tegen te 
gaan. Deze moeten zoveel als 
mogelijk in natura voorzie-
ningen ingezet worden. De-
ze middelen zijn ingezet in 
het Jeugdsportfonds en het 
Jeugdcultuurfonds. 

Het Jeugdsportfonds creëert 
sportkansen voor kinderen 
van die om fi nanciële rede-
nen geen lid kunnen worden 
van een sportvereniging. Het 
Jeugdcultuurfonds creëert 
kansen voor kinderen die om 
fi nanciële redenen geen lid 
kunnen worden van  een cul-
turele vereniging. 
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Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430

Weekaanbieding bij de  
biologische slager

Carpaccio burger
(biefstuk tartaar met 

pesto, pijnboompitten
 en parmesaan)

Per stuk € 1,99
Gebraden casselerrib

Boterhamworst
Leverkaas

SAMEN €4,99
Nasi (uit eigen keuken)
100 gram € 0,99

In verband met de

vakantieperiode
verschijnen deze kranten niet op

9 en 16 augustus!!!
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Burgerlijke Stand Castricum 
Geboren
Akersloot - 1-7-2017: Lin-
ne Sophie Pepping, doch-
ter van Cornelis A. Pepping 
en Manon R. Metselaar. 4-7-
2017: Delphine Karlijn Putter, 
dochter van Floris P.A. Put-
ter en Sophie L. van der Vel-
den. Castricum - 2-7-2017: 
Sepp Noëm Schoenmaker, 
zoon van Roy Schoenmaker 
en Sahrona de Gooijer. 5-7-
2017: Doris Johanna Karina 
Stuifbergen, dochter van Ro-
bert J. Stuifbergen en Lindsey 
van Steenis. 6-7-2017: Koen 
Hendrik Johannes ter Maat, 
zoon van Hendrik B.J. ter 
Maat en Aukje L. Verberne. 
15-7-2017: Gijs Hoek, zoon 
van Mark Hoek en Manon 
Fleur. 16-7-2017: Liz Corne-
lia Divera Apeldoorn, doch-

ter van Rico B.R. Apeldoorn 
en Wilhelmina A.M. Braken-
hoff. 18-7-2017: Jake Lucas 
Theissling, zoon van Daniël 
J. Theissling en Patricia A.M. 
Veldt. 22-7-2017: Rif Beem-
ster, zoon van Arthur Beem-
ster en Mirte Buré.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Elders - 21-7-2017: Teun 
R.L. Dussel en Suzanne Ma-
lestein.
 
Overleden
Castricum - 23-7-2017: Loui-
se H. de Haan. 23-7-2017: 
Christiaan J.C. van der Burgh, 
gehuwd met Geertruida W. 
van der Pol. 24-7-2017: Al-
bertus L.H. Meijering, ge-
huwd met Bowien Eisenga.

Met internationaal toptalent
The International Holland 

Music Sessions in Castricum

Castricum - Genieten van 
prachtige muziek, gespeeld 
door jonge, getalenteerde 
musici, op een historische 
plek in eigen dorp. Dat kan 
ook deze zomer weer. In de 
Dorpskerk klinken op de vrij-
dagavonden 11, 18 en 25 au-
gustus vanaf 20.00 uur bij-

zondere klassieke concerten.
Ruim honderd zeer getalen-
teerde muziekstudenten van 
over de hele wereld zijn de-
ze zomer in Noord-Holland. 
Zij krijgen les van erkende 
topdocenten en geven con-
certen op 25 locaties om zo 
een extra stap in hun ont-

wikkeling te maken. Liza Fer-
schtman, Paolo Giacometti 
en Quirine Viersen zijn voor-
beelden van TIHMS-deelne-
mers die hoog zijn gestegen 
op de ladder van de klassie-
ke  muziekwereld. De con-
certen bestaan uit een com-
binatie van viool of cello met 
piano, piano solo en een pi-
anotrio-uitvoering. Vooral de 
grote klassieke componisten 
zullen voorbijkomen, bijvoor-

beeld Bach, Beethoven, Mo-
zart, Chopin, Debussy.
Het openingsconcert belooft 
meteen al een hoogtepunt 
te worden. Aanstormend Ne-
derlands pianotalent Flori-
an Verweij speelt Ljapoenov, 
Bach en Beethoven. 
Het Russiche Bell Trio (fo-
to) speelt Mozart en De-
bussy. Kaarten kunnen wor-
den gekocht aan de kerk of 
via www.tihms.com. Voorver-
koop bij Muziekhandel Borst-
lap en bij Huize Konings-
bosch. 
Op zaterdag 12 augustus 
om 11.00 uur is er een gratis 
‘voorproefconcert’ in de bibli-
otheek in Castricum. Het Ca-
priccio Quartet speelt daar 
Beethoven. Foto openings-
concert: Elena Kochetova.

Brandweer pompt water 
uit lek geraakt plezierjacht
Akersloot - Donderdagmid-
dag werden de brandweer-
lieden van Akersloot en Hei-
loo naar de Boekelerdijk in 
Alkmaar gestuurd, omdat 
een schipper van een plezier-
jacht in slaap gevallen was 
en tegen de kant was geva-
ren ter hoogte van GP Groot. 

Een medewerker van GP 
Groot zag het ongeval ge-
beuren en belde 112. Door 
de aanvaring bleek er een 
scheur in de boot te zitten. 

Met behulp van onder an-
dere de brandweerboot van 
Akersloot werden slangen 
uitgerold en een pomp aan 
boord gebracht om het water 
uit de boot te pompen. 

Het jacht is onder begelei-
ding van de brandweer naar 
een jachtwerf in Alkmaar ge-
bracht. Daar werd het vaar-
tuig meteen uit het water ge-
hesen en werd duidelijk dat 
het om een fl inke scheur 
ging. Foto: Evelien Olivier.

Castricum - Zaterdagavond 
heeft de politie naar aanlei-
ding van een melding rond 
een verdachte situatie, een 
voertuig gecontroleerd. De-
ze controle vond plaats op de 
Oude Parklaan. Uit de con-
trole bleek dat het voertuig 
niet verzekerd was en al va-
ker bij een verdachte situa-
tie betrokken was. Met toe-

stemming van de bestuurder 
mocht er in het voertuig ge-
keken worden. In het voertuig 
werden twee kentekenplaten 
aangetroffen die van diefstal 
afkomstig waren. Ook lag er 
een grote schroevendraaier 
in de rechter voorportier. De-
ze goederen zijn in beslagge-
nomen en de bestuurder van 
het voertuig is aangehouden.

Verdachte situatie leidt 
tot aanhouding man

www. .nl

www. .nl
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Dubbelexpositie 
in Gemaal 1879

Akersloot - De uit Heiloo af-
komstige Marja Dijkzeul en 
Richard Herman exposeren 
hun werk in Gemaal 1879. 
Marja maakt houten objecten 
en de tekeningen en schilde-
rijen zijn van Richard. In 2003 
is Marja begonnen met wat 
gereedschap en een stuk-
je steen, een cadeau van een 
vriendin uit Akersloot, en is 
aan de gang gegaan. In 2008 
kwam het materiaal hout 
in beeld tijdens een work-
shop verzorgd door Jos Apel-
doorn in Limmen. De omme-
zwaai was gemaakt, de klik 
met hout voelde heel goed, 
zo niet beter dan met steen. 
Warm, geurig, kleurrijk, le-
vendig, praktisch ‘onbreek-
baar’ en qua model en struc-
tuur heel divers.
Richard schilderde aanvan-
kelijk in een fi guratieve stijl 
en langzamerhand sluipen er 
meer en meer abstracte ele-
menten in zijn werk. Hiermee 
ontstaan in de laatste schil-
derwerken steeds meer beel-
den van een schijnbaar on-
werkelijke wereld. Daarach-
ter schuilt een zorg over hoe 
onze wereld zich ontwikkelt 

maar er spreekt ook hoop uit. 
Met zijn gebruik van kleuren 
doet Richard een appel op 
ons gevoel voor schoonheid. 
Deze expositie is te zien van-
af 6 augustus tot 24 septem-
ber, elke zondag van 13.30 
tot 16.30 uur in Gemaal 1879 
te Akersloot. Groepen kun-
nen op afspraak terecht, zie 
daarvoor de site www.ge-
maal1879.nl. Het gemaal ge-
legen op Klein Dorregeest, 
Fielkerweg 4 te Akersloot. In 
combinatie met een bezoek 
aan de expositie kan het wer-
kende gemaal worden be-
zichtigd.

Optreden Mainville 
Music Company

Bakkum - Zondag 6 augus-
tus treedt Mainville Music 
Company op. 
De band was al vaker te gast 
in De Oude Keuken en maakt 
herkenbare blues, rock en 
hedendaagse muziek. Het 
repertoire van de band laat 
zich inspireren door muziek 
van Robert Johnson en Eric 

Clapton, maar ook John Le-
gend is van de partij. Met 
John Stevens (zang en gi-
taar), Jan Hollebeek (lead-
gitaar), Harry van Dijk (bas-
gitaar) en René Revers 
(drums). Vanaf 15.00 uur in 
De Oude Keuken op het ter-
rein van Dijk en Duin, ingang 
aan de Zeeweg.

