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De Woude - Vrienden van Yvon-
ne de Boer, kortweg Von, doen er 
alles aan om minicamping 3Akers 
op het eiland De Woude te behou-
den. Zij hebben een alternatie-
ve crowdfunding in het leven ge-
roepen. En de actie, met als naam 
450carafansgezocht.nl, slaat aan. 

De meter staat inmiddels op 
15.000 euro. 3Akers is niet zo-

maar een camping. Gelegen aan 
het water, worden er pipowa-
gens verhuurd, een logeerkeet 
en vrolijk gepimpte caravans. In 
de nostalgisch ingerichte stal is 
een winkeltje met hebbedingen 
en lekkers. 
Von heeft 150.000 euro nodig 
voor het voortbestaan van haar 
camping en de bank geeft niet 
thuis. Jaren geleden startte zij 

het bedrijf samen met haar part-
ner, die nu als ex uitgekocht wil 
worden. ,,Het idee is dat we 450 
Carafans bij elkaar verzamelen 
die geld doneren in ruil voor een 
verblijf of fans die belangeloos 
een geldbedrag doneren”, vertelt 
Nel Griffi oen, een van de initia-
tiefnemers. ,,Door iedereen het 
bedrag voor 15 oktober te laten 
betalen, heeft Yvon bij 450 Ca-
rafans opeens 150.000 euro bij 
elkaar om de camping te red-
den. Wie meedoet maakt boven-
dien kans op cadeaus die ver-
loot worden en je krijgt ook nog 
eens een plekje met je foto en 
naam op de kleine groene cara-
van, waar het allemaal mee be-
gon. Als je deze actie steunt door 
een verblijf te boeken, heb je ook 
nog een gegarandeerd vrolijke 
tijd met twintig andere leuke Ca-
rafans op de camping.” 

Oplichting; half uurtje 
werk brengt 2.000 euro op
Castricum - Op zaterdag kreeg 
de politie melding van een inwo-
ner van Castricum die is opgelicht. 
De man had aan zijn deur bezoek 
gehad van een Ierse man die hem 
aanbood voor 1.500 euro de voor-
gevel van zijn woning grondig aan 
te pakken. 
De bewoner ging akkoord, maar 
kreeg even later bezoek van een 
andere Ier. Deze vertelde dat 1.500 
euro wat te laag was geschat en 
dat het wel 3.000 euro zou gaan 

kosten. Ook hiermee ging de be-
woner akkoord. Hij betaalde 2.000 
euro vooraf en inderdaad kwa-
men twee personen opdagen om 
het werk uit te voeren. Na een half 
uurtje vertrokken ze weer om ma-
terialen te halen. Maar ze kwamen 
nooit meer terug. Jaarlijks krijgt de 
politie vele  meldingen van Ieren 
die aan de deur komen om klus-
sen te doen. De politie adviseert 
niet in zee te gaan met mensen die 
ongevraagd aan de deur komen. 

Agressie tegen vrouw die 
verkeer regelde bij rotonde
Bakkum - Op vrijdagmiddag 
hield de politie een 41-jarige Am-
sterdammer aan op verdenking 
van mishandeling van een opspo-
ringsambtenares van de gemeen-
te Castricum. De 47-jarige Castri-
cumse stond op de rotonde Hee-
reweg-Zeeweg het verkeer te re-
gelen in verband met de drukte. 
Het verkeer richting strand werd 
tegengehouden en op de weg 
waren hekken geplaatst. De ver-

keersregelaarster hield de ver-
dachte tegen die in een bestel-
auto reed. De chauffeur gaf  aan 
door te zullen rijden. 
Hierop gaf hij gas en reed langs 
een afzethek. Het slachtoffer 
kwam daarbij klem te zitten met 
haar hand tussen het hek en de 
zijspiegel van de auto. De gewaar-
schuwde politie kon de man even 
verder aanhouden. Tegen de man 
wordt proces-verbaal opgemaakt.

Actie voor camping van Von

Castricum
Heerhugowaard

3.75

kokos-klapper!!

Tropisch lekker

Jonge vrouw komt om bij 
ongeval tijdens reis in VS

Akersloot - Op 29 juli is ten ge-
volge van een ongeval de 27-ja-
rige Rolinca Stuifbergen over-
leden. Rolinca maakte een reis 
door de VS met haar vriend, 
toen het noodlot toesloeg in Ari-
zona. Zij werd opgenomen op 
de intensive care waar zij werd 
geopereerd. Een dag later bleek 

uit een scan dat er geen toe-
komst meer was voor de jonge 
vrouw. Haar vriend werd ook in 
het ziekenhuis opgenomen en is 
na het ongeval enige tijd buiten 
kennis geweest. Ondertussen is 
Rolinca’s lichaam overgebracht 
naar Akersloot. Vrijdag wordt zij 
gecremeerd in Schagen. 

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Beverwijk - Heemskerk - Alkmaar

Voor al uw aan- 
en verkopen

www.teer.nlwww.teer.nl

Akersloot - Maandagmorgen 
heeft de politie een sms-bericht 
verstuurd aan 2.500 mensen met 
het verzoek uit te kijken naar een 
67-jarige man die sinds  5.30 uur 
werd vermist uit de jachthaven 
aan de Klaas Hoornlaan. 

Later is hij door de politie in goe-
de gezondheid aangetroffen, 
dankzij reacties van meerdere 
Burgernetdeelnemers.

Vermiste dankzij 
Burgernet terecht 

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Provencaalse
Italiaanse

en Spaanse
worstjes

50% korting
vleeswarentrio

Runderrollade
Cornedbeef

Boterhamworst
samen € 4,99
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
23-07-2013: Dylan, zoon van M. 
Harms en K.M. Schoppink, gebo-
ren te Castricum.
Wonende te Akersloot:
24-07-201: Elin Johanna, doch-
ter van M.J.P. Beentjes en M.A.C. 
Krom, geboren te Beverwijk. 16-
07-2013: Jaira Maja, dochter van 
H. Kadic en M.M. Visser, geboren 
te Beverwijk.
Wonende te Bakkum:
26-07-2013: Milan, zoon van P. 
Molek en A.K. Molek, geboren te 
Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
30-07-2013: Born, Ramses M. en 
Bosch, Wendy, beiden wonen-
de te Castricum. 30-07-2013 : de 
Jong, Ruben A.J. en Striper, Bri-
gitte C.A., beiden wonende te 
Akersloot.
 
Overleden:

Wonende te Castricum:
26-07-2013: Bakker, Monique, 
oud 48 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met R. Castricum. 
25-07-2013: Munninghoff, Justi-
na H.M., oud 85 jaar, overleden 
te Castricum. 
30-07-2013: Kleij, Willem, oud 67 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd met C. van Loon.
Wonende te Limmen:
23-07-2013: Buter, Cornelis J., 
oud 72 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met A.A. Rotteveel. 
27-07-2013: Kinsbergen, Hans 
H., oud 88 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met M.B. van Ber-
kum.
 
Wonende te Bakkum:
26-07-2013: Ernestus, Attica F., 
oud 63 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met W. Huzen. 
25-07-2013: Duffhues, Francis-
cus W.D., oud 74 jaar, overleden 
te Beverwijk, gehuwd met E.N. 
van Es.

Breakdance voor kinderen 
in de Timmerdorpweek

Akersloot - Op woensdag 14 
augustus wordt in de Storey 
Club een activiteit breakdance 
georganiseerd als onderdeel 
van de Vakantiecocktail. Jon-
gens en meisjes in de leeftijd 
van vier tot en met acht jaar die 
nog niet gaan timmeren, kunnen 
de basismoves van het specta-
culaire breakdance komen oe-
fenen. De activiteit wordt be-
geleid door breakdancedocent 

Jeffrey de Hoop. De activiteit is 
van 10.30 tot 12.00 uur. De kos-
ten bedragen 4 euro. Aanmel-
den kan bij de Stichting Wel-
zijn, Geesterduinweg 5. Telefoon 
0251- 656562 op werkdagen van 
9.00 tot 12.30 uur en maandag 
en woensdag van 13.30 tot 15.30 
uur. Voor meer vakantieactivitei-
ten kan de site van de stichting 
bekeken worden: www.welzijn-
castricum.nl. 

Bijenweek in de Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - Van maandag 12 
tot en met vrijdag 16 augustus is 
er in de Tuin van Kapitein Rom-
mel een bijenweek speciaal voor 
kinderen. In deze week worden 
er dagelijks van 10.00 tot 12.30 
uur activiteiten georganiseerd.
Op maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag is er een bijen-
speurtocht en op alle ochtenden 
is er een imker aanwezig om de-
monstraties te geven. Daarnaast 
zijn er vele andere activiteiten 
zoals schminken, een bijenkroon 
maken, een bijendans, een bij-
en memoriespel, een puzzelblad, 
honing proeven, bijen tellen, een 
bijenhotel voor wilde bijen en in-
formatieve filmpjes over bijen. 
Kinderen die liever creatief be-
zig zijn, kunnen op woensdag 

14 augustus naar de bijen knut-
selochtend komen.  Deze och-
tend wordt een bloemetje van 
bijenwas versierd, een bijenhotel 
gemaakt, een bijengedicht ma-
ken of een bijenkleurplaat inge-
kleurd. Voor het bijenhotel die-
nen de deelnemers zelf een con-
servenblikje of een stukje regen-
pijp van circa 10-15 cm mee te 
nemen. Aanmelden voor deze 
ochtend is verplicht.                                                                                          

De toegang voor een ochtend 
bedraagt 4 euro inclusief een 
glaasje limonade en een snoep-
je. Aanmelden voor de knut-
selochtend bij de Tuin van Kapi-
tein Rommel via tel. 0251-672356 
of e-mail: info@tuinvankapitein-
rommel.nl. 

Snelheidscontrole Akersloot
Akersloot - Op vrijdag hield 
de politie tussen 10.15 en 13.00 
uur een snelheidscontrole op 
de Boekel in Akersloot. Van de 
694 passanten reden er 81 snel-
ler dan de toegestane 50 km per 

uur. Overtredingspercentage: 12 
%. Hoogst gemeten snelheid: 76 
km per uur. De overtredingen 
werden fotografisch vastgelegd. 
Betrokken bestuurders krijgen 
een bekeuring thuisgestuurd. 

Modeltekenen en steen- 
hakken bij Perspectief

Castricum –  Maria Heideveld 
geeft eind augustus een work-
shop tekenen of schilderen van 
ongeklede modellen. Deze wordt 
gehouden tijdens de jaarlijks  
terugkerende  modelteken-4-
daagse, die gehouden wordt van 
maandag 26 tot en met donder-
dag 29 augustus van 9.30 – 12.30 
uur. Nauwkeurige en intensieve 
waarneming hierbij zijn het uit-
gangspunt. Als laatste van de 

serie zomerworkshops is er een 
5-daagse cursus steenhakken 
onder leiding van Ada van Won-
deren telkens van 10.00 tot 13.00 
uur van maandag 2 tot en met 
vrijdag 6 september. 

