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Opmerkelijke vondst op strand

Castricum - Strandvonder 
Dirk Bakker van de gemeen-
te Castricum, bracht afge-
lopen donderdag een red-
dingsboei met noodseinlamp 
van het in december 2012 
gezonken schip Baltic Ace 
naar het Strandvondstenmu-
seum. Deze wordt in de col-
lectie opgenomen.
Eerst werd in samenwerking 
met de strandtoezichthou-
der melding gedaan van de 
vondst van de geïmplodeer-
de reddingsboei bij het kust-

wachtcentrum, want de boei 
zou wel een onderwerp van 
onderzoek kunnen zijn naar 
de scheepsramp die zich op 5 
december 2015 in het Neder-
landse deel van de Noordzee 
voltrok.
Destijds kwam het schip met 
ongeveer 1.400 spiksplinter-
nieuwe Mitsubishi auto’s in 
aanvaring met het contai-
nerschip Corvus J. De Baltic 
Ace zonk binnen vijftien mi-
nuten en er kwamen elf men-
sen om het leven. Dertien op-

varenden zijn levend uit het 
water gehaald. Naar de toe-
dracht van de aanvaring is 
door de Nederlandse auto-
riteiten geen strafrechtelijk 
onderzoek ingesteld, omdat 
deze buiten de Nederlandse 
territoriale wateren, de zoge-
naamde 12-mijlszone, plaats-
vond en beide schepen on-
der buitenlandse vlag voeren. 
Het schip lag op circa veertig 
meter diepte in een druk be-
varen gebied, inmiddels zijn 
de resten van het schip ge-
borgen. De reddingsboei en 
het noodsein zijn vermoede-
lijk bevestigd aan het schip 
mee naar de zeebodem ge-
trokken, waar de grote heer-
sende druk (4-5 bar) de red-
dingsmiddelen heeft doen 
imploderen.
 
Het toeval wil dat het Strand-
vondstenmuseum op zondag 
23 augustus speciale aan-

dacht besteedt aan calami-
teiten op zee. Er wordt in-
gegaan op een recent uitge-
bracht boek in de Egmond-
se reeks ‘Op Zee gebleven’; 
het verhaal achter de namen 
op het Vissersmonument van 
Egmond aan Zee. Cor Prins 
heeft onderzoek verricht voor 
dit boek, dat is uitgegeven 
door de Stichting Historisch 
Egmond. Hij is aanwezig om 
het te presenteren. Vanaf he-
den is het boek ook verkrijg-
baar bij het Strandvondsten-
museum. 
De middag wordt met een 
vrolijke noot afgesloten met 
een optreden van Effe An-
ders van 15.00 tot 17.00 uur.  
Het optreden en de toegang 
tot het streekhistorische deel 
van het museum inclusief de 
exposities zijn gratis. Het mu-
seum ligt aan de Geversweg 
2a te Castricum (achter het 
NS station). 

Treinverkeer plat door 
poging koperdiefstal

Uitgeest - Het treinverkeer 
tussen Uitgeest en Bever-
wijk lag maandagochtend 
urenlang plat. Dieven had-
den ’s nachts een poging ge-
daan een hoeveelheid koper 
buit te maken. Dat misluk-
te, maar de schade was aan-
zienlijk. Het gevolg was dat 

de treinen niet konden rijden. 
NS zette bussen in om de rei-
zigers te vervoeren, er ont-
stond een vertraging van een 
half uur tot een uur. Pas rond 
het middaguur kwam het 
treinverkeer tussen Uitgeest 
en Beverwijk weer op gang. 
(Bos Media Services).

Uitgeest - De politie heeft 
in de nacht van zaterdag op 
zondag op station Uitgeest 
een 22-jarige man uit Bilt-
hoven aangehouden. Hij liep  
over het spoor. 
De Bilhovenaar weigerde zijn 
identiteitsbewijs te overhan-
digen. Bij verder onderzoek 

trof de politie meerdere ver-
pakkingen met de drug GHB 
aan bij de man. De Biltho-
venaar is op verdenking van 
bezit van en handel in hard-
drugs aangehouden. 
Hij zal zich binnenkort voor 
de rechter moeten verant-
woorden.

Spoorloper met drugs

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Terug van 
vakantie!

Hallo Jumbo

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

is weer terug !!!
Deze week

20 perssinaasappels

€5,99

diverse WOrsTJes
O.a. iTaliaans,  

prOvencaals, spaans, 
hOOglander, eTc.

50% kOrTing

passie vruchten 
yoghurt

9.95
www.deroset.nl

Castricum
Heerhugowaard

G E M E E N T E
U I T G E E S T

op de achter-
pagina van deze 

krant het 
gemeentenieuws



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

COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV
OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Diamanten bruiloft van Dick en Thea
Uitgeest - Op 21 juli waren 
Dick en Thea Jongkind, res-
pectievelijk 85 en 81 jaar, 
zestig jaar getrouwd. In 1968 
zijn ze van Amsterdam naar 
Uitgeest verhuisd. 
Dick en Thea zijn nog zeer vi-
taal. Natuurlijk komen er wat 
kleine beperkingen, maar ze 
genieten nog volop van de 
familie en het leven. Geen ge-

raniums op de vensterbank., 
maar een tuin vol hortensia¹s. 
Ze zijn niet zo van de officiële 
vieringen dus de burgemees-
ter is vriendelijk afbesteld. 
Het plan was om met de fa-
milie een leuk sportief uitje te 
maken. Op zondag 5 juli wer-
den ze door Jan Heine opge-
haald, op zijn Trike, om naar 
Dorregeest gebracht te wor-

den. Totaal onverwachts. In 
het verleden hebben ze zelf 
ook motor gereden. Het werd 
een gezellig sportief uitje op 
Dorregeest aan het Uitgees-
termeer.  Het uitstapje werd 
verzorgd door Odisport en 
Buurman & Buurman. De 
twee dochters waren van de 
partij, de aanhang, de klein-
kinderen en de achterklein-

Strandzesdaagse lopen 
met een tros ballonnen

Regio - Donderdag kwamen 
ze voorbij Castricum; de bijna 
duizend deelnemers van de 
Strandzesdaagse van Hoek 
van Holland naar Den Helder. 
Gelukkig was het die dag wel 
droog, hoewel er een pittig 

fris windje waaide vanuit het 
noorden. Veel wandelaars lie-
pen alleen of met z¹n tweeën, 
soms zelfs romantisch hand 
in hand. Vlaggen werden de-
ze editie niet meegedragen, 
wel een tros ballonnen.

Acht medailles op NK 
atletiek voor TDR

Castricum - Het NK atle-
tiek heeft weer plaatsgevon-
den. Voor menig TDR-atleet 
is dit het hoogtepunt van het 
jaar. Ter voorbereiding om het 
EK atletiek wat volgend jaar 
in hetzelfde stadion is, heeft 
de organisatie dit evenement 
vierdaags gemaakt. Op don-
derdag waren er twee me-
dailles voor TDR: goud voor 
Sten Stoltenborg (10.000 me-
ter jongens Junioren A) en 
zilver voor Simon Grannetia 
(3000 meter steeple chase). 
Op vrijdag legden Lisanne 
de Witte (400 meter) en Ma-
non Kruiver (1500 meter) be-
slag op zilver en snelde Jurj-
en Polderman (1500 meter) 
naar het goud. 