Castricum - Met grote re-
gelmaat vragen mensen 
Frank Boske naar zijn erva-
ringen met zijn slechte zicht. 
Met dezelfde regelmaat ver-
bazen mensen zich er over 
hoe hij is opgeschoten, juist 
doordat hij slechtziend is. ,,Ik 
ben er achter gekomen dat 
mensen in het algemeen een 
bijzondere bereidheid tonen 
iets voor een ander te willen 

doen. Daarop is mijn work-
shop ‘de mazzel van pech’ 
geënt.” In de twee uur duren-
de bijeenkomst die volgens 
Frank leuk, luchtig en leer-
zaam is, ervaart het publiek 
wat afhankelijkheid oplevert 
aan positiviteit. 

Dinsdag 15 augustus vanaf 
19.45 uur. Reserveren via in-
fo@dorpsstraat23.nl.

‘De mazzel van pech’

Duinfeest brengt mensen samen
Castricum - Het is alweer 
even geleden, maar de duin-
feest van Stichting Welzijn 
was een groot succes. Hon-
derdvijfentwintig nieuwe, 
oude en jonge Nederlanders 
hebben elkaar beter leren 
kennen. 

Er werd gestart met een  ge-
zamenlijke picknick, waar ie-
dereen kon genieten van de 
meegebrachte puur Holland-
se en exotische gerechten. 
Vervolgens kon men kiezen 
uit de aangeboden activitei-
ten, als kaboutertocht, fi et-
sen, wandelen of survival-
tocht. Het feest werd afge-
sloten met zingen, dansen 
en een ijsje. Op de website 

van Welzijn Castricum staan 
de door Nico Lute gemaak-

te foto’s, zodat iedereen nog 
even kan nagenieten.

Castricum - Op 2 september 
is er een basiscursus fotogra-
fi e. Deze cursus omvat be-
langrijke elementen van het 
fotograferen. Van 14.00 tot 
18.00 uur in De Kern. Kijk op 
www.fotocursusnederland.nl 
of bel tel.: 06-15266166.

Cursus fotografi e

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Big Sick

donderdag & vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur
Baby Driver

donderdag & vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 & 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Dunkirk
donderdag 18.45 uur
Viceroy’s House

vrijdag 18.45 uur
Lion

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 16.00 uur

De Emoji Film - 3D
donderdag & vrijdag 13.30 & 16.00 uur
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 3 aug t/m 9 aug 2017

The Big Sick
Na een one-night stand zijn 
de New Yorkse stand-up 
comedian Kumail en Emily 
smoorverliefd op elkaar. Het 
enige probleem: Kumail ver-
zwijgt zijn vriendin voor zijn 
traditionele Pakistaanse ou-
ders. Die zien hun zoon toch 
liever trouwen met een Paki-
staans meisje. Wanneer Emi-
ly hierachter komt wil ze Ku-
mail nooit meer zien. Maar 
dan wordt Emily plots zo ziek 
dat ze in een coma belandt. 
Terwijl de artsen een op-

lossing zoeken wijkt Kumail 
geen moment van haar zijde, 
tot grote ergernis van Emily’s 
excentrieke ouders. Beetje bij 
beetje ontstaat er een band 
tussen Kumail en Emily’s ou-
ders die hun leven voorgoed 
zal veranderen. The Big Sick 
is het waargebeurde liefdes-
verhaal van comedian Kumail 
Nanjiani en zijn vrouw. De 
fi lm vertelt op hilarische en 
ontroerende manier hun ge-
vecht tussen liefde en fami-
lietradities. 

De Emoji Film laat zien wat 
er zich afspeelt aan de bin-
nenkant van de smartphone. 
Diep verborgen in de apps 
ligt Textopolis, een levendige 
stad waar alle favoriete emo-
ji’s wonen, en zij hopen alle-

De Emoji Film maal geselecteerd te worden 
door de gebruiker van hun 
smartphone. In deze wereld 
heeft elke emoji maar één 
gezichtsuitdrukking, behalve 
Gene, een uitbundige emo-
ji die zonder fi lter is geboren 
en vol zit met verschillende 
gelaatsuitdrukkingen. 
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Aanrijding met flinke schade
Uitgeest - Op dinsdag 25 ju-
li kwamen er rond 16.30 uur 
twee auto`s met elkaar in 
botsing op de N203 bij Uit-
geest. De twee bestuur-
ders reden in de richting van 
Krommenie toen ze ter hoog-
te van de Middelweg met el-
kaar in botsing kwamen. Een 
gealarmeerde ambulance 
heeft de betrokkenen nage-

keken, maar niemand hoefde 
naar het ziekenhuis. Een auto 
raakte dusdanig beschadigd 
dat deze werd afgevoerd 
door een bergingsbedrijf. De 
andere auto kon op eigen ge-
legenheid verder. Tijdens het 
ongeval was de N203 rich-
ting Krommenie afgesloten, 
wat voor file zorgde. Bron: 
www.112-uitgeest.nl.

Brand in het weiland

Uitgeest - De vrijwillige 
brandweer van Uitgeest werd 
dinsdag 25 juli rond 18.50 uur 
gealarmeerd voor een bui-
tenbrand aan de Broekpol-
derweg in Uitgeest. 
Bewoners aan de Lagendijk 
hadden vlammen gezien en 
de brandweer ingeschakeld. 
Aanrijdend bleken de vlam-
men al zichtbaar vanaf de 
A9. Ter plaatse stond er een 

berg afvalhout in de brand. 
De brandweer heeft de brand 
met twee stralen hogedruk 
geblust. 
Vanwege de dikte van de bal-
ken hout kan het nog even 
nasmeulen. Het is niet duide-
lijk of de berg hout in brand 
is gestoken of dat het een uit 
de hand gelopen afvalver-
branding is. Bron: www.112-
uitgeest.nl.

Uitgeest - Voor thuisblijven-
de ouderen is er weer ge-
noeg te doen in de vakantie-
maand augustus. Alle activi-
teiten vinden plaats in dorps-
huis de Zwaan, tenzij anders 
vermeld. Soosactiviteiten zijn 
er dagelijks van maandag-
middag tot en met vrijdag-
middag. Op dinsdag 22 au-
gustus wordt een histori-
sche stadswandeling gehou-
den. Het vertrek is om 9.03 
uur. Op woensdag 30 wordt 
er open huis gehouden en is 
er computerinloop van 10.00 
tot 12.00 uur.
Op de maandag er van 10.00 
-13.15 uur: KoffiePlus. Van 
10.00 -12.00 uur biljartles 
voor dames en van 13.30-
16.45 uur biljarten en zomer-
bridge. Dinsdag is het mo-
gelijk te biljarten van 13.30-
16.45 uur. Op de woensdag 
kan men samen een fiets-
tocht maken op de e-bike. 
Dames kunnen biljarten van 
10.00-12.00 uur en ‘s mid-

dags is het biljarten voor ie-
dereen van 13.30-16.45 uur. 
Liefhebbers van wandelen 
kunnen kiezen uit een rou-
te van een of twee uur. Bei-
de wandelingen gaan van 
start op donderdag om 9.30 
uur vanaf het dorpshuis. He-
ren die net met biljarten be-
gonnen zijn kunnen terecht 
op vrijdag van 9.30-12.00 uur. 
Van 9.30-11.30 uur is er Open 
Atelier. Van 13.30-16.45 uur is 
het weer mogelijk om te bil-
jarten en van 14.00-16.00 uur 
wordt er rummikub en scha-
ken gespeeld.
De S.U.S. is bereikbaar van 
maandag tot en met don-
derdag van 9.00-12.30 uur 
en van 13.30-16.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. Voor 
inlichtingen met betrekking 
tot de soos bel tel.: 312127. 
Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de S.U.S.:  
tel.: 319020, s.u.s@inter.nl.net 
of kijk op de website: www.
uitgeestersenioren.nl.

Fietsen door waterlandschap
Uitgeest - Zondag 3 sep-
tember houden drie toer-
fietsverenigingen: UWTC Uit-
hoorn, Alcmaria Victrix Alk-
maar en KTC Uitgeest, die 
zich met samen met stichting 
Raising Hope verenigd heb-
ben in Fortza Velo, het Rond-
je Stelling. Het is een toer-
tocht over drie afstanden. De 
afstanden zijn 170, 120 en 65 
km. De startlocatie voor de-
ze regio is s zijn; Fort aan den 
Ham, Busch en Dam 13, Uit-
geest. 
De voorinschrijving voor de-
ze tocht is open tot en met 1 
september: www.rondjestel-

ling.nl. Er kan gestart wor-
den vanaf 7.00 voor de 170 
en 120 km voor de 65 km 
kan men pas starten om 9.00 
uur. Deelnemers die lid zijn 
van NTFU of KNWU kunnen 
op vertoon van hun deelna-
mepas starten met Scan&Go 
zonder papieren inschrijving. 
Kijk voor exacte starttijden op 
www.rondjestelling.nl. Van 
de opbrengst van de toch-
ten gaat een deel naar stich-
ting Raisin Hope, een stich-
ting die zich ten doel stelt om 
mindervalide mensen te kun-
nen laten fietsen op een aan-
gepaste fiets.

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte Uitgeest 

is op woensdag 2 augustus 
om 19.00 uur  een eucharis-

tieviering in de kapel. Vrijdag 
4 augustus begint om 19.00 
uur een eucharistieviering in 
Geesterheem. Op zondag 6 
augustus begint de viering 

om 9.00 uur met medewer-
king van Laus Deo. 

Op 6 augustus begint om 
10.00 uur een mediatieve 

dienst met G. J. Huisman en 
K. Wiegman van de Protes-
tantse Gemeente Uitgeest-
Akersloot op de Castricum-
merweg.