Aanmelden bij Joanne Vetter: 
0251-655183, e-mail: joanne_
vetter@hotmail.com.
Voor meer informatie zie www.
perspectiefcastricum.nl.

Een vlinder in de tuin
Castricum - Vraag het maar aan oudere mensen. Waar vroeger aller-
lei dagvlinders in groten getale rondvlogen, zie je er nu nog maar een 
paar. De Vanessa Atalanta (foto), ook Admiraal- of Nummervlinder ge-
noemd is nog wel eens in eigen tuin te bewonderen.  Een dergelijk vlin-
derbezoekje doet een mens altijd goed… Foto: Han de Swart
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Chansonnier en dichteres 
in of bij ‘t Oude Theehuys
Bakkum - Edouard is een Fran-
se zanger die net naar Bakkum 
is verhuisd. Hij zingt eigen werk 
en nummers van onder andere 
Charles Aznavour, Jacques Brel, 
Edith Piaf, Julien Clerc, Gilbert 
Becaud. Hij is te horen op zater-
dag 10 augustus in ‘t Oude Thee-
huys. Of als het even kan op het 
terras.
Edouard is in 1973 geboren in 
de Bourgogne en kwam in 2001 
naar Nederland. Hij begon zijn 
zangcarrière in een popband, 
maar hij realiseerde zich al snel 
dat  zijn passie ergens anders lag 
en nog steeds ligt: chansonnier 
en singer/songwriter. 
De van oorsprong Vlaamse Gi-
sele Vranckx is podiumdichteres.  
Ze won de publieksprijs van een 
landelijke gedichtenwedstrijd, 
werd uitgekozen tot dichttalent 
door de krant De Spits waarin 
ze geregeld publiceerde en ver-
kozen als beste vrouwelijk slam-
mer. Slammen is een expressie-
ve vorm van gedichten voordra-
gen. Haar gedichten werden in 
Den Haag levensgroot geëxpo-
seerd en geveild. Van haar de-
buutbundel ‘Licht en Donker’ in 
2007 was de eerste druk direct 
uitverkocht. In mei 2013 kwam 
haar derde dichtbundel ‘Levens-

proces’ uit die eveneens meteen 
was uitverkocht. ook zij is te zien 
en te horen in ‘t Oude Theehuys. 
Aanvang 14.00 uur. Er zijn geen 
entreekosten. 
Ingang Zeeweg, op het terrein 
van Dijk en Duin. Kijk ook op 
www.hetoudetheehuys.nl.

Feest in dorp met Bernard 
Karsten en 30Eurolive 

Castricum - De kermis in Cas-
tricum wordt dit jaar uitbundig 
gevierd op het horecaplein bij 
De Balustrade. Samen met de 
cafés City, BoesBoes en Bas-
ta, heeft De Balustrade twee op-
tredens geregeld. Zondag van 
16.00 tot 19.00 uur treedt Ber-
nard Karsten op, een zanger uit 
Castricum. Van 19.00 tot 23.00 
uur staat 30Eurolive op het po-
dium. 

Bernard Karsten zingt gezelli-
ge Nederlandstalige meezing-
muziek. 30Eurolive is de laatste 
jaren dé sensatie in het Neder-
landse feesttenten en zalencir-
cuit. Van Friesland tot Limburg 

en van Zuid Holland tot Over-
ijssel; er is geen locatie waar 
de jongens van 30Eurolive geen 
diepe indruk achterlaten. Pe-
ter, David en Michiel hebben 
een missie tijdens elk optreden. 
,,We gaan niet eerder naar huis 
voordat de tent volledig plat ge-
speeld is. 30Eurolive is een band 
waar de muzikanten nog begrij-
pen waar het om gaat. Het pu-
bliek komt niet voor de band, 
maar de band komt voor het pu-
bliek.” Met een onuitputtelijke 
energie komen de beste songs 
van heden en verleden voorbij. 
Ook schromen David, Peter en 
Michiel niet om een eigen ge-
schreven song te spelen. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

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

The Lone Ranger
donderdag, zaterdag, maandag 

& woensdag 18.45 uur  
The Internship

vrijdag, zondag & dinsdag 18.45 uur  
Red 2 

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

Now you see me
donderdag, maandag, dinsdag 

& woensdag 18.45 uur  
Spijt!

donderdag 13.00 & 15.45 uur
vrijdag, zaterdag & zondag 
13.00, 15.45 &  18.45 uur

maandag, dinsdag & woensdag 
13.00 & 15.45 uur

Smurfen 2 - 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 15.45 uur  
Verschrikkelijke ikke 2 - 2D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur  
Monsters University (NL) - 3D

Programma 8 aug t/m 14 aug 2013

The Lone Ranger; actie, 
spanning én humor 

De wijze Indiaan Tonto (Johnny 
Depp) vertelt ons het onbeken-
de verhaal over hoe politieagent 
en Texas Ranger John Reid (ver-
tolkt door Armie Hammer) zich 
ontpopt tot een legende. John 
Reid is een man van de wet, ge-
transformeerd tot een legende 
van rechtvaardigheid. Deze twee 

tegenpolen worden door het lot 
samengebracht en moeten leren 
hun krachten te bundelen om 
corruptie te bestrijden en heb-
zucht tegen te gaan. In The Lone 
Ranger wordt de kijker meege-
nomen op een sneltrein vol ver-
rassende wendingen, humor en 
bijzondere tegenstellingen.

Now You See Me is een origi-
nele misdaadthriller over vier il-
lusionisten in Las Vegas die een 
enorme stunt uithalen. In het bij-
zijn van publiek beroven ze virtu-
eel een bank in Parijs. Het geld 
daalt neer over de hoofden van 

Stunt in Now You See Me
de toeschouwers. Wanneer de 
volgende dag blijkt dat de des-
betreffende bank daadwerke-
lijk beroofd is, krijgt het viertal 
in één klap enorme bekendheid 
met hun briljante, onverklaarba-
re roof.

Kermis vieren in My Way!
Castricum - De kermis Castri-
cum 2013 is nu al een groot suc-
ces met touwtrekken, Thilly en 
Han Holland die op het program-
ma staan van café My Way.  
Zaterdag 10 augustus komt dj 
Nico naar de Dorpsstraat met de 
beste kermisdeuntjes. Zondag 
11 augustus  staat er een touw-
trekwedstrijd op het programma. 
Vanaf 14.00 uur kan er volop ge-
streden worden. Wie mogen zich 

de beste touwtrekkers van Cas-
tricum noemen? Opgeven kan 
aan de bar er zijn leuke prijzen 
te winnen. Vanaf 18.00 uur wordt 
dit evenement muzikaal onder-
steund door de Thilly uit Volen-
dam. De eerste deun op maan-
dag 12 augustus is ondertussen 
een begrip in Castricum. Dit keer 
komt Han Holland naar My Way 
vanaf 11.00 uur. Iedereen is wel-
kom.

Kermis rocks in Bakkerij
Castricum - Ook dit keer heeft 
De Bakkerij tijdens de kermis 
een keur aan gevarieerde acts 
paraat staan die zondag 11 au-
gustus De Bakkerij op z’n kop 
zetten. De optredens beginnen 
om 19.00 uur. De avond begint 
met punk van Malicious Mon-
keys, daarna volgt new wave met 
The Afterveins. Terug naar de 
tijd van onder andere Elvis kan 
met de vrolijke rockabilly van de 
Heemskerkse Barbershop Roc-

kets. Via de indie-muziek van 
Bermuda Square wordt afgeslo-
ten met stonerrock van Post. 
Voor de mensen die dan nog niet 
genoeg geknald hebben, zijn er 
ook nog twee dj’s die de avond 
op verrassende wijze afsluiten. 
De entree is vier euro en voor le-
den van De Bakkerij is het drie 
euro. Lid worden en ook bij elk 
optreden korting krijgen op de 
entree kan aan de deur. De Bak-
kerij is te vinden 

Buurman & Buurman op kermis
Castricum - Zaterdag om 14.00 
uur is de opening van de kermis 
met Buurman & Buurman, be-
kend van tv, en wethouder Fred 
Mosk. Samen laten ze ballonnen 
op. Aan het oplaten van de bal-
lonnen is een wedstrijd gekop-
peld. De kaartjes  zijn verkrijg-
baar op het kermisterrein vanaf 

ongeveer 13.30 uur. Ook worden 
er, net als andere jaren, kortings-
munten uitgedeeld. Op maandag 
komt clown Desalles naar de 
Brink vanaf 18:30 uur. Ook dan 
worden er weer kortingsmunten 
uitgedeeld. De kermis is van za-
terdag  tot en met dinsdag van 
14.00 tot 24.00 uur. 
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Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Eigenlijk was 
het niet de bedoeling om zo 
snel na Aalsmeer alweer als 
waarnemend burgemees-
ter aan de slag te gaan. Maar 
nadat de commissaris van de 
koning van Noord-Holland 
de heer Remkes mij had ge-
vraagd of ik bereid was mij 
beschikbaar te stellen als 
waarnemend burgemeester 
in Uitgeest  heb ik mij eerst 
maar eens verdiept in de 
achtergronden van Uitgeest. 
En dat viel niet tegen. Inte-
gendeel! Ons eerste bezoek 
dat mijn vrouw en ik op een 
zonnige zondag aan Uitgeest 
brachten eindigde na een 
heerlijke wandeling door het 
oude dorp op het terras van 
Havenrijk aan het Uitgees-
termeer. Natuurlijk waren 
wij daarna geheel verkocht. 
Of zoals mijn vrouw het ver-
woordde: “Dit voelt goed!”
Ook de eerste weken op 
het gemeentehuis hebben 
mij aangenaam verrast. Een 
vriendelijke hardwerkende 
ambtelijke organisatie, en-
thousiaste wethouders en 
een daadkrachtige gemeen-
teraad bij de kadernota. 
Natuurlijk is er de komende 
maanden veel werk te verzet-
ten. De financiële huishou-
ding van de gemeente moet 
op orde. Bij de kadernota zijn 
daar de eerste aanzetten toe 
gedaan hetgeen een vervolg 
moet krijgen bij de behande-
ling van de begroting 2014. 
Vervelende maatregelen lig-
gen in het verschiet. Ech-
ter samen met de Uitgees-
ter bevolking moet het mo-
gelijk zijn de vele voorzie-
ningen in Uitgeest zoveel als 
mogelijk te behouden binnen 

een gezonde financiële huis-
houding. Als wij samen be-
reid zijn hier de schouders 
onder te zetten gaat dat vast 
lukken!
De maanden juni, juli en au-
gustus gebruik ik vooral 
om mijn weg te vinden bin-
nen het gemeentehuis en 
de ambtelijke en bestuurlij-
ke organisatie. En natuurlijk 
om net als u van de zomer 
en het mooie weer te genie-
ten. Vanaf september wil ik 
in toenemende mate graag 
met u kennis maken. Ik hoop 
u dan ook ergens in Uitgeest 
bij een evenement, een uit-
voering of gewoon op straat 
of in een winkel te ontmoe-
ten. Graag hoor ik dan van u 
op welke wijze ik de komen-
de tijd kan helpen om Uit-
geest nog interessanter te 
maken om in te wonen, te 
werken of te recreëren. Want 
dat is mij nu wel duidelijk, 
Uitgeest is haast te mooi om 
waar te zijn…