Op de slotdag van de Neder-
landse Kampioenschappen 
atletiek zijn er drie medailles 
behaald. Dit brengt het aan-
tal TDR-podiumplaatsen van 
dit NK-weekend op een to-
taal van acht. Behaald met 

een equipe van zestien at-
leten betekent dit een hoog 
medaillerendement. In de fi-
nale op zondag toonden de 
TDR-dames hun klasse. Met 
een overtuigende versnelling 
op 200 meter voor de meet 
liep Lisanne de Witte weg bij 
haar concurrentes en werd 
Nederlands Kampioen 800 
meter. Manon Kruiver volg-
de in haar kielzog en finishte 
een seconde later. Hiermee 
stelde de Castricumse haar 
tweede zilver van het kampi-
oenschap veilig. 
In de 800 meter series voor de 
mannen plaatsten Jurjen Pol-
derman en Bob van der Ham 
zich overtuigend voor de fi-
nale. Het was Thijmen Ku-
pers die het wedstrijdverloop 
in de finale bepaalt. De topfa-
voriet domineerde de race en 
won de race in 1.45,28. Bob 
van der Ham kwam als twee-
de over de streep, Polderman 
werd vierde en verbeterde 
zijn pr. 

dochter. Na een buitje brak 
gelukkig het zonnetje door.

Poging om met vals 
geld te betalen mislukt

Castricum - Bij een hore-
cabedrijf aan de Dorpsstraat 
werden valse briefjes van 
vijftig euro uitgegeven door 
twee vrouwen. Zij verklaar-
den aan de eigenaar van het 
café dat ze het valse geld van 
een man hadden gekregen 
om drank te halen. De ge-
waarschuwde politie heeft 
de vrouwen aangesproken, 
maar ze wilden niets verkla-
ren en ontkenden uiteinde-
lijk alles. 

De man van wie de vrou-
wen het geld hadden ge-
kregen was ook van de par-
tij, hij gooide bij het naar bui-
ten lopen nog twee biljetten 
weg in de gang. Een tweede 
man gooide in het zicht van 
de politieagenten nog een 
pakketje met valse briefjes 

van vijftig euro op de grond. 
De twee mannen, 17 en 18 
jaar, afkomstig uit Alkmaar, 
zijn aangehouden en over-
gebracht naar het poltiebu-
reau in Alkmaar. Hierna is in 
de heg naast de scooters van 
de verdachte nog een ver-
frommeld vals briefje van vijf-
tig euro gevonden. Er werden 
in totaal dertien valse briefjes 
van vijftig euro gevonden.

Inbraak
Er is ingebroken in een wo-
ning aan de Achterlaan. Dit 
is tussen 27 juli 23.00 uur en 
28 juli 6.30 uur gebeurd. Men 
kon zonder schade binnen-
komen. Een Macbook, tele-
foon en tien euro aan losgeld 
zijn weggenomen. De wo-
ning is verder niet overhoop 
gehaald.

Jazzy blues in Bakkum
Bakkum - Zondag 9 augus-
tus speelt Mainville Music 
Company in De Oude Keu-
ken. Willem Smit, de saxo-
fonist van de band, woont 
al 35 jaar in Castricum en 
heeft er nog nooit opgetre-
den. Hoogste tijd dus. Main-
ville speelt herkenbare blues 
met een jazzy geluid en een 
algemeen repertoire met uit-
schieters naar hedendaagse 
muziek. Op de setlijst staat 

onder meer muziek van Ro-
bert Johnson en Eric Clapton. 
Naast Willem Smit op dwars-
fluit en saxofoon bestaat de 
band uit John Stevens (zang/
gitaar), Erik Missot (basgi-
taar) en Rene Revers (cajon/
drums). 
Aanvang 14.00 uur op het 
terrein van Dijk en Duin. Van-
af de ingang aan de Zeeweg 
geven borden de route dui-
delijk aan.
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donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
dinsdag 20.00 uur

Ted 2
zondag 19.30 uur

Amy
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Mission: Impossible 
Rogue Nation

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur
maandag & woensdag 20.00 uur

Paper Towns
donderdag & zaterdag 18.45 uur

Mr. Holmes
vrijdag 18.45 uur 

Nature - 3D (NL)
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur   
De kleine Prins 

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur   

Binnenste Buiten - 3D (NL)
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur   
Minions - 2D (NL)

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur   

Minions - 3D (NL)

Programma 6 augustus t/m 12 augustus 2015

Lachen om Ted 2
Ted trouwt met zijn vrien-
din Tami-Lynn, maar na een 
jaar begint hun huwelijk door 
constant geruzie scheuren 
te vertonen. Om hun relatie 
te redden besluit het koppel 
een baby te krijgen. Hoewel 
Teds beste vriend John be-
reid is zijn sperma te done-
ren blijkt Tami-Lynn evenwel 
onvruchtbaar te zijn gewor-
den door overmatig drugs-
gebruik. Als ze vervolgens 
een kind proberen te adop-

teren komt aan het licht dat 
de Commonwealth of Mas-
sachusetts Ted niet als per-
soon maar als eigendom te 
beschouwen. Ted verliest als 
gevolg hiervan zijn baan en 
zijn huwelijk met Tami-Lynn 
wordt nietig verklaard. 

Met de hulp van de jonge ad-
vocate Samantha Jackson 
proberen Ted en John voor 
de rechter te bewijzen dat hij 
menselijk is. 

Paper Towns is een coming 
of age-verhaal over Quentin 
en zijn raadselachtige buur-
meisje Margo, die zo dol op 
mysteries is, dat ze er zelf een 
is geworden. Margo neemt 
Quentin mee op een nachte-
lijk avontuur, maar verdwijnt 
dan plotseling. Wat ze ach-

Paper Town terlaat, zijn een aantal crypti-
sche aanwijzingen die Quen-
tin moet ontcijferen. De zoek-
tocht mondt voor Quentin en 
zijn gevatte vrienden uit in 
een bijzonder avontuur dat 
zowel hilarisch als ontroe-
rend is. Quentin moet ont-
dekken wat de waarde is van 
echte vriendschap en ware 
liefde. 

Jaarmarktconcert in 
eeuwenoude dorpskerk
Castricum - Tijdens de Cas-
tricumse jaarmarkt op zon-
dag 16 augustus vindt het 
Jaarmarktconcert plaats in 
de Dorpskerk aan het Kerk-
pad 1. De sopraan Arien 
Blees zingt aria’s van Vivaldi, 
Gluck en Paisiello. Zij wordt 
begeleid door de pianist Piet 
Cijsouw. 