Zaalvoetballen bij RZVV?
Uitgeest - Bij de komen-
de zaalvoetbalcompetitie 
welke in september begint 
is ruimte voor een nieuw 
team. De competitie wordt 

35 weken lang op vrijdag 
gespeeld. Elk team speelt 
per seizoen achttien com-
petitiewedstrijden. Na een 
periode van zes wedstrij-

den promoveren er twee 
en degraderen er twee. Een 
nieuw team begint altijd in 
de laagste poule. Naast de 
competitie is er ook nog een 
bekertoernooi. Voor meer 
informatie: www.rzvv.nl of 
bel 0653744140.

Uitgeest - Op 30 juli zag een 
beveiliger van een horeca-
gelegenheid, dat een bezoe-
ker voor de zaak iets uit zijn 
broekzak haalde, hetgeen op 
de grond viel. Nadat hij dit 
snel had opgeraapt en weer 
terugstopte, vroeg de bevei-
liger hem zijn zakken leeg te 
maken. Dit weigerde hij en 
gooide vervolgens een plas-
tic zakje weg. Dit zakje bleek 
een aantal xtc-pillen te be-
vatten. De man werd aange-
houden en overgedragen aan 
de politie. 

Betrapt met xtc

Uitgeest - Op 25 juli tussen 
1.00 en 8.00 uur werd een 
bromfiets ontvreemd vanaf 
het Penningkruid. De brom-
fiets werd een dag later weer 
aangetroffen in een sloot 
Er bleek echter een aantal 
onderdelen te ontbreken.

Gestolen brom-
fiets in sloot

Uitgeest - Op 25 juli om 5.30 
uur hoorde een bewoner een 
inbraakalarm afgaan in de 
Haverkamplaan. Hij hoor-
de tevens een klap en zag 
twee onbekende mannen op 
de oprit van de woning. Na-
dat hij de politie in kennis 
had gesteld, werd de omge-
ving afgezet. Er bleek te zijn 
ingebroken in de betreffen-
de woning, de bewoners wa-
ren niet thuis. Een cilinderslot 
was geforceerd. Een zoek-
tocht naar de daders, waar-
bij onder meer gebruik werd 
gemaakt van een politiehond, 
leverde geen resultaat op.

Inbraak woning

Uitgeest - Op 25 juli om  
15.40 uur is tijdens werk-
zaamheden een medewer-
ker van zwembad de Zien 
van een trap gevallen. Hij is 
met onbekend letsel overge-
bracht naar het ziekenhuis.

Valpartij
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Het is bramenplukmaand
Castricum - ,,Augustus is 
van oudsher de bramenpluk-
maand bij PWN in het Noord-
hollands Duinreservaat”, ver-
telt PWN boswachter Ronald 
Slingerland.
,,In deze periode mag ieder-
een, in bezit van een duin-
kaart, buiten wegen en pa-
den bramen plukken.” In een 
heel klein deel van dit ge-
bied, het infiltratiegebied, be-
vinden zich de kanalen met 
drinkwater. Dit water zakt 
in drie weken tijd door het 
zandpakket en wordt op de-
ze manier gezuiverd van bac-
teriën en virussen. In dit ge-
bied staan ook bramenstrui-
ken. Deze kunnen bij toeval 
bij het maaien worden weg-
gemaaid. Dit maaien is ech-
ter noodzakelijk omdat PWN 
uit ervaring weet dat mensen 
in dit riet hun behoefte doen, 
wat een bron van besmet-
ting is voor drinkwater. Ge-
lukkig is het gebied waar de 
bramen staan erg groot. Er is 
voldoende over voor de bra-
menplukker. Overigens blij-

ven de infiltratiegebieden 
ook in de bramentijd verbo-
den toegang. Een bijkomend 
voordeel is dat de putten zo 
beter toegankelijk zijn voor 
onderhoud- en schoonmaak-
werkzaamheden. En ook de 
natuur vaart er wel bij, aldus 
de boswachter. ,,Door maai-
en en afvoeren van het maai-
sel neemt de kwaliteit van de 
graslanden toe. En die kwali-
teit is geweldig in het infiltra-
tiegebied. De graslanden met 
rietorchis, nachtorchis, blau-
we knoop, silenes, duinviool-
tjes en wilde tijm, zijn een lust 
voor het oog én de neus.
Augustus is de periode dat 
alle energie van de rietplant 
in de bloeiende aar zit. Dit is 
voor PWN dus een cruciaal 
moment om het riet een eer-
ste keer te maaien. In oktober 
volgt dan een tweede maai-
ronde, zodat het grasland 
ook in de winter kort is. Voor 
de bramenplukkers hebben 
we gelukkig nog een paar 
honderd hectare met bramen 
over.”

Duivensport en 
zwakke geslacht
Castricum - Duivenwed-
strijden, waarbij zowel man-
netjes (doffers) als vrouwtjes 
(duivinnen) dezelfde afstand 
onder dezelfde omstandig-
heden afleggen, worden niet 
gedomineerd door de dof-
fers zoals vaak zonder ken-
nis van zaken wordt aange-
nomen. Afgelopen zaterdag 
werd het midfondprogram-
ma, zes wedstrijden over 
300-500 kilometer, afgeslo-
ten en maakten de leden van 
de Gouden Wieken de ba-
lans op. De vijf beste totaal-
prestaties werden geleverd 
door duivinnen van Gerhard 
Tromp, Peter Witte en Sander 
de Graaf. Op de vlucht van 
afgelopen zaterdag vanuit 
Morlincourt klokten Gerhard 
Tromp, Sander de Graaf en 
Peter Witte als eersten, ter-
wijl de bloemen voor de jon-
ge duivenvlucht vanuit Quie-
vrain naar Cees de Wildt gin-
gen, die Gerhard Tromp en 
Anton Tromp te snel af was. 
Zondagochtend arriveerden 
de eerste duiven vanuit Ber-
gerac (900 kilometer) ach-
tereenvolgens bij Wim Glas, 
Frans Glas en Cor Schermer.

Akersloot   Op dinsdag 8 au-
gustus wordt het traditione-
le ringsteken gehouden van-
af 13.30 uur. Ieder jaar staan 
er weer vele aanspanningen 
klaar om te strijden in de di-
verse categorieën en heeft de 
organisatie net als voorgaan-
de jaren weer een prijzen-
pakket voor zowel het ring-

steken, het schoonste geheel 
en het bestgaande paard be-
schikbaar. Het parcours is 
aan de Kerklaan, waar de 
paarden een diverse rondes 
rijden en aangemoedigd zul-
len worden door de vele be-
zoekers langs het parcours 
en op het terras van Café De 
Vriendschap.

Nog plaats bij 
Oer-IJ cursus
Regio - De basiscursus Oer-
IJ Gids, over de ontstaans- en 
bewoningsgeschiedenis van 
Kennemerland, gaat door. Er 
hebben zich inmiddels veer-
tien mensen gemeld voor de 
zeven avonden en twee bui-
tenexcursies. De lessen wor-
den op twee locaties gege-
ven; in het Pieter Vermeu-
lenmuseum in Driehuis en in 
Huis van Geschiedenis Mid-
den Kennemerland in Bever-
wijk. Er is nog ruimte voor 
een enkele inschrijvingen. 
Dat kan tot 24 augustus met 
een mail naar info@oerij.eu. 
De organisatie ligt in handen 
van de Stichting Oer-IJ. Eer-
der werd de cursus met suc-
ces tot twee maal toe in Cas-
tricum gegeven. 
Meer informatie op de websi-
te oer-ij.eu.

Castricum - Henk Verdonk 
junior pakte donderdagavond 
de volle winst in de wekelijk-
se wedstrijd in Akersloot om 
de KPB-mountainbikecup. 
Broer Wim werd tweede, ge-
volgd door Vincent Beentjes.

Verdonk junior 
wint weer

Zeeverkenners gered 
door de brandweer

Akersloot - Vrijdag om 16.55 
uur werd de brandweerboot 
van Akersloot gealarmeerd 
voor een waterincident langs 
de Zuiddijk in Zuidscher-
mer. Een vlet van de scouting 

kon niet meer wegkomen. 
De zeeverkenners zijn van-
uit de brandweerboot over-
gezet aan boord van een an-
dere boot van de scouts. Fo-
to: Evelien Olivier.