Theo van Eijk
Burgemeester Uitgeest

Uitgeest, te mooi om 
waar te zijn…

Op het terrein van De Dije wachten nog verschillende voordeuren om opengemaakt te worden (foto: ge-
meente Uitgeest)

Uitgeest - In een rustige om-
geving aan de rand van woon-
wijk De Koog in Uitgeest vindt u 
kavelproject De Dije. Wat maakt 
deze locatie zo bijzonder? Stelt 
u zich eens voor: wonen in een 
droomhuis naar eigen ontwerp. 
Omringd door rust, maar toch 
dicht bij een levendige omge-
ving met vele voorzieningen. Een 
zwembad, een school, een vis-
vijver, een hertenpark, diverse 

sportverenigingen: alles op een 
steenworp afstand. Hier houdt 
het niet op. Ook het centrum 
van Uitgeest, enkele supermark-
ten, een trein- en busstation zijn 
dichtbij.
Van de veertien bouwkavels 
in project De Dije zijn er op dit 
moment nog tien beschikbaar. 
Vier kavels zijn verkocht; op een 
daarvan is de bouw begonnen. 
Op een aantal kavels is een optie 

De Dije, vrije kavels voor 
huis naar eigen smaak

genomen. Tot 1 september 2013 
gelden er speciale actieprijzen. 
De maximale korting bedraagt 
106.000 euro. De beschikbare 
kavels zijn van 480 m2 tot 591,5 
m2 groot.

Ga voor meer informatie naar 
www.kaveldealdedije.nl of naar 
De Ruijter Makelaardij in Uit-
geest en Brantjes Makelaars in 
Heemskerk of Beverwijk.

Open Monumentendag 
ook in Uitgeest

Ook het Regthuys stelt zaterdag 14 september de deuren weer 
open voor het publiek (foto: gemeente Uitgeest)

Uitgeest - ‘Macht en Pracht’ 
is het thema van de Open 
Monumentendag van het 
weekeinde van 14 en 15 sep-
tember. 
Ook Uitgeest doet dit jaar 
weer mee, zij het alleen op 
de zaterdag. Samen met de 
gemeenten Heemskerk, Be-
verwijk, Castricum, Heiloo en 
Bergen is een lezenswaardi-
ge brochure gemaakt over de 
te bezoeken monumenten.
De brochure ‘Macht en 
Pracht’ is over enkele weken 
gratis te verkrijgen in het ge-
meentehuis of bij de deelne-
mende monumenten. Meer 
informatie over de landelijke 
Open Monumentendag is te 
vinden op www.openmonu-
mentendag.nl.

De te bezichtigen monumen-
ten in Uitgeest zijn (uitslui-
tend op zaterdag): protes-
tantse kerk met kerktoren 

(09.00 tot 17.00 uur), het Reg-
thuys (10.00 tot 16.00 uur), 
poldermolen De Dog (10.00 

tot 17.00 uur), en eendenkooi 
Van der Eng (10.00 tot 15.00 
uur).

Wie schrijft het 
mooiste stadsgedicht?
Uitgeest - Tot 16 augustus kun-
nen stadsdichters en dorpsdich-
ters hun mooiste gedicht instu-
ren via de website www.dena-
tionalestadsdichtersdag.nl. Het 
concours wordt sinds 2005 ge-
houden en georganiseerd door 
de stichting Poëtikos. Apotheo-

se is de Nationale Stadsdichters-
dag op zaterdag 7 september in 
Lelystad.
Uitgeester dichters worden van 
harte uitgenodigd dit jaar ook 
weer mee te dingen naar de eer 
en drie geldprijzen van 500, 250 
en 100 euro.  

Regio - Maandagmiddag zijn er 
twee inbraken gepleegd aan de 
Zuiderhoofdstraat in Kromme-
nie. Dit gebeurde rond 14.30 uur. 
In een geval had de inbreker zich 
via het balkon toegang tot de 
woning verschaft. Bij de andere 
inbraak was er een man via de 

Inbraken in Krommenie
regenpijp naar beneden geklom-
men. Er werd onder andere een 
laptop meegenomen. Hebt u iets 
gezien van of gehoord over deze 
inbraken? Mogelijk dat u enkele 
dagen voor de inbraken iets ver-
dachts heeft gezien in de regio? 
Belt u dan 0900-8844. 
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Wie kent Diane en Peter?
Wij schrijven deze mail vanaf ons vakantieadres in Canada, waar wij ver-
blijven in het huis van een gezin dat de afgelopen weken in ons huis 
in Uitgeest verbleef. De oudste zoon Hudson (5) had op 29 juli een 
naar fietsongeluk bij molen De Dog, maar gelukkig werden hij en zijn 
moeder Lhasa geweldig geholpen met eerste hulp en begeleiding naar 
het ziekenhuis, door Diane en Peter. Helaas weten de Canadezen en wij 
niet wie Diane en Peter zijn, maar de familie van Hudson wil hen heel 
graag bedanken. Wie kent Diane en Peter? Misschien lezen zij dit zelf 
en anders herkent vast een familielid of kennis hen in dit dit verhaal. op 
de foto Hudson met een duim in verband. 
Paul Wijte en Ted Bruijn, 

Strandverkeer, kan 
dat nu niet anders?
Op de, gelukkig, vele stranddagen van dit jaar, staat het verkeer richting 
strand muurvast. Op de rotonde Zeeweg – Heereweg staan dan politie 
en verkeersregelaars automobilisten naar elders door te verwijzen. Het 
gevolg is een eindeloze file voor de rotonde. Als je dit doet bij de rotonde 
Zeeweg –Soomerwegh,bijvoorbeeld met behulp van borden, heb je een 
goede voorselectie. De automobilisten worden dan van daaruit verwezen 
naar grote parkeerplaatsen in het dorp. Vanaf die parkeerplaatsen, laat je 
pendelbussen rijden naar het strand en terug. Op de rotonde  Zeeweg – 
Heereweg zal dan een beperkte controle plaats moeten vinden voor het 
verkeer uit Egmond, alsmede het dorp en het verkeer dat wel door mag 
rijden. Resultaat zal dan zijn, minder irritatie bij strandgangers en minder 
stationair draaiende auto´s.
P. Vos, Zeeweg 1.

Zestigjarig huwelijk echtpaar Koot

Ontmoeting Siem en 
Martha in danszaal

Limmen - Bij een 25-jarig hu-
welijksfeest op 8 mei 1948 zou 
het leuk zijn als de 21-jarige 
Siem Koot een meisje meenam, 
maar die had hij toen nog niet. 
Veertien dagen voorafgaand 
aan het feest ging hij naar een 
dansavond bij Roozendaal in 
de Dorpsstraat in Castricum. Hij 
danste daar met een heel leuk 
meisje en vroeg haar diezelf-
de avond of zij zin had om mee 
te gaan naar het feest. Met nog 
een paar ontmoetingen daarvóór  
was de verkering een feit. 
Simon Cornelis (87) en Mart-
ha Johanna van der Meij (84) 
trouwden 31 juli 1953 voor de 
wet en waren verleden week 
woensdag 60 jaar getrouwd. Het 
was loco-burgemeester F. Mosk, 
die het echtpaar woensdag 31 
juli  kwam feliciteren. Voor het 
interview zet Siem Koot eerst uit-
gebreid superkoffie, waarbij de 
koffiebonen ter plekke worden 
fijngemalen. Hij is een geëman-
cipeerde man die, zo blijkt later, 
veel helpt in de huishouding. 
In 1953 toen zij trouwden was 

het in Nederland nog niet alle-
maal zo florissant. Woningen wa-
ren duur en schaars.  Zij kochten 
een woning aan de Rijksweg 96 
in Limmen van de vrijgezel Lou 
Beekman, maar die bleef zelf 
nog drieënhalf  jaar in het huis 
wonen totdat hij 65 werd en naar 
het Mariaoord in Limmen ging. 
Martha zorgde voor het eten. 
Het echtpaar woonde 35 jaar 
in dit huis en verhuisde daarna 
naar de Middenweg 63 in Lim-
men, waar zij nu al weer 25 jaar 
wonen. Zij kregen vier zonen: 
Sjaak, Cock, John en Leo, waar-
van de oudste zoon Sjaak  he-
laas acht jaar geleden op vijftig-
jarige leeftijd aan een hersentu-
mor overleed.
Siem is geboren en getogen in 
Limmen, Martha komt uit Bak-
kum. ,,Ik kon goed leren op 
de lagere school”, zegt Siem. 
“Meester Mok raadde mijn vader 
aan mij te laten doorleren. Maar 
mijn vader, eigenaar van een ge-
mengd bedrijf, had een knecht 
voor vijf en een halve dag in de 
week, die 2,50 gulden per week 

kostte. Dat geld kon hij goed ge-
bruiken en zodoende ging ik dit 
werk overnemen. Ik ging een 
paar dagen in de week naar de 
land- en tuinbouwschool in Be-
verwijk en haalde in de avond-
uren mijn middenstandsdiploma, 
praktijkdiploma  boekhouden en 
een typediploma.”  Vanaf zijn 26e 
werkte Siem eerst bij Engel Val-
kering, een handelaar in bloem-
bollen en daarna bij de bloem-
bollenkweker Chris Kieft, waar 
hij bloembolleninkoper werd.  
Toen de schoonzoon van  Kieft, 
Chris van Keeken de bollen-
grond voor een goede prijs aan 
de gemeente kon verkopen, was 
er geen werk meer voor Siem.  
Met 57 en een half jaar ging hij 
in de vut. 
Martha ging als twaalfjarig 
meisje werken in de huishou-
ding, maar haar vader stond er-
op dat zij naailessen ging volgen. 
,,Een vrouw die niet kan naaien 
is waardeloos”, zo vond hij. Mart-
ha heeft het naaivak heel goed 
geleerd van een non. Op twintig-
jarige  leeftijd ging zij als naai-
ster werken in het psychiatrisch 
ziekenhuis Duin en Bosch, waar 
zij hoofdzakelijk voor het verstel-
werk zorg droeg. Toen zij trouw-
de (24) kreeg zij 100 gulden mee, 
een kapitaal in die tijd.
Siem zingt al 65 jaar in het kerk-
koor van de Sint Corneliuskerk. 
Hij is een bariton en zingt nu in 
het gemengd kerkkoor als tenor 
bij vierstemmige missen.  Met 50 
jaar kreeg hij een pauselijke on-
derscheiding en met 60 jaar een 
oorkonde van de Nederlandse 
Sint Gregoriusvereniging. ,,Mijn 
stem is nog goed”, zegt hij. ,,Ik 
zing graag en mis geen repetitie 
van de dirigent Peter Rijs. 
Op 19 augustus, de kerkelij-
ke trouwdag, viert het echtpaar 
hun zestigjarige bruiloft  met on-
der meer een koud- en warm 
buffet in Hotel Akersloot. Er ko-
men zestig mensen, waaronder  
hun tien kleinkinderen. (Marga 
Wiersma).