Begeleid door Alice van Kals-
beek (piano) en Jan de Waard 
(klarinet) zingt Arien liederen 
van Spohr. Daarnaast speelt 
Alice samen met Veronica 
Smit (dwarsfluit) duetten van 
Telemann.
Het concert begint om half 
vier en duurt tot ongeveer 
half vijf. De toegang is gratis.   

Het Jaarmarktconcert wordt 
gehouden onder auspici-
en van de Stichting Castri-
cums Monument Ons een 

Zorg. Voor en na het concert 
is tussen half twee en vijf uur 
ruimschoots gelegenheid om 
de kerk - een rijksmonument 
uit de twaalfde eeuw - te be-
zichtigen. 

De Oude Keuken kookt in het 
weekend en heeft nieuw terras

Bakkum - Grand-café De 
Oude Keuken, op het land-
goed Duin en Bosch, is heel 
blij met het compleet ver-
nieuwde terras en vanaf 1 
september gaat chef-kok 
Wouter met zijn leerlingen 

koken op de vrijdag- en za-
terdagavond. Hij belooft ge-
rechten uit alle werelddelen 
te combineren tot een zeer 
smakelijk, biologisch drie-
gangenmenu.
De Oude Keuken is een bij-

zonder leerwerkbedrijf voor 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.  Zij leren 
hier belangrijke werknemers-
vaardigheden en worden op-
geleid in de bediening en de 
keuken.
De Oude Keuken werkt met 
bijzondere producten, af-
komstig van nabijgelegen 
collega- sociale onderne-
mingen en voornamelijk bi-
ologisch. Zo serveren zij on-
der meer brood en taart van 
Fermento, groenten, fruit en 
kruiden van De Duintuin en 
kaas van De Klompenhoeve. 
Het nieuwe terras mede mo-
gelijk gemaakt door Stichting 
Doen, het Skan fonds en het 
Anton Jurgen Fonds.

Speelgoed uit verleden 
in Vondst van de Maand

Castricum - Waar speel-
den de kinderen vroeger mee 
toen er nog geen computer-
spelletjes waren? De nieuwe 
Vondst van de Maand - vitri-
ne in Huis van Hilde - staat 
vol met speelgoed van wel-
eer, zoals snorrebotten en 
bikkels van bot en hout, af-
komstig uit het depot. De 
vondsten zijn te zien tot en 
met 24 september. Er is in 
de maand september ook 
een lezing van Annemarieke 

Willemsen, conservator Mid-
deleeuwen van het Rijksmu-
seum van Oudheden in Lei-
den. Huis van Hilde presen-
teert deze zomer ook een 
programma vol creatieve en 
educatieve activiteiten met 
voor elk wat wils. Doe mee 
met het fonkelnieuwe ar-
cheologie-game op groot 
scherm, bezoek de tentoon-
stelling wAARDEvol of ga 
uitwaaien in de duinen met 
het Cultuur-Natuur-arrange-
ment. 

Voor kinderen is er een kin-
derspeurtocht en zijn er elke 
woensdag en donderdag kin-
deractiviteiten. In de vakantie 
zijn bezoekers elke dag wel-
kom, dus ook op maandag. 
Meer informatie op www.
huisvanhilde.nl.

Castricum - Op woensdag 
5 en donderdag 6 augustus 
wordt van 14.00 tot 17.00 uur 
in Discovery een griezelmid-
dag georganiseerd voor kin-
deren in de leeftijd van zes 
tot en met twaalf jaar. 

In een spookhuis wordt naar 
een schat gezocht die al ja-
ren vermist wordt. Aanmel-
den kan bij Welzijn Castri-
cum, tel.: 0251 656562, info@
welzijncastricum.nl.

Leeskring moderne literatuur
Castricum - Op 24 septem-
ber start Corien Hildenbrant 
een tweede leeskring in Cas-
tricum. Tijdens de bespre-
kingen komen zowel Neder-

landse als buitenlandse boe-
ken aan bod. Iedere bijeen-
komst worden twee boeken 
besproken, beiden met het-
zelfde onderwerp. Er zijn ze-

ven maandelijkse bijeen-
komsten op donderdag van 
13.30-15.30 uur in het Rode 
Kruisgebouw aan het Kooi-
plein. 
Voor meer informatie en in-
schrijven: corienhilden-
brant@zonnet.nl.
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Rangercursus; leer de 
natuur kennen en overleef! 
Castricum - In de week van 
10 tot en met 14 augustus is 
er een rangercursus; vijf da-
gen waarin kinderen op een 
avontuurlijke manier leren 
over de natuur en hoe ze daar 
op een verantwoorde manier 
mee om kunnen gaan. El-
ke dag is er een program-

ma met diverse onderdelen. 
De activiteiten vinden plaats 
onder professionele begelei-
ding en de activiteiten begin-
nen om 10.00 uur. Deelne-
mers zijn zes tot twaalf jaar. 
Kijk voor meer informatie op 
www.campinggeversduin.nl/
recreatie/rangercursus.

Activiteiten in augustus 
voor senioren Uitgeest
Uitgeest - In augustus vin-
den tal van activiteiten plaats 
bedoeld voor senioren in 
dorpshuis de Zwaan, tenzij 
anders vermeld. 

Maandag 10, 17, 24, 31 au-
gustus: 10.00 -13.15 uur: 
KoffiePlus. 13.30 -16.45 uur: 
soos/biljarten. 13.30 -16.45 
uur: soos/zomerbridge (24 
augustus de laatste keer). 
Maandag 10, 17, 24 augustus: 
14.30-16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop. Maan-
dag 31 augustus: 10.00-12.00 
uur: schrijverskring. 13.30-
16.45 uur: soos, bridgen. 
Dinsdag 11, 18, 25 augustus: 
13.30-16.45 uur: soos/bil-
jarten. Woensdag 12, 19, 26: 
10.00-12.00 uur: zomercafé. 
Fietsen: vertrek 9.30 uur van-
af het dorpshuis. 13.30-16.45 

uur: soos/biljarten. Woens-
dag 26 augustus: 10.00-12.00 
uur: open dag S.U.S., soos en 
ANBO. Donderdag 6, 13, 20, 
27 augustus: wandelen (1 of 
2 uur): vertrek 9.30 uur van-
af het dorpshuis. 9.30-11.30 
uur: open atelier. 10.00-
12.00 uur: jeu de boules: ter-
rein Castricummerweg. 9.30-
12.00 uur: soos/biljarten voor 
beginners. 13.30-16.45 uur: 
soos/biljarten. 14.00-16.00 
uur: rummicub. Vrijdag 7, 14, 
21, 28 augustus: 13.30-16.45 
uur: soos/biljarten. Vrijdag 
14, 21, 28 augustus: 13.30-
15.00 uur: De Zingende Zwa-
nen. 

Voor informatie betreffende 
activiteiten van de S.U.S. tel.: 
319020, s.u.s@inter.nl.net of 
kijk op www.uitgeesterseni-
oren.nl.