Professionele kitesurfers 
bij Hoek tot Helder

Regio - Tijdens de tweede 
editie van Hoek tot Helder 
dit jaar, zullen ook drie Ne-
derlandse professionele ki-
tesurfers deelnemen. Kevin 
Langeree, Gijs Wassenaar en 
Lasse Walker (foto) zijn de 
kitesurf pro¹s die deze 130 
km lange marathon langs de 
Noordzeestranden gaan af-
leggen. Met allemaal hetzelf-
de doel om geld in te zame-
len voor de Hartstichting.
Hoek tot Helder is een kite-
surfmarathon van Hoek van 
Holland tot Den Helder. Dit 
jaar zullen 115 kitesurfers 
de 130 km lange tocht langs 
Nederlands  stranden afleg-
gen. Zodra de wind het toe-

laat, wordt deze kitesurfma-
rathon afgeroepen in één van 
de weekenden tussen 19 au-
gustus en 22 oktober 2017. 
Twee dagen vooraf wordt de 
definitieve datum pas bekend 
gemaakt. Dit is in verband 
met de windvoorspellingen. 
Deze onzekerheid zorgt van-
af 19 augustus voor een zelf-
de soort effect als bij de Elf-
stedentocht. In september 
2016 namen zestig goedge-
trainde kitesurfers deel aan 
deze allereerste editie van 
‘Hoek tot Helder’. 
Zij haalde samen met zes-
tienhonderd donateurs ruim 
47.000 euro op voor de Hart-
stichting.
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Uitgeest - Een historische 
wandeling door het Joods 
kwartier van Amsterdam met 
een bezoek aan de Portu-
gees-Israëlitische Synago-
ge op dinsdag 22 augustus. 
Senioren uit uitgeest kunnen 
meewandelen.
Hoewel er na WOII heel veel 
van deze wijk is verdwenen 
zijn er toch nog genoeg mar-
kante punten over om een in-
teressante wandeling te kun-
nen maken. Zowel gebouwen 
uit de vooroorlogse tijd als 
plaatsen die tijdens de Twee-
de Wereldoorlog een belang-
rijke rol hebben gespeeld, 
komen voorbij en daar wordt  
bij stilgestaan.
Voor een lunch schuiven  de 
deelnemers aan in een eet-
café. Lunchen is natuurlijk 
niet verplicht. Men kan zelf 
ook voor een eigen lunch 

zorgen.
De wandeling wordt afgelo-
ten met een bezoek aan de 
Portugees-Israëlitische sy-
nagoge aan het Jonas Dani-
el Meijerplein. Wie in het be-
zit is van  een Museumjaar-
kaart of van een VIP-pas van 
de Bankgiroloterij heeft gra-
tis toegang tot de synagoge. 
Anders betaalt men een toe-
gangsprijs van vijftien euro.
Rond 16.00 uur gaat de trein 
terug naar Uitgeest. Dinsdag 
22 augustus, vertrek vanaf 
station Uitgeest om 9.03 uur. 
Kosten twee euro te voldoen 
bij aanvang. Opgave bij: Co-
by Roozendaal, e-mail: ja-
roozend@live.nl, tel.: 312915 
of 06-49764044. Bij aanmel-
ding vermelden of er wordt 
deelgenomen aan de lunch 
in verband met het reserve-
ren in het restaurant.

Inbraak-
preventie

Regio - Het vakantie-effect is 
in één klap weg als bij thuis-
komst blijkt dat inbrekers tij-
dens de afwezigheid hun slag 
hebben geslagen. Sta daar-
om vooraf even stil bij wat te 
doen om écht een zorgelo-
ze tijd tegemoet te gaan. En 
doe dit niet last-minute. Een 
lijstje maken is een handige 
manier om te zorgen dat er 
niets wordt vergeten. Naast 
zaken als de verzekering en 
informatie voor thuisblijvers, 
mag inbraakpreventie hier-
op niet ontbreken. Contro-
leer ruim voor vertrek of het 
huis ook ‘vakantieklaar’ is. Li-
lian Tieman van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV): ,,Om een 
inbraak te voorkomen is het 
belangrijk om ervoor te zor-
gen dat de woning een be-
woonde indruk maakt. Wie 
planten in de vensterbank 
heeft staan, laat deze dan 
ook tijdens de vakantie daar 
staan en vraagt of de buren 
ze water willen geven. Daar-
naast kan men hen bijvoor-
beeld vragen om hun auto 
op de inrit te parkeren. Veel 
mensen vragen de buren al 
om de post van de mat te ha-
len. ,,Maar wijs hen er dan 
ook op om deze uit het zicht 
neer te leggen”, adviseert Tie-
man. ,,Een grote stapel post 
op tafel laat weinig te raden 
over. Spreek met de buren af 
dat zij bij verdachte situaties 
de politie inschakelen. Maar 
liefst tachtig procent van alle 
aanhoudingen wegens wo-
ninginbraak, gebeurt dankzij 
de alertheid van omstanders. 
Wie ’s nachts verdachte ge-
luiden bij de buren hoort ter-
wijl die op vakantie zijn, moet 
dan ook niet aarzelen om 112 
te bellen.” ,,Veilig wonen is 
vaak een kwestie van bewust 
wonen”, vervolgt Tieman. Het 
loont om zelf de woning eens 
door te lopen alsof u een in-
breker bent. Waar zou uw 
oog op vallen? Het antieke 
zilver, de computer met groot 
beeldscherm, een waardevol 
schilderij? Kijk voor vertrek 
wat er uit het zicht geplaatst 
kan worden. Kleinere zaken 
kunnen in een goed veran-
kerde kluis opgeborgen wor-
den of overweeg om voor de-
ze periode een kluis buitens-
huis te huren voor waarde-
volle bezittingen.” Bekijk het 
overzicht met tips op www.
politiekeurmerk.nl/bewo-
ners/wat-kan-ik-zelf-doen/
alert-in-zomer-en-winterpe-
riode. En het is belangrijk dat 
de woning aan  veiligheids-
eisen voldoet. Het Politie-
keurmerk Veilig Wonen helpt 
hierbij.

Maisdoolhof in De 
Buitenlanden is open

Regio - Het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeester-
meer heeft ook dit jaar weer 
het maisdoolhof laten aan-
leggen in recreatiegebied De 
Buitenlanden in Beverwijk. 
Het doolhof heeft een dia-
meter van 100 meter en heeft 
1000 meter aan paden. 

Inmiddels staat het mais 
ruim twee meter hoog. Hier-
door is het doolhof niet meer 
te overzien en is het mid-
delpunt moeilijk te vinden, 
dus een echte uitdaging. In 
het midden staat deze keer 
een informatiepaneel over 
de verschijning van de hei-

lige Agatha in Beverwijk in 
de 9e eeuw. De Buitenlan-
den is een dagrecreatiege-
bied, daarom mag het dool-
hof alleen overdag betreden 
worden. De route naar de in-
gang van het maisdoolhof is 
bewegwijzerd vanaf de par-
keerplaats bij de Noorder-
weg. Wie het doolhof wil be-
treden, kan het beste schoe-
nen aandoen die tegen een 
stootje kunnen. Want de on-
dergrond en dus ook het pad 
bestaat uit klei. 
Het doolhof is tijdelijk. Naar 
verwachting wordt half sep-
tember het mais geoogst en 
als veevoer gebruikt. 

Brandweer Uitgeest opgeroepen
Geldwagen overvallen
en drie autos in brand 

Heemskerk - De brand-
weer van Uitgeest werd 
zaterdag 29 juli rond half 
drie gealarmeerd voor een 
middelbrand in Heems-
kerk.
 
Gezien brandweer Uitgeest 
beschikt over een tankwa-
gen wordt deze standaard 
gealarmeerd bij een ‘middel-
brand’ in de regio. In Heems-
kerk stonden aan de Bene-
luxlaan drie auto`s in brand. 

Aan de Beneluxlaan werd 
een geldwagen overvallen. 
Daarna vlogen de drie auto’s 
in brand. Of de overval en de 
branden met elkaar te maken 
hebben is nog niet bekend, 
maar getuigen spreken van 

twee tot drie daders die voor 
of na de overval de auto`s in 
de brand staken.
 
Via Burgernet werd opgeroe-
pen uit te kijken naar twee 
daders, die na de overval zijn 
gevlucht op een bruine scoo-
ter. Ze droegen donkere kle-
ding en hadden een zwarte 
grote tas bij zich. Een politie-
helikopter heeft korte tijd in 
de omgeving rondgevlogen.
 
Brandweer Uitgeest hoef-
de uiteindelijk niet ter plaat-
se te komen. Vlak nadat de 
brandweermannen in de ka-
zerne aankwamen kregen ze 
het bericht dat de branden 
onder controle waren. Bron: 
www.112-uitgeest.nl. 
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Kunstenaarsmarkt Bergen 
tot en met 31 augustus van 
17.00 uur tot 22.00 uur.

Zintuigenwandeling voor 
volwassenen en kinderen 
vanaf acht jaar. De wande-
ling start om 11.00 uur in Bui-
tencentrum Schoorlse Dui-
nen. Aanmelden via www.
staatsbosbeheer.nl/zintuigen-
schoorl.

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

4 AUGUSTUS

Smaakmarkt met muziek van 
Scheepskameel op het Juli-
anaplein in Wijk aan Zee van 
16.00 tot 20.00 uur.

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 de-
ze avond kan ook de vuurto-
ren bezocht worden. Meer in-
formatie: www.reddingsbriga-
de.info.

Orgelconcert m.m.v. Ro-
nald van der Veen om 12.00 
en 13.00 uur in de Grote Kerk 
Alkmaar. Foto: Jan Zwart. Gra-
tis toegang.

Kunstmarkt rond Ruïnekerk 
in Bergen van 16.00 tot 21.00 
uur.

Orgelconcert met Bas de 
Vroome in de Grote Kerk van 
Beverwijk. Aanvang: 20.00 uur.

5 AUGUSTUS

Kermis Akersloot staat bol 
van de ludieke evenementen 
zoals katknuppelen, touwtrek-
ken en kussengevechten. En 
natuurlijk is er veel muziek. 
Tot en met dinsdag.

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.

Concert Mario Batkovic op 
20.30 uur op het Canadaplein 
Alkmaar. Accordeonmuziek 
op de grenzen van pop, mini-
mal music, filmmuziek en he-
dendaagse muziek. Gratis en-
tree.