Uitverkoop laatste ochtend 
bij Vakantie Kindervreugd

Castricum - Na ongeveer 
veertig jaar stopt Vakantie 
Kindervreugd met de activi-
teiten. Er zijn geen vrijwilli-
gers gevonden die de kinder-
club willen overnemen. 

Elk jaar werd in de zomervakan-
tie een knutselochtend georga-
niseerd in Dorpshuis De Kern 

waar zo’n veertig tot vijftig kin-
deren op afkwamen. Geduren-
de de laatste ochtend op maan-
dag 12 augustus is er van 11.30 
tot 12.00 uur uitverkoop van alle 
spullen van de club, waaronder 
een poppenkast en spelletjes. 
Vanaf 10.00 uur gaan de kinde-
ren alle restjes opmaken. Mee-
doen kost 1,50 euro. 

Beverwijk - In het pand 
Breestraat 11 is op initiatief van 
‘Raamspraak’ een interactieve 
etalage ingericht. Raamspraak 
koppelt nieuwe technologieën 
aan leegstaande winkelpanden. 
Wethouder Frans Koster nam als 
eerste de interactieve etalage in 
gebruik. Uit onderzoek is geble-
ken dat één op de tien winkel-
panden in Nederland leegstaat. 
Naast het feit dat het straatbeeld 
hierdoor achteruit gaat, trekt het 
ook het aanzicht van aangren-
zende winkels omlaag. 
Vanuit dit oogpunt is Raam-
spraak ontstaan. In de etalage is 
een tv-wand geplaatst, waarop 
foto’s, filmpjes, reclame en een 
interactieve game draaien. In 
deze interactieve game kan het 
winkelend publiek zelf een paar-
denrace rijden door voor de ca-
mera een virtueel paard te be-
sturen. Dit paard gaat echter al-

leen vooruit als er door de be-
stuurder ook flink wordt bewo-
gen. 
Een camera zet de bewegingen 
van de gamer om in het spel en 
diegene die het snelst finisht is 
de winnaar. Tussen de races 
door worden reclames en film-
pjes van Beverwijk vertoond. 
Voor ondernemers komt hierop 
advertentieruimte beschikbaar. 
Mail naar info@beverwijkwin-
kelstad.nl voor meer informatie.

Outletmarkt
Op zaterdag 10 augustus, tij-
dens de feestweek, vindt dit 
jaar voor de eerste keer de Be-
verwijkse Outletmarkt plaats, 
op de Breestraat en de Zee-
straat. Op initiatief van Jordy van 
den Berg (van den Berg Evene-
menten) worden er marktkra-
men beschikbaar gesteld aan 
de centrumwinkeliers, voor een 

Outletmarkt en interactieve 
etalage Feestweek Beverwijk

grote magazijnopruiming. De 
Breestraat is die dag ook weer 
de nodige gezellige terrassen en 
een podium rijker.

Expositie
Castricum - Tonna Lucassen 
exposeert glasobjecten en bron-
zen beelden bij kapper Jeunes-
se op het Kooiplein in Castricum. 



Castricum/Uitgeest - Sport-
fever organiseert een voetbal 
tweedaagse op 13 en 14 augus-
tus bij Vitesse’22 in Castricum. 
De voetbal tweedaagse is be-
stemd voor kinderen in de leef-
tijd van zes tot en met veertien 
jaar. De bedoeling van deze da-
gen is dat de kinderen in de zo-
mer fi t blijven en zich voorberei-
den op het komende voetbalsei-
zoen. 
Op het programma staan het le-
ren van nieuwe moves en skills, 
kopspelletjes doen, trainen op 
techniek, trucjes leren, wed-

strijdje penaltyschieten en een 
WK voetbaltoernooi. De deel-
nemers zijn de hele dag alleen 
maar met voetballen bezig en 
werken aan hun techniek. 
Wie niet in de gelegenheid is 
om op 13 en 14 augustus mee 
te doen krijgt op 24 en 25 okto-
ber een nieuwe kans de voetbal 
tweedaagse mee te maken bij FC 
Uitgeest. 
Inschrijven kan via e-mail info@
sportfever.nl met vermelding van 
naam, geboortedatum, telefoon-
nummer, maat shirt, elftal en ver-
eniging.  

Sportfever organiseert 
voetbal tweedaagse

SportFair Castricum op 
zondag 1 september

Castricum - Op zondag 1 sep-
tember wordt van 11.00 tot 
16.00 uur voor de tweede keer 
een SportFair georganiseerd op 
Sportpark De Puikman. Sport-
verenigingen, dansgroepen, fi t-
nesscentra en andere organisa-
ties in Castricum, Akersloot en 
Limmen laten het publiek op een 
leuke manier kennismaken met 
het sport- en beweegaanbod. 
Zien en meedoen door jong en 
oud is het motto van deze feest-
dag voor de sport. Er zijn circa 
30 sport- en beweegactiviteiten 
op de SportFair. Bezoekers kun-
nen onder andere kennismaken 
met golf, schermen, handbal, 
buikdansen, korfbal, aikido, bas-
ketbal en yoga. De hele dag is 
er een spectaculair podiumpro-
gramma met verschillende dans-
acts en sportdemonstraties. Het 
podiumprogramma wordt bege-
leid door het jongerenwerk van 
Stichting Welzijn Castricum.
In een bijzonder sporttheater 
worden diverse sport-workshops 
gegeven. Om 11.30 en 14.00 uur 
start vanaf de SportFair een vier 

km wandeling door de omge-
ving. Deze wordt georganiseerd 
door VIB 2002. Iedereen kan 
meelopen.
Voor jongeren is er het Pan-
na-voetbal toernooi, georgani-
seerd door het jongerenwerk. Tot 
12.00 uur is er de mogelijkheid 
om op te geven. Daarna gaat het 
toernooi start. Ook zijn er spec-
taculaire dansshows en work-
shops en kan meegedaan wor-
den met een Bootcamp les van 
Full of Life. Het sportcentrum Full 
of Life laat tevens veel mogelijk-
heden zien om fi t en gezond te 
blijven. 
Voor de kinderen is er de Sport-
Fair Zeskamp. Wie meedoet met 
zes sporten naar keuze krijgt een 
SportFair medaille. De zeskamp 
start om 11.00 uur op het hoofd-
podium met een dansworkshop 
Hawaï door Forte Kinderopvang.
Zij organiseren ook een Kinder 
Speelpark. Hier kunnen kinderen 
op een speelse manier kennis-
maken met sport door een spel-
parcours, golfparcours, klimto-
ren en een springkussen. Kin-

deren kunnen ook geschminkt 
worden door Forte kinderop-
vang. 
MEE Noordwest-Holland is aan-
wezig met een speciaal pro-
gramma dat laat zien hoe men-
sen met en zonder beperking 
samen sporten. Diverse deel-
nemende verenigingen aan de 
SportFair zullen eveneens aan-
dacht besteden aan het belang 
van samen en aangepast spor-
ten. Naast de actieve program-
ma’s is er de sportboulevard. Dit 
is een markt waar de sportver-
enigingen informatie geven en 
netwerken. De markt biedt ook 
aan ondernemers de gelegen-
heid om hun diensten en waren 
aan te bieden. 
Wie meer wil weten over de idee-
en voor het ontwikkelen van een 
multifunctionele accommodatie 
voor sport, ontmoeting, cultuur, 
kinderopvang en zorg kan daar-
van tijdens de SportFair kennis-
nemen. De initiatiefnemers van 
het plan, Vitesse’22, Full of Life 
en Forte Kinderopvang lichten 
deze ideeën graag toe.

Afzwemmers van juli
zwembad de Witte Brug

Castricum- Op woensdag 3 ju-
li hebben Luuk Castricum en Evi 
Valkering voor het eerste Jip-di-
ploma, hun eerste diploma, af-
gezwommen, voor Jip-diploma 2 
deed Timo Knegt erg zijn best en 
Casper van Dommelen en Louis 
Schut lieten alles zien voor Jip-
diploma 3.

Diezelfde woensdagmiddag  
heeft een grote groep van 30 
kandidaten het B-diploma ge-
haald: Stijn Bakker, Saar de Beer, 
Fenna Boendermaker, Leandro 
Boon, Dean Dijkstal, Jamie 
Driessen, Felicia van den Elzen, 
Luuk Huitenga, Marinka Jon-
ker, Dolores Kloos, Frederique 
Knops, Dyanne Koekkoek, Xa-
ra Kok, Rosa Kool, Tijn Lute, Lu-
cas van Mens, Inez Mulder, Nick 
Reurts, Thomas van der Schaaf, 
Noëlle Scholten, Sepp Schul-
te, Twan Schutz, Ymke Stuifber-
gen, Levin Timmerman, Wieger 
Tolsma, Maayke Tromp, Kimberly 
Völker, Noa Waitere, Nika Wee-
ner en Ties de Winter.

Alle leerlingen van de basisscho-
len uit Castricum en Akersloot 
krijgen onder schooltijd school-
zwemmen in zwembad ‘De Wit-
te Brug’ met de mogelijkheid om 

aan het einde van het schooljaar, 
af te zwemmen voor het A- of B-
diploma.

Dit jaar hebben leerlingen op 
donderdag 4 juli afgezwommen 
voor het B-diploma. Deze 11 
kandidaten zijn: Julia Lodeweegs 
en Eline de Reus, Maaike Pet, Li-
chelle Idema, Ricardo Meyne en 
Rick van Zijtveld, Nina van Deur-
sen, Tjidde Geerts en Yaro Leijen 
en Tessa Metselaar en Tess Wil-
lemse.

Tijdens de schoolvakanties van 
de basisscholen wordt er elke 
week zogenaamde weekcursus-
sen zwemles gegeven. En steeds 
aan het einde van zo’n week in 
de zomervakantie wordt er door 
een aantal kinderen op vrijdag-
ochtend afgezwommen voor het 
A- of B-diploma.
Op vrijdag 12 juli hebben voor 
het A-diploma afgezwommen: 
Fedde Kruijff, Iris van Leeuwen, 
Itai Maas, Fiene Mandemakers, 
Isa Meijer, Fay Oosting, Dami-
an Plasmeyer en Sophie Stuif-
bergen. Tegelijkertijd hebben 
Luca Hierck, Guus Jurrjens, Da-
nia Klaver, Sterre Meijer, Sascha 
Stengs en Xander Vink afge-
zwommen voor B.