Uitgeest - Het bestuur van 
FC Uitgeest heeft een extra 
algemene ledenvergadering 
uitgeschreven. De vergade-
ring zal worden gehouden op 
donderdag 13 augustus  om 
20.00 uur in het clubhuis op 
het Sportpark De Koog. In 

deze extra algemene leden-
vergadering vraagt het be-
stuur toestemming aan haar 
leden voor de aankoop van 
het pand aan de Zienlaan 6 
en voor een aangaan van een 
geldlening ten bate van deze 
aankoop.

Vergadering voor voetballers 
over aankoop nieuw pand

Louis Reuzenaar nieuwe 
secretaris FC Uitgeest
Uitgeest - Ben Vredenburg 
na een periode van 23 jaar, 
per 1 juli gestopt met zijn 
functie van secretaris van FC 
Uitgeest. 

Het bestuur is het afgelopen 
seizoen op zoek gegaan naar 

een nieuwe geschikte kandi-
daat en heeft deze gevonden 
in de persoon van Louis Reu-
zenaar. 

Louis heeft vanaf 3 augustus 
de werkzaamheden als se-
cretaris overgenomen.

Vrijdag spelzwemmen 
in De Witte Brug

Castricum - Op vrijdag 7 
augustus kunnen kinderen 
in de leeftijd van acht tot en 
met twaalf jaar deelnemen 
aan ganzenbordzwemmen 
met prijzen in zwembad De 
Witte Brug. 
Het zwembad is dan speci-
aal ingericht om een partij-
tje te zwemmen, te glijden en 

te rennen op de matten tij-
dens het spelzwemmen. Een 
zwemdiploma is verplicht 
voor deze activiteit die van 
13.00 tot 15.00 uur gehouden 
wordt. Aanmelden kan bij 
de Vakantiecocktail van de 
Welzijn Castricum, tel.: 0251 
656562, info@welzijncastri-
cum.nl.

Uitgeest - Een groepje jon-
geren kreeg woensdag 29 ju-
li omstreeks 20.15 ruzie met 
een jongeman in het fiets- 
en voetgangerstunneltje on-
der het station van Uitgeest. 
Hierbij werd over en weer ge-
duwd, getrokken en gevoch-
ten. 
Na verloop van tijd werden 

er vrienden bij gehaald waar-
door er circa vijftien jongeren 
tegenover elkaar stonden. 
De vechtpartij verplaatste 
zich naar het station en bij 
de in/uitstap van een trein. 
Daarom werd het treinver-
keer tijdelijk stilgelegd. Toen 
de politie ter plaatse kwam 
gingen alle betrokkenen er 

vandoor. De politie heeft nog 
wel enkele jongeren kunnen 
spreken. 

Een 17-jarige Amsterdam-
mer waar de ruzie mee be-
gon bleek gevlucht uit een 
instelling. Hij is aangehouden 
en teruggebracht. Foto: Ru-
ben Noom.

Fort aan Den 
Ham extra open
Uitgeest - Zondag 9 au-
gustus heeft Fort aan Den 
Ham een extra open dag. 
Het is voor publiek ge-
opend van 11.00 tot 16.00 
uur. 

p het buitenterrein is de foto-
expositie Spuien, Schuilen, 
Spuwen van de fotografen 
Nicole Segers en Luuk Kra-
mer te zien. Mary Admiraal 
exposeert binnen in het fort. 

Het fort ligt verborgen ach-
ter de spoorlijn en provinci-
ale weg N203 bij Krommenie 
ter hoogte van restaurant De 
Krokodil. 
Alle informatie over het fort 
en zijn geschiedenis is te vin-
den op de website www.for-
taandenham.nl. Het fort is 
ook op alle woensdagen tus-
sen 11.00 en 16.00 uur te be-
zoeken.
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Vier keer brandstichting 
Castricum - Afgelopen week 
is de brandweer vier keer uit-
gerukt voor buitenbrandjes.
De eerste keer was woens-
dagavond naar de Kemphaan 
waar een container in brand  
stond vlakbij de school. De 
volgende avond moest de 
brandweer omstreeks 23.15 
uur uitrukken naar de Henri 
Dunantsingel hoek De Bloe-
men waar een hoop takken 
in brand was gestoken. Deze 
lagen nog aan de kant van de 

weg van de storm van vorige 
week. Vrijdagavond om 22.40 
uur was dezelfde berg takken  
het doelwit van brandstich-
ting. Deze brand is geblust 
door omwonenden en de 
brandweer. Maandagavond  
stond een kledingcontai-
ner in brand bij de Montes-
sorischool aan de Koekoeks-
bloem. De politie wil weten 
wie verantwoordelijk is voor 
deze brandstichtingen. Foto: 
Hans Peter Olivier.

Vĳ vergeheimen ontrafelen in 
Tuin Kapitein Rommel

Castricum - Kinderen die   
willen weten wat er allemaal 

in de vijver van de Tuin van 
Kapitein Rommel te vinden is, 

Rotzooi wordt kunst en 
meer op de camping

Bakkum - Dit jaar zijn er 
weer nieuwe kunstenaars op 
werkvakantie op Camping 
Bakkum. De jongens van 
Trashville Amsterdam zijn in-
middels neergestreken. Zes 
weken lang gaan zij dingen 
bouwen van rotzooi, afval en 
troep. Hun specialiteit is het 
organiseren van zeepkisten-
races waarbij de zeepkisten 
gebouwd zijn van afval. De 
race is op 15 augustus.
 
Dit jaar maken ze speciaal 
voor Camping Bakkum een 

draaimolen. Of, zoals die nu 
al heet: The Trash-Mill. De 
molen staat oa op het speel-
veld, naast het voetbalveld, 
maar ook op andere plaat-
sen op de camping kunnen 
bezoekers hem tegenkomen. 
Het doel van Trashville: op 
een andere manier naar af-
val kijken.
Meebouwen? Verzamel troep 
en neem gereedschap mee 
tussen 12.00 en 17.00 uur.
De mannen van Trashville zijn 
er bijna dagelijks tot en met 
22 augustus. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 30-06-2015: Lies 
Margaretha Eriks, dochter 
van Bas Eriks en Johanna 
M.A. Mooij. 1-07-2015: Cristi-
ano Madia, zoon van Giovan-
ni Madia en Michéle Renée 
Koomen. 2-07-2015: Fedde 
Waagemeester, zoon van Rik 
Waagmeester en Maartje G. 
Verduin. 27-07-2015: Jaime 
Beukers, zoon van Jesper 
N.T. Beukers en Anna M. van 
der Eng. Castricum - 2-07-
2015: Zoë Cornelia Divera 
Apeldoorn, dochter van Ri-
co B.R. Apeldoorn en Wilhel-
mina A.M. Brakenhoff. 3-07-
2015:        Nina Sofi e Tou-
ber, dochter van Pim Touber 
en Marlien Beentjes. 3-07-
2015: Xavier Aedrièn Julius 
van Dijck, zoon van Stephen 
Edwin van Dijk en Ghislaine 
Ranou van den Berg. 7-07-
2015: Nola Renckens, doch-
ter van Stefanus J. Renckens 
en Mariska M.J.A van Zan-
ten. 10-07-2015: Beer Benja-
min Borgsteyn, zoon van Ja-
spar Borgsteyn en Martine 
C.M.J. Devilee. 14-07-2015: 
Perre Alexander van Wijnen, 
zoon van Robert A. van Wij-
nen en Karin Swerink. 14-07-
2015: Thomas Henricus Mar-
tinus Melis, zoon van Simon 
H.W. Melis en Sandra W.M. 
Metzelaar. 15-07-2015: Ni-
na Laura Zonneveld, dochter 
van Gijs J. Zonneveld en Li-
sette Hüsslage. 16-07-2015: 
Mees Pieter van Overschot, 
zoon van Pieter J. van Over-
schot en Marloes van Baar-
sen. 18-07-2015: Fiene Gran-
diek, dochter van Rick P.M. 
Grandiek en Eline A. Wes-
terhof. 20-07-2015: Bob Wil-
len Wierenga, zoon van Pie-
ter B. Wierenga en Marcel-
la Hoogeboom. 22-07-2015: 
Sem van der Kooij, zoon van 
Johannes J. van der Kooij en 
Ramona N. Krijger.