6 AUGUSTUS

Loop naar de Pomp. Muzikaal 
optreden op het Pompplein in 
Egmond aan Zee van 18.00 
tot 21.00 uur.

Optreden Erik Ankoné & The 
Gone Wrong Kings en Blaud-
zun om 14.30 uur op het Ca-
nadaplein Alkmaar. Gratis en-
tree. Erik Ankoné is een be-
vlogen performer die zijn hart 
in elk lied stort. De 17e editie 
van Zomer op het Plein wordt 
afgesloten met de opvallen-
de verschijning van singer-
songwriter Blaudzun.

Concert Flamenco aan Zee 
in de Dorpskerk Wijk aan 
Zee. Gitaarvirtuoos Serge Hé-
man treedt op. In het voor-
programma een optreden van 
het duo Los Chungos, rum-
bas palmas met dans en fluit. 
Aansluitend is er een rond-
wandeling met een gids van 
Rondje Wijk aan Zee, start 
vanaf de Dorpskerk om 14.00 
uur. Aanvang concert 12.30 
uur.

Workshop schilderen onder 
de boom van 11.00 - 13.00 
uur in de tuin van museum 
Kranenburgh in Bergen.

Open tuindag Akerendam 
van 10.00-17.00 uur, toegang 
is gratis. Rondleidingen om 
11.00 en 13.30 uur. Akeren-
dam ligt tegenover het NS 
station van Beverwijk aan de 
Velserweg 20.

Muziekoptreden van het 
Spaarne Jazz Kwartet van-
af 14.00 uur, gratis entree in 
het kerkje De Stompe Toren 
in Spaarnwoude.

Optreden Mainville Music 
Company in De Oude Keuken 
in Bakkum met blues, rock en 
hedendaagse muziek. Aan-
vang 15.00 uur.

Bunker Museum IJmuiden 
is geopend voor publiek van 
11.00 tot 16.00 uur aan de 
Badweg 38 in IJmuiden, te-
genover camping de Duin-
doorn.

▲

Holland Music Sessions in 
de Ruïnekerk Bergen met Ra-
mon van Engelenhoven, pia-
no. Werken van Debussy en 
Liszt Eszter Kruchió, viool, 
Rose Chen, piano. Werk van 
Bartók. Aanvang 20.30 uur, 
kaarten via www.tihms.com.

Dubbelexpositie in Gemaal 
1879 Akersloot van Marja 
Dijkzeul en Richard Herman. 
Marja maakt houten objecten 
en de tekeningen en schilde-
rijen zijn van Richard. Tot 24 
september, elke zondag van 
13.30 tot 16.30 uur.

Kunstmarkt in Egmond aan 
Zee op de boulevard van 
10.00 tot 17.00 uur.

Natuurwandeling in de 
Wimmenummer duinen, het 
gebied ten noorden van Eg-
mond aan Zee met IVN. Start 
om 10.00 uur bij Sportcen-
trum De Watertoren.

Zonnetrein in de Schoorl-
se Duinen om 13.00 uur van-
af Buitencentrum Schoorl-
se Duinen. Indien deze rit-
ten volgeboekt zijn vertrekt 
de trein bij voldoende be-
langstelling ook om 15.00 
uur. Adres: Oorsprongweg 1 
in Schoorl. 

7 AUGUSTUS

Concert. Daniil Danilenko, 
piano. Werken van Ljapoenov 
en Glazoenov, Irene Kok, cello 
en Lidewij Faber, cello. Wer-
ken van Bach, Offenbach en 
Boccherini. Aanvang 20.30 
uur in de Ruïnekerk in Ber-
gen. Kaarten via www.tihms.
com.

Stadswandeling Alkmaar. 

Op maandag en vrijdag om 
13.00 uur onder begeleiding 
van een gids. Tot en met sep-
tember. Aanmelden info@
vvvalkmaar.nl of telefonisch 
072-5114284.

8 AUGUSTUS

Lindegrachtconcert. Klas-
sieke muziek in Alkmaar. Het 
concert worden uitgevoerd 
op het ponton naast de ter-
rasboot van Grand Café Het 
Gulden Vlies, hoek Linde-
gracht/Koorstraat. Optreden 
van Nora Fischer, Amster-
dams Klarinet Kwartet. Aan-
vang 20.30 uur, gratis toe-
gang.

Concert. Tracy Bu, viool, So-
mi Kim, piano. Werken van 
Strawinsky en Franck. Kate-
lyn Vahala, piano. Werken van 
Bach, Händel en Beethoven. 
Aanvang 20.30 uur in de Ru-
inekerk, Bergen. Kaarten via 
www.tihms.com.

Expositie in het Buitencen-
trum Schoorlse duinen in 
Schoorl van de Castricum-
mers Marion de Jonge en 
Truus Quax met foto`s. Tot 30 
september.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
19.00 uur tot 21.00 uur.

9 AUGSUTUS

Masterclass Mikhail Vosk-
resensky, piano om 14.00 uur 
in de Remonstrantse Kerk in 
Alkmaar. 

Excursie Kooibosch Callants-
oog, Vertrekpunt: Camping de 
Nollen, Westerweg 8. Aanmel-
den tel.: 0224581281.

5 november 201712
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Flirten met Vanitas
Bakkum - Van 5 tot en met  
27 augustus exposeert de 
Amsterdams fotografe Hen-
riëtte Hogen Esch bij Atelier 
voorheen Blinckers op het 
strandplateau.  
Henriëtte fotografeert van-
uit de visie dat het beeld dat 
ze vastlegt niet alleen mooi is, 
maar ook iets vertelt. In deze 
gevarieerde expositie vertelt 
zij diverse verhalen. Geïnspi-
reerd door de geschiedenis, 
fl irtend met het onafwend-
bare verval en met een gro-
te fascinatie voor licht voert 
ze bezoekers langs haar rijke 
scala aan beelden. Henriët-
te verwoordt het als volgt: ,,Ik 
fl irt graag met geschiedenis 
en/of Vanitas want is niet al-
les om ons heen onderhevig 
aan verval.. Al doen we nog 
zo ons best om dat te camou-
fl eren.. Maar juist dat verval 
geeft aan dat we leven.”
Henriëtte heeft een groot 
deel van haar jeugd door-
gebracht in haar geliefde 

Vlaanderen waar het verval 
nog duidelijker aanwezig is 
in het dagelijks leven. Ze  is 
opgeleid als analoog fotogra-
fe aan de fotovakschool in 
Amsterdam en heeft aanslui-
tend een tweejarige kunstop-
leiding genoten aan de Nieu-
we Academie in Utrecht. In 
2007 kreeg zij een eervolle 
vermelding bij de Grand Prix 
de Paris. Zaterdag 5 augus-
tus om 15.00 u wordt de ex-
positie van Henriëtte Hogen 
Esch geopend met een op-
treden van zangeres Rebec-
ca Lobry. Met haar zuivere, 
mooi heldere stem speciali-
seerde Rebecca zich aan het 
Rotterdams conservatorium 
in Latin Jazz maar haar re-
pertoire omvat vele stijlen als 
salsa, jazz, pop en funk. Ate-
lier voorheen Blinckers houdt 
van juni tot en met septem-
ber op zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 18.00 uur Open 
Atelier met wisselende expo-
sities. De entree is gratis. 

Hedendaagse fotografi e 
in een 17e eeuws jasje

Castricum - Galerie Street-
scape toont deze maand in 
een oeuvreexpositie de ro-
mantische fotografi e van Hu-
go Bussen (1953 - 2017). Hij 
was ruim 45 jaar werkzaam 
als professionele fotograaf 
en een kunstenaar ‘pur sang’; 
een schilder met pixels. 
Hugo Bussen overleed dit 
jaar, zijn vrouw Galina Zou-
britskaia toont werken uit 
hun privécollectie, door de 
galerie aangevuld met Itali-
aanse landschappen en di-
verse stillevens uit de verza-
meling van Erik van Duuren 
(Krützmann lijsten & meu-
bels). 
Zijn werken, diep van kleur 
met prachtig licht en scha-
duwwerking,  brengen de 
toeschouwer in sprookjes-
achtige sferen van lang ver-
vlogen tijden. Als fotograaf 
heeft Hugo Bussen tussen al 

Reddingsbrigade blij 
met alle donateurs

Castricum - De Castricumse 
reddingsbrigade wil alle do-
nateurs die dit jaar weer een 
donatie hebben gedaan be-

danken. De hulpverleners is 
voor een groot gedeelte af-
hankelijk van giften en dona-
ties om het werk te kunnen 

het geweld van de hedendaag-
se fotografi e een onuitwisba-
re plaats verworven. Gedreven 
door zijn liefde voor de natuur 
was zijn grote passie het weer-
geven van landschappen en stil-
levens in de stijl van de 17de 
eeuwse schilders. Zijn werk is 

Betere kansen op werk 
door samenwerking

Regio - Baanperspec-
tief, werkervaring en een 
leeromgeving voor men-
sen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt; dat is 
wat supermarktketen Al-
bert Heijn én partners van 
het WerkgeversService-
punt Noord-Holland Noord 
(WSP) gezamenlijk na-
streven. 