Van Sikkelerus terug aan de 
leiding in Duits Kampioenschap

Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus van Team Voorwinden heeft 
op de Harzring de leiding in de 
tussenstand om het Duits Kam-
pioenschap Supermoto terug in 
handen weten te nemen. Jaimie 
begon overtuigend aan de zater-
dag door in beide vrije trainingen 
en in de tijdtraining de snelste 
tijd op de klokken te zetten. He-
laas pakte hij in de eerste man-
che een slechte start en ging tij-
dens de eerste ronde in het of-
froad gedeelte de bocht uit. Pas 
op een vijfde plaats kwam hij uit 
de eerste ronde en zette de op-
mars in. Gedurende de wedstrijd 

kwam hij terug naar een tweede 
plaats en werkte zich op tot aan 
het achterwiel van de kopman. 
Jaimie zette alles op alles maar 
kon de koppositie niet overne-
men en kwam op een seconde 
van de winnaar als tweede over 
de fi nish.
In de tweede manche pakte hij 
opnieuw een goede start en 
kwam op een tweede plaats uit 
de start. De leider telde niet mee 
voor de punten en daarom nam 
Jaimie geen onnodige risico’s 
om hem te passeren. Wel reed hij 
snellere rondetijden maar omdat 
zijn grootste concurrent voor het 

kampioenschap was gevallen, 
wilde Jaimie geen domme fou-
ten maken. Netjes stuurde hij 
zijn KTM machine over het cir-
cuit en werd opnieuw op een 
tweede plaats afgevlagd.
Met nog een wedstrijd te gaan 
heeft Jaimie de leiding in de tus-
senstand om het Duits Kampi-
oenschap terug in handen ge-
nomen. Wel zal het tijdens de fi -
nale op 13 oktober in Grossen-
hain spannend worden omdat 
het verschil met de tweede man 
slechts een punt bedraagt.
Foto: Stéphane Bernard pro-
photo.fr.
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27e Lands Open Dog 
Dubbeltoernooi

Uitgeest - Zaterdag 10 augus-
tus worden op de tennisbanen 
van TV de Dog de eerste bal-
len geslagen van het 27e Lands 
Open Dog Dubbeltoernooi. Het 
toernooi wordt gespeeld in de 
laatste week van de schoolva-
kantie en dat is te merken aan 
het grote aantal inschrijvingen. 
Er moet geloot worden voor 
deelname. Het toernooi kent een 
recreatief karakter, maar dit jaar 
wordt er voor het eerst gespeeld 
in de 4 categorie in het gemengd 
dubbel.
Ook dit jaar wordt er naast het 
tennis weer veel aandacht be-
steed aan de aankleding van 
het toernooi met verschillende 
thema-avonden. Deze editie is 
er in het slotweekend een nau-
tisch thema. Dat betekent bo-
ten en zeemansliederen op het 
tennispark. Eerder in de week 

is er op maandag een Spaanse 
avond met Spaanse gitaarklan-
ken en tapas, op dinsdagavond 
zijn er Belgische bieren te proe-
ven en er is op woensdag een 
heuse Kwakoe avond met Suri-
naams eten, waarvoor gereser-
veerd moet worden. Donderdag 
staat in het teken van Oranje Bo-
ven en kunnen de aanwezigen 
op de foto met Koning Willem 
en Koningin Máxima. De feest-
avond op vrijdag is Coronanight, 
dan worden spelers en publiek 
meegevoerd in Zuid Amerikaan-
se sferen door trio Sabor Latino. 
Zondag 18 augustus worden de 
finales gespeeld en de kampioe-
nen gehuldigd. Er komt dan weer 
een eind aan negen dagen van 
sportiviteit, gezelligheid en heel 
veel tennisplezier. Het volledige 
programma is terug te vinden op 
www.tvdedog.nl.

De geschiedenis herleeft 
bij Fort Veldhuis

Regio - In het weekeinde van 10 
en 11 augustus herleeft de ge-
schiedenis bij Luchtoorlogmu-
seum Fort Veldhuis. In het op de 
grens van Heemskerk en Assen-
delft gelegen museum wordt de 
tijd teruggezet naar medio 1944. 
Er verrijst een kampement van 
Amerikaanse, Engelse en Duit-
se militairen, voorzien van voer-
tuigen en wapens. Voorts zal er 
een groep van het Franse verzet 
aanwezig zijn. Beide dagen zul-
len er demonstraties en gevech-
ten plaatsvinden, daarnaast wor-
den er regelmatig uniform- en 
wapendemonstraties gegeven.  
Aan het kampement nemen per-
sonen van verschillende re-en-

actment groepen deel. Dus be-
zoek het Luchtoorlogmuseum 
“Fort Veldhuis” als u in de ge-
schiedenis wilt duiken. De activi-
teiten spelen zich af tussen 10.00 
uur en 17.00 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.

Afsluiting 
straten 

Huttenweek
Uitgeest - Vanwege de jaarlijk-
se Huttenweek (12 t/m 16 au-
gustus) wordt de Binnenkrui-
erstraat, voor het gedeelte tus-
sen de Geesterweg en de Wie-
kenlaan, afgesloten van 11 tot 
en met 17 augustus voor al het 
doorgaande verkeer.

Zes Punten voor Alex Ott 
op Gamma Racing Day
Uitgeest - Motorcoureur Alex 
Ott is dit weekeinde in de wed-
strijd van het ONK Dutch Super-
bike tiende geworden en heeft 
daarmee zes punten te pakken. 
Zaterdag kon Alex twee keer 
trainen op de Yamaha YZF-R1. 
De eerste training verliep niet 
helemaal lekker, Alex had niet 
genoeg grip en de motor liep wat 
wijd een bocht uit. Hij kon niet 
beter trainen als P16 met een tijd 
van 1:47.1.
Monteur Edwin Ott heeft nog 
wat aan de afstelling kunnen 
doen en er is een zachtere ach-
terband gemonteerd. Nu verliep 
de tweede training een stuk be-
ter, Alex kon zich opwerken tot 
een 11e positie met een training-
tijd van 1:44.2. 
Zondag moest er gestart worden 
om 9 uur in de ochtend. Alex was 
redelijk weg en heeft een mooie 
strijd geleverd. Eerst kwam hij 
door op P14 maar al snel kon hij 
Andre Niemantsverdriet  voor-

bij. Na  nog 5 ronden achter 
Yme-Jan Hofstee en Heinz Rei-
ner Düssel aan gezeten te heb-
ben, kon Alex eerst Yme-Jan ver-
schalken en toen begon de strijd 
met Heinz Reiner. In de GT was 
Alex een stuk sneller maar de 
motor van Heinz Reiner liep op 
het rechte stuk sneller, waardoor 
hij Alex steeds weer terug kon 
pakken. Dit liet Alex niet op zich 
zitten en hij kon twee ronden 
voor het einde van de wedstrijd 
in de Bult zijn slag slaan. Alex is 
10e geworden en heeft 6 pun-
ten gepakt voor het kampioen-
schap. Hij heeft een zeer mooie 
race gereden met weer een snel-
le tijd: 1:43.9. Tevreden met het 
resultaat en een leuke strijd met 
de mede coureurs ging het team 
weer naar huis.

De volgende race is voor Alex in 
de OW Supercup 1000 op zater-
dag 10 augustus in Assen. (Ka-
rin Ott)

Oefenprogramma FC Uitgeest
Uitgeest - Vanaf zondag 28 ju-
li is de selectie van FC Uitgeest 
gestart met de voorbereiding 
van het nieuwe seizoen. Ron 
Bouman is de nieuwe hoofdtrai-
ner van FC Uitgeest en samen 
met de andere trainers Richard 
Grapendaal, Frans Stam, Ruud 
Geerlofs en Lars Bosman werd 
de selectie van FC Uitgeest 1, 2 
en A1 onderworpen aan een in-
tensief trainingsprogramma. In 
de voorbereiding wordt er drie-
maal per week getraind. 
Op zondag 4 augustus werden 
de eerste oefenwedstrijden ge-
speeld. Het tweede selectie-
team speelde thuis tegen DEM 
2 en het eerste selectieteam be-
gon de oefencampagne met een 
wedstrijd in Noordijkerhout te-
gen de topklasser VVSB.
Komende zondag 11 augustus 
spelen FC Uitgeest 1 en 2 thuis 
tegen de tweedeklasser Purme-
rend. Donderdag 15 augustus 
om 20.00 uur wordt er geoefend 
tegen tweedeklasser Vitesse’22 
uit Castricum. Deze wedstrijden 
worden gespeeld op het sport-
park De Koog in Uitgeest. De 
oefencampagne wordt afgeslo-
ten met twee oefenwedstrijden 

van het eerste en tweede elftal 
op zondag 18 augustus tegen de 
tweedeklasser VSV.
Na deze oefenwedstrijden wor-
den er drie wedstrijden gespeeld 
in de KNVB Bekercompetitie.                                 
FC Uitgeest speelt haar eerste 
wedstrijd thuis op zaterdag 24 
augustus tegen ARC uit Alphen 
aan de Rijn.

Het programma voor de ko-
mende periode ziet er als 
volgt uit.
Zaterdag 10 augustus
11:00 uur FC Uitgeest B1 – WSV 
B1
Zondag 11 augustus 
11:00 uur FC Uitgeest 2 – Purme-
rend 2
14:00 uur FC Uitgeest 1 – Purme-
rend 1
Woensdag 14 augustus
18:30 uur FC Uitgeest B1 – De 
Blokkers B1
Donderdag 15 augustus
20:00 uur FC Uitgeest 1 – Vites-
se’22 1
20:00 uur FC Uitgeest 2 – Vites-
se’22 2

Voor de laatste actuele informa-
tie kijk op: www.fcuitgeest.nl.

Burendag: 
negende editie

Uitgeest - Zaterdag 21 septem-
ber wordt in het hele land de ne-
gende editie van Burendag ge-
houden. Het Oranje Fonds biedt 
buurtorganisaties met goede 
plannen, van straatspeeldagen 
tot buurfeesten, een bijdrage tot 
500 euro voor de uitvoering. Het 
is ook mogelijk om plannen in te 
dienen die op vrijdag 20 of zon-
dag 22 september worden uitge-
voerd. In totaal is daarvoor 1 mil-
joen beschikbaar.
Aanvraagformulieren voor de 
subsidie en ook alle voorwaar-
den zijn te vinden op www.bu-
rendag.nl. Aanvragen kan tot 2 
september.  