Limmen - 6-07-2015: Ky-
an Zwart, zoon van Natas-
hja Angelique Zwart. 8-07-
2015: Kate Cornelia Elisa-
beth Hopman, dochter van 
Cornelis G. Hopman en Sonja 
C. Berkhout. 22-07-2015: Elia 
Virginie Lili Karin Wit, doch-
ter van Robertus H.T. Wit en 
Gwendoline M.M. Barra. 24-
07-2015: Julia Hollander, 
dochter van Cornelis A. Hol-
lander en Evelien C.M. Been-
tjes.

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd Partnerschap
Castricum - 20-07-2015: Jas-
per Brasser en Noeska Rig-
ter. 27-07-2015: Amiar
Salim Arooni en Antje J. 
Draisma.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 3-07-2015: Bram 
Hof en Jet Admiraal. 10-07-
2015: David A. Stolker en 
Linda S. Elbers. 15-07-2015: 
Benjamin Groot en Alexan-
dra M. Kogels. Limmen - 29-
07-2015: Eric J. Burrij en Eli-
sabeth M. Hubbeling. Elders 
woonachtig: 4-07-2015: Se-
bastiaan J. Bouwman en Kim 
J.W. Gongriep. 10-07-2015: 
Jacob Sanberg en Marijke 
A.A. Boersma. 18-07-2015: 
Ramon M. den Nijs en Git-
ha M.D. Vosse. 24-07-2015: 
Willem J. Schinkel en Lisette 
J.M. Vendel. 24-07-2015: Pim 
Bosscha en Helen E. Chad-
wick.

Overleden
Akersloot - 6-07-2015: Wil-
helmus Buur, weduwnaar van 
Geertruida C.R. Putter.
Castricum - 29-06-2015: Cor-
nelia T.M. van der Wel, wedu-
we van Jules A. Meulemans. 
2-07-2015: Gabriëlla W. van 
der Slikke. 3-07-2015: Mar-
garetha M. Mulder, gehuwd 

met Marko J. Bruinsel. 3-07-
2015: Reinier W. Veenstra. 
5-07-2015: Hubertus Moot, 
gehuwd met Tietje J. Reg-
ts. 5-07-2015: Willempje Vlie-
genthart, weduwe van Ber-
nardus E. Sprenkeling. 7-07-
2015: Johanna M. Koeken-
bier, weduwe van Adria-
nus N. Schaaper. 7-07-2015, 
Maria C. van der Kolk, we-
duwe van Johannes Schoo. 
7-07-2015: Johanna H. van 
Deelen, gehuwd met Lef-
fert Jansen. 11-07-2015: Jan 
H. Limburg Zwaneveld, ge-
huwd met Maartje Bak. 13-
07-2015, Johannes A. Cretier, 
gehuwd met Margaretha van 
den Hoek. 13-07-2015: Cor-
nelia C.M. van Assema, ge-
huwd met J.T. van der Park. 
19-07-2015: Anna M. Boom, 
gehuwd met Johannes Ko-
ning. 19-07-2015: Stoffeli-
na Akkerman, weduwe van 
Johan G. van Meerkerk. 19-
07-2015: Cornelia Groen-
veld, gehuwd met Hendrik de 
Boer. 20-07-2015: Alida van 
Diepen, weduwe van Gerrit 
Bot. 21-07-2015: Jan van Pelt, 
gehuwd met Arina van Leeu-
wen. 22-07-2015: Frank van 
der Staat, gehuwd met Lami-
na B.J. Snijder. 21-07-2015: 
Maartje Mooij, gehuwd met 
Cornelis Hoogeboom. 23-07-
2015: Maria H. Roos, weduwe 
van Andries J.J. Pen. 24-07-
2015: Johanna M. Admiraal, 
gehuwd met Simonis C. Ad-
miraal. 28-07-2015: Ida M.W. 
Sikkelman.

Limmen - 3-07-2015: Cor-
nelia A. van Doornewaard, 
weduwe van W.A.M. Pop-
pen. 9-07-2015: Margaretha 
M. Tromp, weduwe van Pie-
ter Boon. 20-07-2015: Frans 
Hartensveld, geregistreerd 
partner van Annechina A. 
Woortman. Elders woon-
achtig - 2-07-2015: Adam S. 
Prins, gehuwd met Jeannette 
M. Selling. 23-07-2015: Mar-
tinus H.W. van Bezu.

gaan in de week van 10 tot 
en met 14 augustus naar de 
tuin tegenover het station.
Elke ochtend van 10.00 tot 
12.30 uur kunnen kinderen 
van zes tot twaalf jaar experi-
menteren en spelletjes doen 
om achter de geheimen van 
de vijver te komen.
In verschillende aquaria kun-
nen zij kijken naar de bodem,  
waterdiertjes, waterplanten 
en vissen.  Ze kunnen op-
names maken met een on-
derwatercamera en water-
dieren scheppen.  Misschien 
zijn er wel bootsmannetje te 
zien, een waterspin of water-
vlooien. En er zijn ook spelle-
tjes te doen, waaronder wa-
terplantenbingo, water zuive-
ren, een eendjesspel, voorle-
zen,  knutselen.   

Schoonmaak op strand
Castricum - Op zaterdag 
1 augustus ging de Boska-
lis Beach Cleanup Tour van 
Stichting De Noordzee van 
start. De hele maand augus-
tus maken vrijwilligers in 27 
etappes de volledige kustlijn 
schoon. 

Op 17 augustus vindt de actie 
plaats op het strand tussen 

Castricum en Egmond, aan-
vang 10.00 uur. Vóór aanvang 
van de opruimactie hebben 
zich al ruim 1.200 vrijwilli-
gers ingeschreven voor één 
of meerdere etappes. 