De overeenkomst die Albert 
Heijn en diverse partners 
van het WSP ondertekenden, 
zorgt voor een structurele sa-
menwerking om dit te reali-
seren. Directeur Halte Werk 
Irene Makelaar, namens het 
WSP: ,,Ons motto is Samen-
werken aan werk. Dat is pre-
cies het mooie resultaat dat 
we vandaag vieren.” 
Met de ondertekening zetten 
de partijen zich met name in 
voor Wajongers en mensen 
uit de Participatiewet. Het 
zijn werkzoekenden die vaak 
extra ondersteuning kunnen 
gebruiken om aan de slag te 

gepubliceerd in onder an-
dere Cosmopolitan en 
verschillende prominente 
kunsttijdschriften over de 
hele wereld. 

Te zien in Galerie Street-
scape, Dorpsstraat 7 Cas-
tricum. Geopend van don-
derdag t/m zondag 14.00-
17.30 uur. Kijk op www.
streetscape.nl  voor infor-
matie overige exposities 
en diverse workshops in 
augustus. 

komen. Albert Heijn heeft met 
deze overeenkomst één aan-
spreekpunt. 
Dat voorkomt dat de werkge-
ver met verschillende organi-
saties afzonderlijke afspraken 
moet maken. Deze organisaties 
hebben hun krachten gebun-
deld in het WSP, dat kandida-
ten levert en werkgevers advi-

seert bij werving en selec-
tie. Annemieke Botterweg, 
Projectmanager Participa-
tie bij Albert Heijn, geeft 
aan dat het door uniforme 
afspraken eenvoudiger is 
om mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt 
in dienst te nemen. 

,,Landelijk heeft Albert 
Heijn al 1.570 werknemers 
uit de doelgroepen in 
dienst. Met deze overeen-
komst gaan we dat verder 
uitbreiden.” 

blijven doen. Dit jaar is de 
reddingsbrigade al verschil-
lende keren in actie geko-
men voor zwemmers in nood. 

Kijk naar de vlag!
Er wordt geadviseerd al-
tijd naar de vlag te kijken 
die op het strand bij de op-
gang hangt. De gele vlag be-

tekent gevaarlijk zwemmen, de 
oranje windvaan verboden voor 
drijvende voorwerpen en de ro-
de vlag verboden te zwemmen. 
Daarnaast kan een specifi ek ge-
bied worden aangegeven met 
gele vlaggen waar een mui of 
sterke stroming heerst. 

Als er onduidelijkheden be-

staan over de zee of als er 
meer informatie gewenst 
is kan men altijd langs-
gaan op de reddingspost 
voor meer informatie. Op 
de reddingspost zijn gra-
tis 06-polsbandjes ver-
krijgbaar en kan men een 
getijden-informatieboekje 
ophalen.
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GASTOUDERS GEZOCHT
Regio - Weg van het beken-
de, vanuit een tent, huisje of 
hotel genieten van het con-
tact met andere culturen. Dat 
kan meer en hoeft niet alleen 
tijdens de vakantie. Waar-
om niet thuis, na de vakantie, 
door een bonuszoon of doch-
ter uit een ander land in huis 
te halen? In augustus komen 
er weer jongeren uit de he-
le wereld met AFS naar Ne-
derland. Ze gaan hier een 
paar maanden of een jaar 
naar een gewone middelba-
re school, leren Nederlands 
en wonen in gastgezinnen. 
Al gauw draaien ze er mee 
als familielid: ruimen ook 
de vaatwasser in, doen hun 
huiswerk en willen samen 
gezellige dingen doen. Zo’n 
periode is niet alleen enorm 
leerzaam voor de jongeren, 
het blijkt ook verrijkend voor 
de gezinnen.
Gastouder Ben van de Thai-
se Ohm ging zich afvragen 
waarom Ohm dingen an-
ders deed en zag. ,,Ik ben 
gaan begrijpen dat wat wij de 
standaard vinden, de stan-
daard helemaal niet hoeft te 
zijn. Soms blijkt er erg veel te 

zeggen voor hoe iemand uit 
een andere cultuur ergens 
tegen aankijkt.” Hij vindt dat 
het hele gezin dit jaar meer 
open-minded is geworden. 
Jacqueline, die de Argentijn-
se Juan een jaar in huis heeft 
gehad, vertelt wat er zo leuk 
aan is? ,,De gezelligheid van 
nog een kind, één die zo veel 
meemaakt; de vele verhalen 
die je anders niet hoort. We 
gingen in de weekenden ook 
meer ondernemen, ons ei-
gen land meer leren kennen, 
erg leuk. Je leert een beet-
je op een andere manier kij-
ken. En we genieten van zo-
veel: de heel andere eetge-
woontes, als Juan iets voor 
ons kookt. Zijn familie is ook 
nieuwsgierig naar ons, volgt 
alles mee via Facebook: het 
is een beetje als familie krij-
gen aan de andere kant van 
de wereld.” Ze gaan komend 
jaar weer gastouder worden. 
Gastgezin worden kan voor 3, 
6 of 10 maanden. Gastgezin-
nen en deelnemers worden 
begeleid. Voor meer informa-
tie zie www.afs.nl/gastgezin, 
mail naar info@afs.nl of bel 
tel.: 085-0471525.

Naschoolse opvang bij 
dependance Cunera

Bakkum - Vanaf 4 septem-
ber gaan de kinderen van 
groep 1 en 2 van basisschool 
de Cunera naar de depen-
dance in de voormalige Duin-
randschool in Bakkum. Om 
zoveel mogelijk rust voor de-
ze kleuters te behouden heeft 
Forte Kinderopvang besloten 
om met de kinderen mee te 
gaan en op deze locatie een 
nieuwe BSO te openen.  

Na de zomervakantie kun-
nen de kinderen dus in het-
zelfde pand terecht voor zo-
wel school als de naschoolse 
opvang. Dit zorgt voor rust bij 
de kleuters en pedagogisch 
medewerkers, maar ook voor 

een doorgaande ontwikkel-
lijn tussen school en kin-
deropvang. BSO de Cune-
ra wordt ingericht met uitda-
gende materialen voor kleu-
ters en de speelzaal in de de-
pendance zal worden ge-
bruikt als activiteitenruimte. 

Naast het standaard For-
te aanbod van activitei-
ten, workshops en zwem-
les via de BSO, wordt er na-
tuurlijk ook goed gebruikge-
maakt van het van het bosrij-
ke buitenterrein. Bij BSO de 
Cunera zijn nog plaatsen vrij. 
Meer informatie via www.for-
tekinderopvang.nl en 0251-
658058.

EHBO start 
in september
Castricum - Het lijkt ver 
weg, maar direct na de 
schoolvakanties start EHBO 
vereniging Castricum weer 
met een cursus Eerste Hulp-
verlener. 
Iedereen kan zich nu al aan-
melden. Het verlenen van 
eerste hulp kan levensred-
dend zijn. In de cursus Eer-
ste Hulpverlener (het EHBO 
diploma) zijn reanimatie, het 
bedienen van de AED en de 
specifieke eerste hulp aan 
kinderen inbegrepen. De 
cursus bestaat uit veertien 
lessen en start op maan-
dag 4 september. Het exa-
men is op 18 december zo-
dat men nog dit jaar gedi-
plomeerd Eerste Hulpverle-
ner kan zijn. 
De lessen worden gege-
ven in het EHBO leslokaal 
in Cultuur Centrum Nieuw 
Geesterhage in Castricum. 
Kijk voor meer informatie 
of het inschrijfformulier op 
www.ehbocastricum.nl of 
bel 0251-651060.

Hulp gezocht voor de 
tuin bij de Santmark

Castricum - Woonzorgcen-
trum De Santmark heeft een 
tuin op het zuidoosten met 
veel zon, maar er was geen 
terras. Door de inzet van 
twee medewerksters en met 
behulp van een paar actieve 
vrijwilligers is er nu een zon-
neterras gerealiseerd voor de 
bewoners. Maar er moet nog 
veel gebeuren, waarvoor het 
budget ontbreekt. Zo is er 
de wens om van de hand-
matig weggestoken gras-
zoden, met behulp van ste-
vig hekwerk aan de noordzij-
de van het terras een wind-
kering te maken. Die wordt 
opgevuld met planten. Ste-
vig tuinmeubilair en parasols 

zouden ook welkom zijn. Wie 
wil helpen kan contact op-
nemen via l.sarkisova@viva-
zorggroep.nl.

Hildes 
Vakantiehuis

Castricum - In de zomerva-
kantie zijn er allerlei dingen 
te doen in Huis van Hilde. 
Kinderen kunnen alles ont-
dekken over forensisch on-
derzoek in de archeologie 
in de spannende tentoon-
stelling Cold Cases. Actief 
meedoen kan met de bot-
tentour of het Cluedo spel. 
Natuurlijk kan iedereen zijn 
of haar hart ophalen aan 
archeologie. Werken als ar-
cheoloog? Dat kan in de Ar-
cheoHotspot. Creatief? Dan 
biedt de knutselmiddag uit-
komst. Er is een poppenthe-
ater voorstelling over Hilde 
en zelfs archeologisch ‘ga-
men’ is mogelijk. Veel acti-
viteiten zijn gratis of tegen 
een kleine vergoeding. Het 
programma van dag tot dag 
is te vinden op huisvanhil-
de.nl.

Te voet boerenland op
Regio - Prachtig wandelge-
bied ontstaat er als boeren 
hun land openstellen voor 
wandelaars. 

De provincie Noord-Holland 
stelt 700.000 euro subsidie 
beschikbaar om bestaan-
de boerenlandpaden te be-
houden maar ook om nieu-
we paden te realiseren. De 

komende tien jaar mag Re-
creatie Noord-Holland zich 
weer toewijden als uitvoer-
der van de boerenlandpad-
regeling. 