Poolparty in 
De Zien

Uitgeest - Op zaterdag 10 
augustus wordt in en rond 
zwembad De Zien een ‘pool-
party’ gehouden. 
Een diskjockey verzorgt daar-
bij van 14.00 tot 21.00 uur de 
muziek.

Afvalbakken 
voor eigen deur
Uitgeest - Bewoners van de 
Burgemeester van Roosma-
lenstraat ondervinden overlast 
doordat sommige inwoners van 
De Melksuiker hun afvalcontai-
ners bij hun op de stoep zetten. 
Nu de HMS-woonwijk helemaal 
klaar is, is dat niet meer nodig. 
GP Groot komt overal langs om 
de containers voor restafval en 
gft-afval te legen.
Vriendelijk verzoek derhalve aan 
de bewoners van De Melksuiker 
om de afvalbakken voor hun ei-
gen deur te plaatsen. 
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Trainerscoördinator Bas Naber: ,,FC 
Castricum is een slapende reus”

Castricum - Bas Naber behoeft 
eigenlijk geen introductie. Als 
kleine jongen begon hij begin 
jaren tachtig met voetballen bij 
de E-tjes van SC Castricum. Op 
jonge leeftijd ging hij bij de club 
ook al aan de slag als jeugdtrai-
ner. Na het behalen van zijn TC 
2 diploma verkaste hij naar AFC 
34. Daar ontwikkelde de ambiti-
euze trainer zich verder. Na drie 
jaar assistent trainer maakte hij 
in 2010 de overstap naar Jong 
Holland, waar hij hoofdtrainer 
werd van de zaterdag 3e Klasser. 

Inmiddels geslaagd voor zijn trai-
ner/coach 1 is Bas Naber vanaf 1 
juli hoofdtrainer van sv Hillegom, 
dat uitkomt in de 2e Klasse zon-
dag. Vanaf 1 juli is hij ook terug 
bij FC Castricum, als trainersco-
ordinator. Op een zomeravond in 
juli had Klaas Dekkers een ge-
sprek met hem. Over training ge-
ven, over de club en zijn ambi-
ties in zijn nieuwe functie bij FC 
Castricum, wat hij nog altijd be-
schouwt als zijn club. 

Bas Naber: ,,Ik ga me als trai-
nerscoördinator bezighouden 
met het begeleiden van jeugd-
trainers binnen FC Castricum. 
Dat beslaat de hele jeugd, niet 
alleen de gediplomeerde trai-
ners, ook de trainers van de la-
gere teams. In overleg met de 
trainers gaan we kijken waar be-
hoefte aan is. Dat kan beteke-
nen dat ik langs de kant sta en 

observeer tijdens de trainingen, 
maar er zullen ook avonden wor-
den georganiseerd. Ook wil ik 
de website gaan benutten voor 
oefenstof. Alles in overleg en in 
goede samenwerking met Rob 
Kramer, hoofd Jeugdopleidin-
gen, en de trainers.” 

De komst van Naber vloeit voort 
uit de doelstelling van FC Castri-
cum om de jeugdopleiding een 
impuls te geven. Naber: ,,Wat mij 
in z’n algemeenheid opvalt is dat 
jeugdspelers bij amateurclubs 
zich niet maximaal ontwikkelen. 
Dat heeft alles te maken met de 
manier van trainen.” 

FC Castricum wil nadrukke-
lijk hierin investeren en Bas Na-
ber onderschrijft die gedachte: 
“Trainen is net iets meer van je-
zelf vragen dan wat je gewend 
bent. Dat vraagt het nodige van 
de trainers. Als trainers er in sla-
gen om spelers iedere keer uit te 
dagen en iedere keer een stap-
je verder te brengen dan is dat 
goed. Iedere voetballer beleeft 
meer plezier aan zijn hobby als 
hij (of zij) iets leert en daarvan 
beter wordt. Dat geldt net zo 
goed voor de A1 als voor de C7. 
De taak van de trainer is om aan 
te reiken, uit te dagen en uit te 
leggen. Niet voorzeggen, maar 
vragen durven stellen. Door vra-
gen te stellen stimuleer je spe-
lers om zelf oplossingen te be-
denken. Dat geeft ze meer vol-

doening dan dat het ze wordt 
voorgekauwd. Het mooiste is als 
spelers het zelf ontdekken.” 

De effectenhandelaar van be-
roep heeft bij FC Castricum de 
afgelopen tijd zijn ogen alvast 
goed de kost gegeven . ,,Ik heb 
goeie dingen gezien binnen FC 
Castricum. Tot nu toe heb ik al-
leen maar groepen gezien die 
erg graag willen. En er lopen ge-
dreven trainers rond, dus de ba-
sis is er. Nu is het zaak om die 
trainers een stap verder te hel-
pen en daardoor uiteindelijk ook 
de spelers. De trainer zit soms 
met vragen en zoekt naar ant-
woorden. Hoe bereid je een trai-
ning voor? Waar moet een trai-
ning aan voldoen? Hoe deel je 
een training in? Hoe zorg je dat 
spelers beter worden en hoe be-
waak je dat tijdens het trainen en 
coachen? Wat is het beste voor 
deze leeftijdsgroep? Bij D pupil-
len moet bijna 100% van de trai-
ning in het teken staan van de 
techniek. Maar techniek is na-
tuurlijk een heel ruim begrip. 
Daarnaast is het ook van be-
lang dat wat de trainers binnen 
FC Castricum doen in zekere zin 
op elkaar is afgestemd”, vervolgt 
Naber. ,,Ik zet me daar graag 
voor in en wil iedere jeugdtrai-
ner bijstaan.” 

Hoewel Naber een voetbaldier is 
bij uitstek is het niet de bedoe-
ling dat hij bij FC Castricum zelf 
veel op het trainingsveld gaat 
staan. ,,Hooguit bij uitzondering. 
De trainingen laat ik zoveel mo-
gelijk over aan de trainers. Zij 
moeten het doen.” Met zijn ken-
nis en kunde kan Bas Naber ie-
dere jeugdtrainer van FC Castri-
cum een stap verder helpen. 

Bas Naber is blij met zijn nieuwe 
functie en ervaart direct al een 
goede samenwerking binnen FC 
Castricum. 
,,Ik ken de club natuurlijk goed 
en voel me hier thuis. Binnen FC 
Castricum heerst een cultuur van 
gezelligheid en er is een sterke 
binding. Iedereen wordt geac-
cepteerd. Dat is mooi, maar het 
gevaar binnen FC Castricum is 
dat in die gezellige sfeer soms 
te weinig wordt geëist. Men is 
te snel tevreden terwijl er meer 
uit te halen is. Daar ga ik me op 
richten. Die insteek moet de ba-
sis zijn voor een stap omhoog 
met de jeugd, want FC Castri-
cum is een slapende reus”, be-
sluit Naber.

Castricum - Afgelopen zater-
dag was de laatste dagfond-
vlucht van dit seizoen en wel uit 
Argeton met een afstand van 700 
km. Voor Castricum een mooie 
afstand om de oude duiven-
vluchten mee te eindigen.
Het werd een warme dag met 
een temperatuur van 25 graden 
en een zuidelijke wind dus de 
snelheid zou hoog kunnen lig-
gen. De duiven gingen al om 7.30 
uur op pad en kregen het toch 
nog niet cadeau; de vliegduur 
werd acht uur en langer. De win-
naar van deze vlucht werd Ger-
hard Tromp met een vroege duif. 
Hij klokte zijn jaarlingdoffer met 
ringnummer NL12-1496804 met 
een snelheid van 85 km/uur. De 
tweede duif werd geklokt door 
Nico de Graaf die hiermee te-
vens fondkampioen van de 
postduivenvereniging de Gou-
den Wieken werd. De derde duif 
werd door Anton Tromp geklokt.
Vierde werd Sander de Graaf en 

Snelle wedvluchten
de serie met prijsduiven werd 
afgesloten door Cees de Wildt. 
Voor de jonge duiven stond er 
een wedvlucht vanuit België ge-
programmeerd. Deze keer ston-
den er 8.000 stuks Noord Hol-
landse duiven in Arras hemels-
breed 280 km te trappelen om 
naar huis te mogen vliegen en de 
snelste viel dus dit keer bij Cees 
de Wildt. De duif met ringnum-
mer NL 13-1120602 een jonge 
doffer en hij kwam uit de goe-
de hoek en viel als een komeet 
op de klep. De duif vloog met 
een gemiddelde snelheid van 95 
km/uur huiswaarts. De tweede 
prijs was voor Arie Hageman die 
ook een hele serie vroege dui-
ven klokt. Gerhard Tromp pakte 
de derde prijs en bleef Sander de 
Graaf enkele seconden voor.
Ook de duiven van Anton Tromp, 
Nico de Graaf en John Kool zijn 
terug te vinden bij de eerste tien.
De lijst werd door Jaap Kaan-
dorp afgesloten.

Drie spelers CasRC spelen 
EK Touch Rugby in Wenen
Castricum - Drie spelers van 
CasRC kenden geen zomer-
stop. Zij trainden na beëindiging 
van de competitie gewoon door,  
maar niet voor hun eigen club. 
Sjoerd Tigelaar, Kees Beentjes 
en zijn jongere broer Tim train-
den mee met het Nederlands 
Touchrugby Team. In het week-
end van 13 en 14 juli werd er 
in Wenen, Oostenrijk, de Touch 
Mainland Cup 2013 gespeeld. 
Een Europees Kampioenschap 
zonder de Britse eilanden. 
Kees Beentjes maakte in 2011 
voor het eerst kennis met deze 
touch-variant van rugby en de-
buteerde dat zelfde jaar op het 
WK Touch in Schotland. In 2012 
startte hij met zijn eigen Touch-
team, Cas Young Guns, waarmee 
hij in de zomermaanden aan di-
verse toernooien deelnam. Van-
uit dit team werden Sjoerd, Kees 
en Tim uitgenodigd om deel te 
nemen aan het kampioenschap 
in Wenen. Laatstgenoemde was 
met zijn 15 jaar de jongste deel-
nemer aan het toernooi.

Tigelaar startte wel erg onfor-
tuinlijk in dit toernooi. Al in de 
eerste wedstrijd scheurde hij 
zijn kniebanden. Kees Been-
tjes had meer succes want na 
de gewonnen  wedstrijden te-
gen Zwitserland (10-8), Luxem-
burg (13-3) en Duitsland (13-5) 
werd hij steeds uitgeroepen tot 
MVP, Most Valuable Player, van 
de wedstrijd. 

Op de tweede toernooidag ging 
de laatste poulewedstrijd tegen 
Frankrijk met 11-2 verloren. In 
de halve fi nale was tegenstan-
der Oostenrijk met 11-4 te sterk 
voor Nederland. Om toch nog als 
derde te kunnen eindigen moest 
Zwitserland verslagen worden. 
In de laatste minuut drukte Kees 
Beentjes de winnende try (6-5) 
en werd opnieuw man van de 
wedstrijd. Hoewel hij topscorer 
van het toernooi was geworden 
moest hij een speler van Frank-
rijk voor laten gaan als meest 
waardevolle speler van het toer-
nooi.   