Kijk voor meer informatie, 
overzicht van de etappes en 
inschrijven op www.beach-
cleanuptour.nl.
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Uitgeest - De politie doet 
onderzoek naar een brand op 
het Stationsplein. Maandag, 
even na middernacht, ston-
den in een fietsenstalling vijf 
fietsen in brand. De brand-
weer heeft de brandjes ge-
blust. De politie gaat uit van 
brandstichting en doet verder 
onderzoek. 
Een getuige heeft na de 
brand een groepje jongens 
vanaf het Stationsplein weg 
zien rennen. De jongeren 
gingen in de richting van De 
Hoop. De politie komt graag 
in contact met de jongens of 
mensen die de jongeren rond 
het tijdstip van de brand heb-
ben gezien. De jongens droe-
gen T-shirts en één van hen 
had een rood shirt aan. Ge-
tuigen wordt verzocht con-
tact op te nemen met de po-
litie via 0900-8844. Anoniem 
kan ook via 0800 7000.

Brandstichting

Een zinkende woonboot 
Uitgeest - De brandweer 
werd zaterdagmiddag even 
voor half vier gealarmeerd 
voor een lekke, zinkende 
woonboot aan de Lagendijk. 
Er is zoveel mogelijk water 
weggepompt. Even werd er 

gedacht dat de oorzaak een 
lekke waterleiding was, maar 
dit bleek niet het geval. 
Naar de oorzaak wordt ge-
zocht. De bewoners waren 
niet aanwezig. Foto: Ruben 
Noom,

Bakkum Vertelt, vier 
dagen gratis plezier

Bakkum - Bakkum Vertelt 
start met theater, muziek en 
verhalen op woensdag om 
16.00 uur in het Openlucht-
theater De Pan op camping 
Bakkum. Er is een vast pro-
gramma in het theater. Daar-
naast zijn er nog diverse op-
tredens die tussen het pu-
bliek en in de omgeving van 

het theater ontstaan. Er zijn 
singer-songwriters, verha-
lenvertellers en theater voor 
kinderen. Van woensdag tot 
en met zaterdag, van 16.00 
tot 22.00 uur is er elk mo-
ment iets te beleven. De en-
tree voor dit festival is gratis. 
Kijk op www.facebook.com/
BakkumVertelt.

Zwemmen bij kaarslicht
Uitgeest - Dansen in het 
maanlicht is leuk, maar 
zwemmen bij kaarslicht is 
ook heel bijzonder. Maan-
dagavond kregen zwemmers 
in Uitgeest de kans tijdens de 
schemering een duik te ne-
men. Met een temperatuur 

van 19 graden was het een 
heerlijke zomeravond. 

Driehonderd  mensen, jong 
en oud, pakten deze kans en 
doken in het water. Kaarsjes 
en gedimd licht zorgden voor 
een mooi decor.  

Ton Scholten Tegels & Sanitair 
is nu vijf sterrenspecialist 

Uitgeest - Ton Scholten Te-
gels & Sanitair mag sinds kort 
het kwaliteitslogo 5-Sterren-
specialist voeren. Het logo 
wordt alleen toegekend aan 
bedrijven die garant staan 
voor goed advies, vakman-
schap, kwaliteit, service en 
garantie. Dankzij het kwali-
teitslogo 5-Sterrenspecialist 
wordt het voor de consument  
makkelijker gemaakt. 
Het logo mag enkel ge-
voerd worden door bedrij-
ven die vakmanschap, kwa-
liteit, service, garantie en het 
geven van een goed advies 
hoog in het vaandel hebben. 
Stuk voor stuk zaken die Ton 
Scholten Tegels & Sanitair als 

vanzelfsprekend beschouwt. 
Het kwaliteitslogo 5-Sterren-
specialist wordt toegekend 
door WonenWonen.nl, dat in 
de afgelopen vijftien  jaar is 
uitgegroeid tot een van de 
grootste woonportalen van 
Nederland. Op de websi-
te staat veel informatie over 
alles wat met wonen te ma-
ken heeft. www.WonenWo-
nen.nl  heeft per branche een 
overzicht gemaakt van de al-
lerbeste vakspecialisten van 
Nederland. 
Ton Scholten Tegels & Sani-
tair is er erg trots op zich in 
dit selecte gezelschap te be-
vinden. Het adres is Wester-
werf 2, Uitgeest. 

Orgelconcert in de kerk
Castricum - De bekende or-
ganist Dirk Out geeft op vrij-
dag 14 augustus een concert 
op het David-orgel van de 
Pancratiuskerk. 
Dirk Out zal een zeer geva-
rieerd programma ten geho-
re brengen met werken van 
Bach, Mendelssohn, Guil-
mant en Widor. Van de nog 
levende componist Guy Bovet 
speelt Dirk de ‘Hamburger 
Totentanz’. Van de grote com-

ponist César Franck speelt hij 
het beroemde derde koraal 
in a-klein spelen. Het orgel 
in de Pancratiuskerk is ge-
bouwd in 1953 door de be-
kende orgelbouwer Fam. Ver-
meulen uit Weert. Dirk Out 
was een veelgevraagd bege-
leider bij radio- en televisie-
opnamen van de NCRV. Het 
concert begint om 20.00 uur. 
Het adres is Dorpsstraat 113 
in Castricum. 

Vier medailles NK atletiek
Uitgeest - Van donderdag 
30 juni tot en met zondag 
1 augustus werden in het 
Olympisch Stadion het NK 
Atletiek gehouden. 22 at-
leten van Lycurgus kwa-
men deze dagen in actie 
met meer en minder suc-
ces. Na vier dagen wa-
ren er vier medailles ge-
scoord. 

Menno Vloon won met een 
hoogte van 5.20 meter het 
goud op het onderdeel pols-
stokhoogspringen. Zelf was 
hij niet tevreden, omdat hij 
graag hoger had gespron-
gen. Dat gold ook voor Rian-

na Galiart die na een kwali-
ficatie op donderdag in haar 
finale polsstokhoogsprin-
gen tot een zilveren medail-
le kwam met een hoogte van 
4.25meter. 

Na zijn serie (1.54.78) op za-
terdag gewonnen te hebben 
kwam Jorian Damen in de fi-
nale 800 meter tot een der-
de plaats met een tijd van 
1.48.83. 

De andere bronzen medaille 
ging naar Dave Brandhoff bij 
het hoogspringen. Met een 
hoogte van 2.10meter werd 
hij derde.

Uitgeest - Tijdens de insta-
pavonden op 26 augustus en 
2 september kunnen belang-
stellenden onder begeleiding 
van ervaren clubleden een 
uurtje rond peddelen door de 
polder of over het Uitgees-
termeer. De Kanovereniging 
Uitgeest beschikt over een 
aantal verenigingsboten in 
verschillende maten en mo-
dellen. De instapavonden be-
ginnen om 18.45 uur. Aan-
melden bij voorkeur via acti-
viteiten@kanovereniging-uit-
geest.nl of bel naar Theo Ko-
ning via 06-46192640. Voor 
verdere informatie: www.ka-
novereniging-uitgeest.nl

Stap ook eens 
in een kano
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Lezing Westfront in 
WO II en rol van forten
Regio - Op zondag 9 augus-
tus is er in Luchtoorlogmu-
seum Fort Veldhuis een le-
zing over Eerste Wereldoor-
log en met name de strijd aan 
het Westelijk front, uitgebreid 
wordt de rol die forten daarin 
speelden besproken. Tevens 

wordt ingegaan op de for-
ten van de Stelling van Am-
sterdam. 
De lezing wordt gegeven 
door Pieter Voorwinden. De 
lezing begint om 14.00 uur. 
Het Fort is gelegen aan de 
Genieweg 1, Heemskerk.