Boeren die hun land open-
stellen voor de wandelaar 
kunnen hiervoor een ver-
goeding ontvangen, als 
dank voor hun gastvrijheid. 

Zoomers in de finale 
Duurzaamste strand-

paviljoen in Nederland
Castricum - Strandpaviljoen 
Zoomers behoort tot een van 
de drie duurzaamste strand-
paviljoens van Nederland. Dit 
maakte de organisatie van de 
Gaia Green Awards donder-
dag 29 juni bekend. Het Cas-
tricumse paviljoen werd in 
april met andere paviljoens 
geselecteerd in een top zes, 
maar is na beoordeling door 
een zeskoppige jury beloond 
met een plek in de finale.

,,Het gaat ons niet om de titel, 
maar het is een groot com-
pliment dat ons werk opvalt 
en daar zijn we trots op², al-
dus de eigenaren Carina Bijl 
en Arthur van der Berg. ,,Wij 
zijn vanaf het begin al bezig 
met duurzaam ondernemen. 
Sinds we jaarrond op het 
strand mogen blijven staan, 
kunnen wij onze duurzaam-
heidsdroom echt waar ma-
ken.² Zoomers had als eer-
ste van de paviljoens in Cas-
tricum het gerenommeer-
de Gouden Green Key Cer-
tificaat in handen. Daarnaast 

liggen er op het dak zes-
tig zonnepanelen, dat aantal 
wordt verdubbeld de komen-
de jaren. Het interieur is ge-
maakt van gerecyclede ma-
terialen en er staat een zon-
neboiler. Er wordt bovendien 
gewerkt met veel duurzame 
en biologische producten.

Naast de investeringen in het 
eigen paviljoen werkt Zoo-
mers nauw samen met de 
andere paviljoens in Castri-
cum aan Zee om een van de 
schoonste stranden van Ne-
derland te worden. Door on-
der andere investeringen 
in het omliggende duin- en 
bosgebied en samenwer-
king met onder andere PWN, 
Rijkswaterstaat, Gemeente 
Castricum en de belangheb-
bende natuurorganisaties 
wordt er gezorgd voor be-
houd en verbetering van het 
natuurgebied. Stemmen op 
Strandpaviljoen Zoomers kan 
via de website greenleisu-
re.wixsite.com/gaiagreena-
wards.
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Draagvlak in het toverwoord, 
de SUS op een zijspoor

Hoeveel plannen, ideeën, fusies, maatregelen van bestuur en 
wat dies meer zij zijn er niet ten onder gegaan of hadden een 
uiterst moeilijk verloop, omdat er geen draagvlak voor was bij 
diegenen die uiteindelijk al die plannen en fusies moesten uit-
voeren, moesten dragen? Geacht bestuur van ³de Zwaan² en 
college van Uitgeest, hebben jullie met de volgende zaken re-
kening gehouden en zijn die in jullie brainstorming sessies 
langs gekomen? Ik heb er wat vragen over. Toen Uitgeest uit-
eindelijk koos voor samenwerking met de BUCH is ons als bur-
gers van Uitgeest beloofd dat het vooral een administratieve 
samenwerking zou worden. 
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 er op tegen 
om een ambtenaar te detacheren naar een goedlopende, door 
de hele gemeenschap ondersteunde organisatie als de SUS, 
ook al is dit nog niet de gewoonte bij de andere BUCH-ge-
meenten? 
Op deze manier kunnen ook zij met een uniek project kennis 
maken. Goed voorbeeld  doet  goed volgen! En een ambtenaar 
die alle  ins en outs van een organisatie kent, is toch van groot 
belang. Zijn  het bestuur van De Zwaan en het college wellicht 
vergeten dat de leeftijdsgroep waar zij op mikken (25-50) zich 
overdag met andere zaken bezighoudt dan met deelname aan 
allerlei cursussen? De mensen van deze leeftijdsgroep zijn be-
zig met het opbouwen van een carrière, hebben jonge kinde-
ren op te voeden en hebben echt heel weinig tijd om overdag 
de Zwaan te frequenteren. 
Hoe staat het met de activiteiten van het Zienhouse? Wordt de-
ze dure locatie voor jongeren optimaal benut? Welke vernieu-
wende plannen voor de toekomst heeft Stichting De Zwaan 
inmiddels uitgewerkt? In alle berichtgeving die hierover in de 
pers is verschenen, wordt daaraan uiterst  vaag gerefereerd, 
maar niemand weet nog hoe en op welke wijze al deze aan-
gekondigde ambities aan ons zullen worden duidelijk gemaakt. 
En met balletles voor jonge kinderen, daar vul je geen week-
programma mee. 
Ook al bedacht, meneer Hoekstra, dat jonge  kinderen door-
gaans op school zitten  overdag? Neemt het gemeentebestuur 
met al deze maatregelen niet een geweldig risico? Er zijn heel 
veel initiatieven in Uitgeest, maar die behoeven steun vanuit 
het gemeentebestuur. Hoe zeker kunnen de initiatiefnemers 
zijn van die steun op termijn? Zomaar een paar vragen, Stich-
ting de Zwaan en college, zomaar een paar vragen.

Hetty Franzani.

Duiven Hein en Frank het snelst
Uitgeest - Zaterdag vond 
de vierde jonge duiven-
vlucht plaats vanuit het Bel-
gische Quiévrain op een af-
stand van 245 km. Het aan-
tal deelnemers was vijf en het 
aantal ingekorfde duiven be-
droeg 61 stuks. Onder pri-
ma omstandigheden meld-
de om 13.12.03 uur de eer-
ste én snelste duif zich bij 
Hein Berkhout in Uitgeest, 
met een gemiddelde snelheid 
van 1670,528 m.p/m. (ruim 
100 km p/uur). Dit was goed 
voor een derde plaats in het 
CC 3/A tegen 37 deelnemers 
met 585 duiven en een acht-
ste plaats in de gehele Kring 
3, tegen 77 deelnemers met 
1248 duiven. Volgende week 
de vijfde jonge duivenvlucht 
vanuit Franse Péronne met 
een afstand van 314 km. Die-
zelfde dag stond de laatste 
midfondvlucht vanuit Molin-
court op het programma met 
een afstand van 350 km. Het 
aantal deelnemers was vijf 
liefhebbers en het aantal in-
gekorfde duiven dat was 48 
stuks. 

Om 13.25.29 uur meldde de 
eerste én snelste duif zich bij 
Frank Rodenburg in Uitgeest 
met een gemiddelde snelheid 
van 1705,240 m.p/m. (ruim 
102 km p/uur). De eerste duif 
in de uitslag van Frank Ro-
denburg was tevens goed 
voor een dertiende plaats in 
het CC 3/A tegen 22 deelne-
mers met 278 duiven en een 
27e plaats in de gehele Kring 
3, tegen 53 deelnemers met 
707 duiven. 

Feestweek voor jeugd 
bij TC Uitgeest

Uitgeest - TC Uitgeest 
houdt ook dit jaar weer in 
de laatste week van de zo-
mervakantie, van 26 augus-
tus tot 2 september de ‘Nu-
wea & Wheelers Jeugdon-
derlinge’ voor alle tennissen-
de jeugdleden. 
Op zaterdag is de start om 
16.00 uur met dj D-Hun-
ter, allerlei spelletjes, hap-
je eten en een sleep-over 
voor de oudste kinderen. 
De hele week worden wed-
strijden gespeeld op alle ni-
veaus, maar er zijn ook aller-
lei andere activiteiten; van 

lasergamen tot waterspel-
letjes, van prijzentennis tot 
een ruilspel, een pannen-
koekenlunch op woensdag 
en een barbecue op vrijdag. 
Op zaterdag is de afsluiting 
aan het einde van de middag 
met een prijsuitreiking en lo-
terij en er is een prijs voor de 
leukste selfie. 
Op dinsdag 29 augustus om 
10.00 uur is er ook nog een 
kennismakingstraining/open 
dag voor alle geïnteresseer-
de kinderen vanaf vier jaar. 
Aanmelden hiervoor kan via 
trainers@tcuitgeest.nl.

Regio - Op zondagmiddag 1 
oktober vindt het derde Gi-
taarfestival IJmond plaats in 
het Kennemer Theater en de 
Grote Kerk in Beverwijk. Gi-
taardocent Nicolay Totev van 
de muziekschool Beverwijk 
heeft voor de derde keer een 
concert geschreven voor vier 
gitaarpartijen, waaraan elke 
gitarist kan meedoen in de 
Grote Kerk. 
De partijen een en drie zijn 
voor de gevorderde gitaris-
ten, partij twee voor gitaris-
ten die een jaar les hebben 
en partij vier voor het spelen 
van akkoorden. De titel van 
het concert is De Herinnering 
en bestaat uit een verzame-
ling van bekende melodieën 
uit films. Op donderdag 7, 14, 
21 en 28 september wordt er 
in de Grote Kerk gezamenlijk 
geoefend van 17.00 tot 18.00 
uur. 
Na het openingsconcert zul-
len er op vier podia door de 
aangemelde gitaristen of 
groepjes gitaar spelers op-
tredens worden verzorgd 
waarbij allerlei verschillende 
gitaarstijlen kunnen worden 
beluisterd, van jazz & blues, 
folklore muziek zoals Spaans, 
Iers, Country of Zuid-Ameri-
kaans, maar ook klassiek en 
zigeunermuziek. Ook is er 
ruimte voor singer-songwri-
ter met gitaar. 
Het Gitaarfestival is gratis 
toegankelijk en voor de deel-
nemers zijn er géén kosten 
aan verbonden, inschrijven 
e-mail: adriewinkelaar@het-
net.nl.