Bridgen in de winter
Akersloot - De winter moet 
nog komen, maar Bridgclub 
Akersloot is al druk bezig met de 
voorbereidingen en start van het 
nieuwe bridgeseizoen in sep-
tember. 
Nieuwe leden zijn welkom bij 

brigdeclub Akersloot. Bridge-
club Akersloot bridget elke dins-
dagavond in bar ‘t Achterom in 
Akersloot.
Nieuwe leden kunnen kiezen om 
elke dinsdag of een keer in de 
twee weken te bridgen, net wat 

het beste uitkomt. Ook spelers 
zonder partner zijn welkom, de 
vereniging zoekt dat een partner 
om mee te spelen. 

Voor aanmelding of meer in-
formatie kan gebeld worden 
naar Gerard Berghuis, tel. 0251-
313750 of mailen naar gerard-
berghuis!@tele2.nl. 

Tim Beentjes (rechts) krijgt support van oudere broer Kees (midden). 
Foto: Theo Beentjes. 
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Kraam boeken voor de 
BakkersFairs in september 
Castricum - In september wor-
den op het Bakkersplein Bak-
kersFairs georganiseerd. De 
BakkersFair is een bijzondere 
markt met uniek en veelal zelf-
gemaakt aanbod. De organisatie 
is op zoek naar unieke kraam-
houders. 
De BakkersFairs worden voor 
het eerst dit jaar georganiseerd 
op het gezellige Bakkerspleintje 
midden in het centrum van Cas-
tricum. Een aantal kraamhou-
ders heeft zich al ingeschreven, 

maar de organisatie is nog op 
zoek naar deelnemers met uniek 
aanbod dat het liefst zelfge-
maakt is. Ook mensen met een 
interessante hobby zijn welkom. 

Met name voor de Fair van 28 
september zijn nog kramen te 
huur. Het kan voor kraamhou-
der echter een voordeel zijn als 
men zich voor meerdere zater-
dagen inschrijft. Stuur een mail 
naar bakkersfair@gmail.com 
voor meer informatie. 

Zaterdag zwoele latin 
op ‘t Bakkerspleintje

Castricum - Het tweede ensem-
ble in de reeks ‘t Bakkersplein-
tje in Concert’ is Piano Pasión, 
op zaterdag 10 augustus. Een pi-
anoduo dit keer met Zuid-Ame-
rikaanse klanken als de tango, 
Cubaanse son, samba, bossa en 
originals, aangevuld met sixties 
standards. Het wordt een zwoe-
le middag met pianist Cajan Wit-
mer en zangeres Priscila Virdó 
uit Buenos Aires.
Nadat ze van haar geboorte-
plaats (Buenos Aires, Argenti-
nië) was geëmigreerd naar New 
Jersey, begon Priscila op zeven-
jarige leeftijd te zingen voor pu-
bliek. Haar muziekopleiding om-
vat onder meer de Manhat-
tan School of Music. Haar de-
buut als professional op het po-
dium maakte ze als danseres bij 
The Fifth Dimension on Broad-
way (New York). Via een show 
met Johnny Hallyday in het Pa-
lais des Sports in Parijs, ontdekte 
ze Europa en kwam ze naar Am-
sterdam waar ze zich aansloot 
bij de groep Salsa de Amster-

dam. Met deze band trad ze op 
tijdens het North Sea Jazz Fes-
tival, in de New Morning Club in 
Parijs,en in de Montmartre Club. 
Verder trad ze op in de rock ope-
ra ‘Ik Jan Cremer’, in de Karin 
Bloemen Show, en in Le Moulin 
Rouge (Frankrijk). Pianist Cajan 
Witmer is geboren in Amsterdam 
en is afgestudeerd aan het Rot-
terdams Conservatorium. Naast 
het spelen in het Armando Cairo 
Quartet, is hij leider van zijn ei-
gen ensemble El Trio. Hij won de 
eerste prijs voor compositie aan 
het Meervaart Jazz Concours. 
Cajan is tevens begeleider van 
zanger Ingram Washington uit 
Detroit. Naast het feit dat hij een 
zeer drukke freelancer is in de 
jazzwereld, presteert Cajan ook 
met latin, funk, en soul bands. 
Cajan was lid van de Hans Dulfer 
Jazz band voor anderhalf jaar en 
speelde hij door de jaren heen 
een belangrijke rol in een aan-
tal van Rinus Greenfi eld’s bands. 
Het concert begint om 13.00 uur 
en er mag gedanst worden!

Dance en metal in Bak
Castricum - Op vrijdag 9 au-
gustus wordt er de hele avond 
gedanst en op zaterdag 10 au-
gustus is er een avond met al-
leen de beste metal platen in De 
Bakkerij. 

Vrijdag begint het dansfeest om 
21.00 uur en de entree is gratis. 
Op zaterdag 10 augustus is het 

weer tijd voor een echte metal 
avond! Geen zoetsappige, lieve 
muziek, maar alleen de allerbes-
te metal van de bovenste plank. 
Verzoekjes zijn op deze avond 
ook welkom bij de dj’s Ian & Tora. 
Ook deze avond begint om 21.00 
uur en de entree is gratis.
De Bakkerij is te vinden aan de 
Dorpsstraat 30. 

Agrariërs sluiten opmerkelijke kavelruil
Limmen - Wat begon als een 
kavelruil tussen twee veehou-
ders en een investeerder in Lim-
men, kreeg een vervolg in Waar-
land een tuinbouwgebied dat 
maar liefst 25 kilometer verder-
op ligt. 
Deze vrij ongebruikelijke ruil op 
afstand werd ingegeven mede 
door een vererving. Kavelruil ‘De 
Tien Morgen’ zorgt ervoor dat de 
agrarische ondernemers meer 
grond letterlijk voor of achter 
het huis krijgen. Een investeer-
der in Limmen zette zijn agrari-
sche gronden van ruim 33 hec-
tare in de etalage. Deze gron-
den maakten oorspronkelijk on-
derdeel uit van de boerderij ge-
naamd ‘De Tien Morgen’. Diver-

se ondernemers toonden be-
langstelling. Twee van hen, sloe-
gen de handen ineen en beslo-
ten gezamenlijk de koop te slui-
ten. Dit met als doel om hun vee-
houderijbedrijven te kunnen op-
timaliseren met de uitbreiding 
van hun huiskavels met ruim 23 
en bijna 6 hectare. Eén van de 
twee ondernemers had door ver-
erving een perceel in Waarland 
in eigendom. Dit perceel werd 
op losse basis verhuurd aan een 
vollegrondstuinder. Het bedrijf in 
Limmen wilde het perceel in de 
ruil inbrengen. Toen de ‘buren’ 
van het perceel in Waarland de 
mogelijkheden van kavelruil ont-
dekten, sloten ze aan bij het pro-
ces. Hoewel in Waarland slechts 

2,4 hectare in de ruil betrokken 
is, profi teren toch drie partijen: 
een schapen- en paardenhou-
der door een grotere huiskavel 
en twee tuinders met vergrote 
veldkavels. Voor hen allen geldt 
dat ze mooie rechte kavels aan 
de ruil overhouden. 

Gedurende de gesprekken 
haakten in Limmen ook nog 
twee partijen aan: een investeer-
der en een kerkgenootschap, 
dat het nut en de noodzaak in-
zag van verschuiving van het ei-
gendom, waardoor de verkave-
ling voor een agrarische onder-
nemer kon worden geoptimali-
seerd. Op 31 juli zijn alle papie-
ren voor de ruil ondertekend. 

Regio - Op vrijdag 4 oktober is 
er een reünie voor iedereen die 
ooit in verpleeghuis Heemswijk 

Reünie personeel Heemswijk

Egmond-Pier-Egmond en Egmond Halve Marathon

Inschrijving evenementen gestart
Egmond - Voor fi ets- en hard-
loopliefhebbers begint het nieu-
we jaar in Egmond, tijdens de 
ATB strandrace AGU Egmond-
Pier-Egmond op zaterdag 11 ja-
nuari en de PWN Egmond Halve 
Marathon op zondag 12 januari 
2014. De winterklassiekers staan 
bekend om het uitdagende par-
cours aan de Noord-Hollandse 
kust. De inschrijving voor beide 
evenementen is donderdag 1 au-
gustus van start gegaan.
AGU Egmond-Pier-Egmond is 
met 3.500 deelnemers al jaren 
de grootste en meest aanspre-
kende ATB Strandrace van de 
Benelux. De 36 kilometers over 
het Noordzeestrand gaan van 
Egmond aan Zee naar de pier 
van Wijk aan Zee en weer terug. 
Jaarlijks komen ook enkele be-
kende profrenners in Egmond 
het nieuwe seizoen openen. In 
eerdere jaren waren dat onder 
andere Erik Dekker, Robert Ge-
sink, Sebastian Langeveld en Le-
ontien van Moorsel. Het afgelo-

pen jaar verschenen ook Mari-
anne Vos en Laurens ten Dam 
aan de start. De boulevard van 
Egmond aan Zee is wederom het 
decor van start en fi nish, waar 
veel publiek de ontknoping ieder 
jaar bijwoont.
Op zondag staan er maximaal 
17.500 hardlopers aan de start 
van de PWN Egmond Halve Ma-
rathon. Naast de vele duizen-
den individuele hardlopers doen 
jaarlijks ook honderden bedrij-
venteams mee aan de Busines-
sloop. De winterklassieker met 
een roemruchte historie is één 
van de zwaarste halve mara-
thons van Nederland. Het par-
cours over 21,1 of 10,5 km voert 
de deelnemers over het strand 
en door het Noordhollands Duin-
reservaat. De vaak zware weers-
omstandigheden zorgen ervoor 
dat elke editie weer anders is.

Combiklassement
De ultieme sportprestatie is 
deelname aan het Combiklasse-

ment, dit is een klassement voor 
atleten die aan beide evenemen-
ten meedoen. Op zaterdag wordt 
dan de ATB strandrace gefi etst 
en zondag de halve marathon 
gelopen. Elk jaar zijn er een paar 
honderd diehards die deze uit-
daging in Egmond aan Zee aan 
gaan. Voor de winnaars van het 
Combiklassement zijn extra prij-
zen beschikbaar.