Meer behoe� e aan taalondersteuning
Castricum - Het Samen-
Spraakteam zoekt nieuwe 
vrijwilligers. Men kan direct 
of na de vakanties aan de 
slag. Om vrijwilliger te wor-
den is niet perfecte taalbe-
heersing het belangrijkste, 
maar het plezier in een wer-
kelijke ontmoeting met een 
anderstalige.

SamenSpraak Castricum 
brengt Nederlanders en an-

derstaligen bij elkaar om de 
Nederlandse taal en cultuur 
te delen. Bij SamenSpraak 
oefenen 55 vrijwilligers in 
huiselijke sfeer het Neder-
lands spreken met andersta-
ligen. Het kan gaan om taal-
kundige ondersteuning bij 
het behalen van het inbur-
geringsexamen of om het 
uitbreiden van de woorden-
schat en het overwinnen van 
spreekangst, om zo sociaal 

Brandweer 
op scooter

Castricum - De brandweer 
doet mee aan een proef met 
brandweerscooters. Deze 
hebben ze een maand gele-
den in gebruik genomen om 
te testen of sommige vrijwil-
ligers zo sneller bij de brand-
weerkazerne kunnen zijn bij 
een melding. Er staan drie 
scooters tot hun beschikking 
en zijn verdeeld over mensen 
die overdag de langste rijtijd 
hebben.

Aan bewonersgroepen 
over het opstelterrein

In april ontvingen wij van u een brief waarin u onze aandacht 
vraagt voor twee zaken die betrekking hebben op de voorge-
nomen aanleg van een opstelterrein voor sprinters in de omge-
ving van Uitgeest ten behoeve van de Zaancorridor. In uw brief 
vraagt u onze aandacht voor de objectiviteit bij de totstandko-
ming van de Heritage Impact Assesment (hierna te noemen 
HIA) en de nut en noodzaak van het Programma Hoogfrequent 
Spoor (hierna te noemen PHS). U vraagt ons expliciet zorg te 
dragen dat de aanbevelingen van ICOMOS, verwoord in hun 
Guidance-document, ten aanzien van de totstandkoming van 
een HIA, worden gevolgd. Het zoeken en realiseren van het 
opstelterrein voor de sprinters nabij Uitgeest is een behoefte 
en verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu. De regio en het ministerie hebben als voorkeurslo-
catie voor het opstelterrein de locatie die in de Stelling van 
Amsterdam ligt. Dat betekent dat er een HIA uitgevoerd moet 
worden. De totstandkoming daarvan is een verantwoordelijk-
heid van het ministerie. Als provincie hechten wij grote waar-
de aan het UNESCO-werelderfgoed, de Stelling van Amster-
dam, en aan het behoud daarvan en wij achten het noodzake-
lijk dat de waarden van het gebied zo goed mogelijk geborgd 
zijn en blijven. Het uitvoeren van een HIA bij een beoogde in-
greep in het gebied en het vragen van advies hierover aan ICO-
MOS vinden wij essentieel. Het laten uitvoeren van de HIA en 
het advies vragen aan ICOMOS is in het geval van het opstel-
terrein  een verantwoordelijkheid van het Rijk. Overigens delen 
wij dat participatie van belang is en dat de uitkomst van de HIA 
duidelijk en inzichtelijk moet zijn. Wij blijven hierop aandringen 
bij het ministerie en ProRail. Het tweede punt waar u aandacht 
voor vraagt is nut en noodzaak van PHS. De provincie heeft het 
PHS onderschreven. Op dit moment is er geen aanleiding om 
dit standpunt te wijzigen. Dat neemt niet weg dat ook wij al-
tijd alert blijven op wijzigende omstandigheden, ook in het dos-
sier opstelterrein.
Provincie Noord-Holland.

Zonnige zomen
Als Amsterdammer geniet ik al jaren van bos, duin en strand 
in Castricum/Bakkum. Een lange tijd was ik niet in de omge-
ving van het uitkijkduin geweest richting Egmond ter hoogte 
van strandpaal 43. Vorige week wandelde ik nietsvermoedend 
naar mijn geliefde plek, het prachtige stuk bos rondom het uit-
kijkduin. Ik schrok geweldig. Is er brand geweest? Oorlog? Wat 
zag dat er uit, alle dennen omgekapt; een slagveld. Wie heeft 
dat gedaan, welke onzalige nieuwlichter heeft dat van achter 
een bureau bedacht, wie heeft dit bos naar de verdoemenis ge-
holpen? Ik vraag het aan passanten, zij lopen ook met afgrijzen 
door deze dodenakker, hen werd verteld dat dit moest gebeu-
ren voor de ‘duinversterking’. Hoe haalt men het in zijn hoofd 
om deze unieke plek zo te ruïneren? Later zoek ik op internet 
naar informatie en kom op een site van MTB NoordWest9 uit. 
Daarin wordt vermeld dat er in de duinen van Bakkum brede-
re wegen aangelegd moeten worden voor de promotie van de 
mountainbikesport. Een van de artikelen draagt als titel ‘Zon-
nige zomen’. In het bosgebied  van Bakkum moeten een aan-
tal paden verbreed worden om zonnige zomen te creëren. 
Dan komt er een heel verhaal  over zandhagedissen, duinpa-
relmoervlinders en andere zonminnaars die het nodig hebben 
dat de grootste bomen verwijderd worden. Dit is wel een  zeer 
treurig voorbeeld hoe de burger, de natuurliefhebber, kortom 
alle mensen die werkelijk begrijpen wat het woord duurzaam 
betekent, in de maling genomen worden.
Is het niet het arme duin dat versterkt moet worden, dan is 
het wel een vlinder die niet zonder zon kan. Maar in feite zijn 
het zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, omdat er 
altijd geldelijke belangen aan ten grondslag liggen, belangen 
die hand in hand gaan met een misplaatste vorm van vernieu-
wingsdrang.
H.J. Weima, Amsterdam.

verkeer te vergemakkelijken 
en betere kansen te creëren 
op de arbeidsmarkt. Tijdstip, 
locatie en frequentie van de 
ondersteuning worden door 
de begeleider en de deel-
nemer onderling geregeld. 
Over het algemeen vindt het 
contact één keer per week 
plaats, met een duur van een 
á twee uur per keer. Bel 0251 
65 65 62 of mail naar vcc@
welzijncastricum.nl.