Gitaarfestival

Ongeval motor en auto 
Uitgeest - Op 30 juli om-
streeks 16.40 uur vond een 
ongeval plaats op de Rijks-
weg A9.  De bestuurders 
van een personenauto en 
een motor reden achter el-
kaar met hoge snelheid over 
de rechterrijstrook. Beiden 
haalden een voor hen rijdend 
voertuig rechts in. Vervol-
gens stuurde de bestuurder 
van de personenauto naar de 
middelste rijstrook. De ach-

ter hem rijdende bestuurder 
van de motor volgde hem en 
reed vervolgens de linkerrij-
strook op, teneinde deze per-
sonenauto in te halen. Op de 
linkerrijstrook reed echter 
reeds een ander voertuig. Er 
volgde een aanrijding, de be-
stuurder van de motor kwam 
te vallen en zijn motor gleed 
circa 100 meter door. Beide 
voertuigen zijn weggesleept 
door een bergingsbedrijf. De 

Uitgeest - Op 25 juli om 
19.00 uur viel op de A9 een 
fiets van de fietsendrager van 
een personenauto. 

Een achter dit voertuig rij-
dende bestuurder van een 
personenauto kon de fiets 
niet meer ontwijken. Deze 
reed er over heen, met als 
gevolg een klapband. 

Fiets op A9

motorrijder is per ambulance 
met onbekend letsel naar het 
ziekenhuis over gebracht. Fo-
to:  www.112-uitgeest.nl.
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Inspraak op resultaten planstudie 
Verbinding A8-A9
Naar het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 is de afgelopen ja-
ren onderzoek gedaan. De resultaten van deze onderzoeken zijn door Gede-
puteerde Staten (GS) vrijgegeven voor inspraak. GS hebben nog geen alter-
natief aangemerkt als voorlopig voorkeursalternatief. Er is besloten om eind 
dit jaar een besluit over een definitief voorkeursalternatief te nemen op basis 
van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen. 

Inspraakperiode
U kunt reageren op de resultaten van de planstudie door een zienswijze in 
te dienen. Dit kan tot en met zondag 1 oktober 2017. De inspraakperiode is 
vanwege de zomervakantie verlengd. Hoe u een zienswijze kunt indienen 
kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl.
Op deze website kunt u gedurende de inspraakperiode alle onderzoeksrap-
porten en de bijbehorende toelichting op het besluit downloaden. De stuk-
ken zijn ook in te zien in het gemeentehuis van Uitgeest, tijdens de openings-
uren.

Onderzoeksresultaten
Uit de planstudie blijkt dat  het Golfbaan- en Heemskerkalternatief de bes-
te oplossingen zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tus-
sen de A8 en A9 te verbeteren. Het Nul-plusalternatief lost de leefbaarheids- 
en bereikbaarheidsproblemen onvoldoende op. Het Golfbaan- en het Heems-
kerkalternatief scoren gelijkwaardig qua oplossend vermogen en effecten op 
de omgeving, maar de kosten van het Heemskerkalternatief zijn ca. € 200 mil-
joen hoger dan die van het Golfbaanalternatief. Hierdoor heeft het Golfbaan-
alternatief als enige een positieve kosten-batenverhouding. 
Er volgt nog een nader onderzoek naar de mogelijkheden om bij het Golf-
baanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te verminderen. 
De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het besluit over het definitieve 
voorkeursalternatief. 

Vervolg procedure
De ingediende zienswijzen worden in een ‘Nota van Beantwoording’ van een 
reactie voorzien. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen 
aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Een besluit over een definitief 
voorkeursalternatief wordt naar verwachting rond de jaarwisseling genomen 
door  Provinciale Staten.

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
J.C. van der Eng, 84 jaar
GEBOREN 
Jill Aimée Gooijer, dochter van 
P.J.M. Gooijer en W.A.M. van Velzen

GETROUWD 
D.W. Luttikhuizen en I.E. Mul
A.H.M. Dijst en S. Smallegange
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 
D. Ooms en I.T. Wielenga

Gebiedsregisseur Yvonne Groen gaat sinds 1 januari van dit jaar voor de ge-
meente Uitgeest in gesprek met inwoners, verenigingen, organisaties en on-
dernemers. Tot nu toe stapte zij rechtstreeks op iedereen af, maar daar komt 
nu een nieuwe aanpak bij. Vanaf deze zomer zoekt zij inwoners op met een 
‘buurtbakkie’, oftewel een kopje koffie op locatie. Als eerste komt De Koog 
aan de beurt op dinsdag 19 september in jongerencentrum Zienhouse.
Op donderdag 21 september zijn de bewoners van het Oude Dorp (en overi-
ge inwoners van Uitgeest) welkom in Dorpshuis de Zwaan. Bewoners van De 
Kleis en van Waldijk komen op dinsdag 26 september aan de beurt als de deu-
ren van De Juffer (aan De Juffer) opengaan. De buurtbakkies beginnen steeds 
om 17.00 uur en duren tot 18.30 uur.

Yvonne Groen: ‘Mijn voornaamste doel is om inwoners, groepen en partijen 
met elkaar en met mij in contact brengen. Want “de gemeente” zijn we samen. 
Een “buurtbakkie” is niets meer of minder dan een moment om elkaar te le-
ren kennen onder het drinken van een kopje koffie of thee. Natuurlijk hoop 
ik dan van buurtbewoners te horen over het woon- en leefgenot in hun buurt 
of straat. En over de veranderingen die zij wensen voor hun buurt, maar ook 
de manier waarop inwoners en gemeente dat samen kunnen aanpakken. Het 
gaat dus vooral om ideeën voor de leefomgeving. En niet om het recht leggen 
van stoeptegels of andere zaken die Uitgeesters eenvoudig via de gemeente-
lijke website kunnen melden (“Meldingen, klachten en vragen” op de home-
page).’ 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Groen via de e-mail: yvon-
negroen@debuch.nl of  mobiel: 06-12403630.

Druk verkeer op de N203 bij Krommenie. 

Inloopavond Omgevingsvisie: 
6 september 
Op woensdag 6 september is er vanaf 19.00 tot 21.00 uur een openbare in-
loopavond in het gemeentehuis van Uitgeest. Op deze avond kunnen bezoe-
kers vragen stellen over de Omgevingsvisie Uitgeest 2030.
Het ontwerp van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 ligt tijdens de openings-
uren tot en met 8 september 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Middel-
weg 28, Uitgeest. 
Daarnaast is het plan in te zien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl en 
via de gemeentewebsite www.uitgeest.nl op de pagina Wijk & Wonen, subpa-
gina Omgevingsvisie. Op die plek is nog meer informatie te vinden, met na-
me over de totstandkoming van de visie.

Eerste ‘buurtbakkie’ in De Koog

Geniet u ook zo van ons prachtige strand? Help dan mee ons strand 
schoon te maken en schrijf u in voor de Boskalis Beach Cleanup Tour. 
Van 1 tot en met 15 augustus wordt de hele Noordzeekust schoonge-
maakt. Op zaterdag 12 augustus wordt de kust van Egmond tot Castri-
cum schoongemaakt en op zondag 13 augustus van Castricum tot Wijk 
aan Zee. 
Tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee wordt 
elk jaar de Noordzeekust over de totale lengte schoongemaakt. Vorig 
jaar werd er maar liefst 19.203 kilo afval opgehaald. De opruimactie is 
gestart op dinsdag 1 augustus 2017 op twee locaties: in Cadzand en 
op Schiermonnikoog. De hele Noordzeekust is opgedeeld in 30 etap-
pes waarbij deelnemers uit het hele land komen helpen een stuk strand 
schoon te maken. Na twee weken is de finish in Zandvoort op dinsdag 
15 augustus. Hier worden de resultaten bekendgemaakt tijdens de fees-
telijke afsluiting. 

Stichting Noordzee doet ook onderzoek naar het afval. De belangrijkste 
bevindingen van 12 jaar onderzoek naar afval op de Nederlandse stran-
den zijn:  
•	 Per	100	meter	strand	worden	gemiddeld	380	stuks	afval	aangetroffen. 
•	 Er	is	over	de	afgelopen	twaalf	jaar	geen	significante	daling	vast	te	stellen. 
•	 Veruit	 het	 grootste	 aandeel	 (90	 procent)	 bestaat	 uit	 plastic. 
•	 Meer	dan	de	helft	van	het	afval	op	de	gemonitorde	stranden	komt	uit	
sectoren visserij en scheepvaart.
Stichting De Noordzee pleit voor goed afvalmanagement op zee en in de 
havens en het voorkomen van zwerfafval door toerisme. Samen met het 
bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke organisaties en de over-
heid werkt zij aan een schone en afvalvrije Noordzee.

Helpt u mee?
Stichting Noordzee kan erg goed hulp gebruiken. Schrijf u in als vrijwil-
liger voor één of meerdere etappes. Ook wordt nog gezocht naar dagte-
amleden, deelnemersbegeleiders en een communicatieheld(in). Kijk voor 
meer informatie op www.beachcleanuptour.nl

Helpt u mee ons strand 
schoon te maken?
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