Inschrijven
Vanaf 1 augustus is het al moge-
lijk in te schrijven op www.pwn 
egmondhalvemarathon.nl en 
www.aguegmondpieregmond.nl. 
De inschrijving sluit op 15 de-
cember. 
De ervaring leert echter dat de li-
miet van 3.500 fi etsers voor AGU 
Egmond-Pier-Egmond jaarlijks 
vroegtijdig wordt bereikt. En ook 
de belangstelling voor de PWN 
Egmond Halve Marathon was 
vorig jaar groot. Toen werd de li-
miet van 17.500 deelnemers half 
december bereikt.

heeft gewerkt tussen 1982 en 
1998. Het feest van herkenning 
wordt gehouden in Heemswijk 

van 13.30 tot 17.00 uur. Opge-
ven voor 1 september. Inschrij-
ven kan door 7,50 euro over te 
maken op rekening  51.33.43.520  
omschrijving Reünie Heemswijk/  
E. C. M.Boekhoven.



Flinke groei rietkraag 
vooroevers Dorregeesterpolder
Uitgeest - Begin april 2013 heeft 
het Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer 25.000 riet-
wortels laten planten in de voor-
oevers van de Dorregeesterpol-
der in Uitgeest. Dit was toen niet 
zichtbaar, omdat de rietstekken 
namelijk net onder de opper-
vlakte van het zand zijn geplant. 
Op deze manier konden de riet-
stekken zich eerst wortelen in 
het zand. Nu enkele maanden 
later is goed te zien hoe op ver-
schillende plaatsen het riet op-
komt. De verwachting is dat hier 
binnen 2 à 3 jaar een volwaardi-
ge rietoever ontstaat. Hierin kun-
nen dan rietvogels, waterspits-

muizen, noordse woelmuizen en 
andere dieren zich vestigen.

Voortgang
De vooroevers van Dorregees-
terpolder worden regelmatig ge-
controleerd door het recreatie-
schap en de aannemer, om goed 
in de gaten te houden dat het riet 
kan blijven groeien. Zij proberen 
dan ook te voorkomen dat er bo-
men zoals wilgen gaan groeien. 
Want dat is belangrijk voor de 
ontwikkeling van een rietoever 
zoals beoogd is met dit project.  

Dorregeesterpolder
De Dorregeesterpolder is een 

natuurterrein en maakt onder-
deel uit van recreatiegebied Alk-
maarder- en Uitgeestermeer. Dit 
gebied ligt tussen Alkmaar, Be-
verwijk en Zaanstad en omvat 
volop mogelijkheden voor water-
recreatie. U kunt er zwemmen, 
zeilen en kanoën, maar ook fiet-
sen en wandelen in een water-
rijk polderlandschap met enke-
le natuurterreinen. Om het meer 
liggen ook diverse recreatieter-
reinen.
Kijk voor meer informatie over 
het project oever- en natuuront-
wikkeling Alkmaarder- en Uit-
geestermeer op www.alkmaar-
der-enuitgeestermeer.nl.

Uitgeest - Twee wedstrijden 
stonden afgelopen weekeinde 
op het programma bij Postdui-
venvereniging de Snelvlieger.

Dirk de Bruin pakt zesde jon-
ge duivenvlucht
De Jonge duiven vlogen voor de 
zesde maal dit seizoen, nu vanuit 
Arras met een afstand van 281 
kilometer. Aantal deelnemers 
was 17 met 138 ingekorfde dui-
ven.  Met een harde zuid-wes-
ten wind in de staart werden de 
duiven om 8.15 uur gelost in de 
ochtend. Zou een vlucht kunnen 
worden waar de duiven hun ver-
zorgers met de een hoge snel-
heid zouden kunnen verassen. 
Na een goed vertrek vanaf de 
losplaats in Arras werd de eer-
ste en snelste duif geconstateerd 
om 11.08.37 uur in Uitgeest bij 
Dirk de Bruin met een gemiddel-
de snelheid van 1619,629 mpm 
(ruim 97 km p/uur). De uitslag: 
1-13-15-27-28e Dirk de Bruin, 
2-20-33e Jikke Liefting, 3-5-6-
7-8e Tandem W&F Rodenburg, 
4-16-18-24-29e Gerard Twaalf-
hoven en 10-31-34e Peter Schel-
levis. De taart gaat deze week 
naar Tandem W&F Rodenburg 
met de laatste punten duif in de 

uitslag. De eerste plaats van Dik 
de Bruin was tevens goed voor 
een 3de plaats in het Rayon B 
tegen 85 deelnemers met 1492 
duiven.

Ron van Rijn grootse winnaar 
op de Dagfond
Tevens werd er die dag de laatste 
Dagfond en eveneens de afslui-
tende vlucht van het Oude Dui-
ven kampioenschap vervlogen. 
Echter de straffe zuid-westen 
wind geeft op een afstand van 
zo’n 700 kilometer ook nog wel 
wat problemen. Regelmatig en 
juist corrigeren van de cours is 
op zo’n vlucht is slechts voor en-
kele duiven weggelegd. De los-
plaats was Argenton s/Creuse op 
700 kilometer, het aantal deelne-
mers was 10 met 78 duiven. Om 
7.30 uur in de morgen werden 
de duiven gelost met een goed 
vertrek. Na ruim zeven en half 
uur vliegen meldde de eerste en 
snelste duif zich om 15.06.25 uur 
in Uitgeest bij Ron van Rijn met 
een snelheid van 1530,100 mpm 
(ruim 91 km p/uur). De uitslag: 
1-2-3-4-8e Ron van Rijn, 5-10-
19e Peter Schellevis, 6-7-11-13-
16e Combinatie Kerssens-Krom, 
9e Dutch Day Racers en 12-20e 

       Zo vlogen 
       de duiven 

Hein Berkhout. De taart van deze 
vlucht gaat naar Hein Berkhout 
en de attractieprijs geschonken 
door J. Hommes & Zonen gaat 
naar Peter Schellevis met een 
duif op de vijfde plaats. De eer-
ste plaats van Ron van Rijn was 
tevens goed voor een 1e plaats 
in het Rayon B tegen 66 deel-
nemers met 542 duiven. Maar 
zijn bekroning van deze grandi-
oze overwinning kwam later op 
de avond tot zekerheid namelijk 
ook een 1e plaats in de afdeling 
met de snelste duif van Noord-
Holland (zuid) tegen 247 deelne-
mers met 2517 duiven. 
Eindstand Kampioenschap Dag-
fond: Onaangewezen: 1e Ron 
van Rijn 1170.8 pnt, 2e Combi-
natie Kerssens-Krom 1047.4 pnt. 
en 3e Peter Schellevis met 959.7 
pnt. Aangewezen: 1e Ron van 
Rijn 963.6 pnt., 2e Piet Groen-
tjes 617.9 pnt. en 3e Combinatie 
Kerssens-Krom met 598.7 pnt.
Duifkampioen van de Dagfond 
werd Ron van Rijn met zijn duif 
’10-156933 door met vijf van de 
zes vluchten 919.9 ptn te halen.
Eindstand Kampioenschap Ou-
de Duiven: Onaangewezen: 
1e Combinatie Kerssens-Krom 
2889.3 pnt.,  2e Gert Twaalfho-
ven 2629.1 pnt., en 3e Tandem 
W&F Rodenburg 2343.4 pnt. 
Aangewezen: 1e Gert Twaalf-
hoven 1846.1 pnt., 2e Combina-
tie Kerssens-Krom 1829.5 pnt. en 
3e Ron van Rijn met 1699.3 pnt. 
(Hein Berkhout)

Bisschop uit Banja Luka 
in roomskatholieke kerk
Uitgeest - Op zaterdag 10 au-
gustus om 19.00 uur zal Bis-
schop Komarica uit Banja Lu-
ka in Bosnië onverwachts me-
de voorgaan in de eucharistie-
viering in de rk. kerk aan de Lan-
gebuurt. Volgens het rooster zou 
er die avond eigenlijk geen vie-
ring zijn, dus men roept u bij de-
ze op met zoveel mogelijk men-
sen te komen.
Zoals bekend valt partner-paro-
chie Prijedor onder het bisdom 
Banja Luka. Maar ook voor de 
Prijedor-werkgroep komt dit be-
zoek als een complete verras-
sing. Bisschop Komarica wil met 
zijn komst zijn dankbaarheid to-
nen voor  alles wat in Uitgeest 
gedaan wordt voor de kerk en de 
mensen in Bosnië. 
Na de viering is er gelegenheid 

om de bisschop te spreken en 
koffie te drinken in het 
parochiecentrum “De Klop” 
naast de rk. kerk aan de Lange-
buurt. 

Meisjes- en vrouwen-
voetbal bij FC Uitgeest

Uitgeest - Meisjesvoetbal 
wordt steeds populairder en is 
de snelst groeiende sport on-
der meisjes in Nederland. In-
middels voetballen er weke-
lijks meer dan 140.000 meiden 
en vrouwen in clubverband. Ne-
gen jaar geleden was het aan-
tal meisjes dat voetbalde bij FC 
Uitgeest op een hand te tellen 
en speelden ze ‘gewoon’ tussen 
de jongens. Destijds dreigde 
FC Uitgeest deze meiden ook 
kwijt te raken omdat ze op een 
leeftijd waren gekomen dat het 
hen leuker leek om met en te-
gen andere meiden te voetbal-
len. Om dit te voorkomen werd 
met succes getracht om meer 
meiden enthousiast te maken 
voor het voetballen en zo werd 
in het seizoen 2005 - 2006 voor 
het eerst een meisjesjunioren-
team voor de competitie inge-
schreven.
Sindsdien heeft het meisjes-
voetbal binnen FC Uitgeest een 
explosieve groei doorgemaakt. 
FC Uitgeest heeft inmiddels al 
meer dan 130 meiden en vrou-
wen die lid zijn en er spelen 6 
meidenteams in de competitie. 
De meiden trainen één of twee 
keer per week en op zaterdag 
spelen zij een wedstrijd. Alleen 

het A juniorenteam van de mei-
den speelt op zondag. In het ko-
mende seizoen 2013/2014 dat 
op zaterdag 14 september be-
gint, zullen er minimaal 7 mei-
denteams en 2 vrouwenteams 
in competitieverband uitkomen. 
FC Uitgeest is echter nog steeds 
op zoeken naar nieuwe meis-
jes, die sporten in teamverband 
leuk vinden. Lijkt voetbal jou 
een leuke sport en heb jij hier-
voor belangstelling, dan kan je 
contact opnemen met de coör-
dinator voor het meisjesvoetbal, 
Sandra van Egmond. Haar tele-
foonnummer is (06) 1292 6463.
Ook voor het vrouwenvoetbal 
(vanaf 18 jaar) is er enige aan-
vulling gewenst. FC Uitgeest zal 
het komende seizoen weer met 
twee teams deelnemen aan de 
competitie. Maar het zou plezie-
rig zijn als enkele meiden zich 
nog zouden aanmelden, zodat 
beide teams een optimale be-
zetting hebben. 
De vrouwen trainen tweemaal 
per week op dinsdag en don-
derdag. Als jij hiervoor belang-
stelling hebt en je wilt eerst en-
kele malen meetrainen, neem 
dan contact met Shari Breet-
veld.  Haar telefoonnummer is 
(06) 5433 0268.
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