www. .nl

www. .nl

Getuigen 
brand gezocht

Uitgeest - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag woedde 
er rond 4.00 uur een brand op 
de veranda van een woning 
in aanbouw op de Hoorne. Er 
wordt forensisch onderzoek 
gedaan om vast te stellen of 
er sprake is van brandstich-
ting. Wie in de nacht van vrij-
dag op zaterdag iets gezien 
heeft wat met deze brand te 
maken kan hebben, neemt 
contact op met de politie op 
0900-8844 (lokaal tarief). 
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Bram vierde van Europa
Castricum - Het tweejaar-
lijkse evenement het Euro-
pean Youth Olympic Festi-
val (EYOF) werd dit jaar in 
het Georgisch Tbilisi ge-
organiseerd. Met deelne-
mers uit vijftig landen ver-
deeld over negen sporten 
is dit het grootste Europe-
se jeugdsporttoernooi. Van 
TDR uit plaatste Bram Ande-
riessen zich al meteen in zijn 
eerste 1500 meter van het 
seizoen: 3.56,56 op de snelle 
Mondo piste in Oordegem in 
België. Vorige week maandag 
stonden de series op het pro-
gramma. Anderiessen wist 
zich in hierin gemakkelijk te 
plaatsen voor de finale door 
een derde plaats. De belofte-
volle atleet plaatste zich hier-
mee direct voor de finale van 
woensdag. De finale werd 

onder warme omstandig-
heden gelopen: 36 graden. 
De grote favoriet de Ier Ke-
vin McGrath, dit jaar al goed 
voor 3.50, werd overtuigend 
winnaar van de finale. Ande-
riessen was in de laatste ron-
de in strijd met een Frans-
man en verloor de strijd om 
het brons. 
Anderiessen na afloop: ,,Ik 
kwam hier om te presteren 
en deze vierde plaats is dan 
wel flink balen. Dit toernooi is 
wel een hele mooie leererva-
ring, met verschillende spor-
ters en een chef de mission. 
Dit smaakt echt naar meer 
voor de toekomst. Nu een 
aantal uur na de race ben ik 
tevreden met wat ik heb ge-
presteerd. Ik toch maar mooi 
vierde van Europa gewor-
den!”

Uitgeest - Op woensdag 26 
augustus van 10.00 tot 12.00 
uur houden de Stichting Uit-
geester Senioren, de Soos 
en de ANBO een gezamen-
lijke open dag in Dorpshuis 
de Zwaan in Uitgeest. Be-
langstellenden kunnen ken-
nismaken met en informa-
tie inwinnen over het aan-
bod aan activiteiten en cur-
sussen. Er zijn diverse work-
shops zoals yoga, pilates, fifty 
fit en dat is 50+ gym, bingo, 
koersbal, scrabble, damesbil-
jarten, klaverjassen, rummi-
kub en schaken. Een com-
puterinloop vindt gelijktijdig 
plaats. De computercursus 
Windows 10 voor beginners 
is eens in de twee weken op 
dinsdag van 9.00   10.30 uur 
en van 10.30   12.00 uur. Start-
datum 6 oktober. De cursus 
Windows 10 voor gevorder-
den is eens in de twee we-
ken op maandag van 10.30   
12.00 uur, op dinsdag van 
13.30   15.00 uur en van 15.00   
16.30 uur en op woensdag 
van 09.00 -10.30 uur en van 
10.30   12.00 uur. Startdata 7, 
8, 9 en 16 september. Er is 
ook een cursus fotoalbums 
maken: eens in de twee we-
ken op donderdag van 10.30   
12.00 uur. Startdatum 10 sep-
tember. Aanmelden tijdens 
de open dag of via tel.: 0251-
319020, s.u.s@inter.nl.net.

Open dag voor 
ouderen

Uitgeest - In de week van 8 
tot en met 15 augustus is de 
TCU  jeugdonderlinge. Naast 
mooie en spannende wed-
strijden in de verschillende 
leeftijdscategorieën, zijn er 
ook allerlei activiteiten op het 
tennispark. 
Elke dag start met een trai-
ning. Daarnaast gezamenlij-
ke lunch, bingo, kanoavond, 

prijzenslag, springkussen en 
playbackshow en meer. Tij-
dens de jeugdonderlinge 
wordt ook een open huis voor 
de jeugd gehouden op dins-
dag 11 augustus. Alle leef-
tijden zijn welkom. Het open 
huis start om 9.45 uur en 
duurt tot ongeveer 11.30 uur. 
Aanmelden via trainers@
tcuitgeest.

Expositie 
Castricum - In de ontmoe-
tingsruimte van de tuin van 
kapitein Rommel exposeert 
Bart Coelen. 
Tot 26 augustus zijn de schil-
derwerken te zien. Waren 
eerst het landleven, trekpaar-
den en koeien de onderwer-
pen van zijn schilderijen; nu 
fascineren vrouwen uit Ethio-
pië en Somalië hem. De Tuin 
van Kapitein Rommel is te 
vinden schuin tegenover het 
NS-station. 

Gestopt 
Uitgeest - Hans de Winter, 
die sinds twee jaar werk-
zaam is bij FC Uitgeest als 
Hoofd Jeugd Opleiding, is 
per direct gestopt bij FC 
Uitgeest. Hans heeft gaat 
in China aan het werk. FC 
Uitgeest gaat op zoek naar 
een nieuwe kandidaat voor 
de functie.

Castricum - Op vrijdag 14 
augustus wordt van 20.00 
tot 22.00 uur in Discove-
ry een feest voor kinderen in 
de leeftijd van zes tot en met 
twaalf jaar georganiseerd. 
Het bekende Limbodance 
en het spel Freeze ontbreken 
niet bij dit discofeest. Aan-
melden kan bij Welzijn Cas-
tricum, tel.: 0251 656562, in-
fo@welzijncastricum.nl.

Disco en meer 
voor kinderen

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft donderdagavond 
met overmacht de wekelijkse 
wedstrijd om de KPB moun-
tainbikecup op sportcom-
plex De Cloppenburgh op 
zijn naam geschreven. Ach-
ter hem probeerde het duo 
Henk Louwe/Chris Kemp de 
schade te beperken. Toch 
wist Henk Jan Verdonk se-
nior het duo Louwe-Kemp te 
verschalken voor Louwe en 
Kemp.

Drie keer Henk 
op het podium

Opbrengst
Castricum - In juli is de jaar-
lijkse collecte van Terre des 
Hommes gehouden in Cas-
tricum, Akersloot en Lim-
men. De opbrengst is door 
mooi weer wat minder dan in 
voorgaande jaren, veel men-
sen waren op pad, maar toch 
nog het respectabele be-
drag van 3790,48 euro. Terre 
des Hommes Kennemerland 
maakt zich sterk voor kinde-
ren in ontwikkelingslanden. 
eGeld overmaken kan na-
tuurlijk altijd, op nr NL66RA-
BO032.62.14.232 ten name 
van Terre des Hommes Ken-
nemerland. 

Vader André en zoon 
Jaimie de winnaars! 

Akersloot - Vader en zoon 
van Sikkelerus hebben in 
het weekend van 18 en 19 
juli de 4-uurs supermoto-
race in Lelystad gewon-
nen. Het team deed het 
goed en na vier lange uren 
wisten André en Jaimie de 
wedstrijd met een voor-
sprong van twee ronden 
op het tweede team win-
nend af te sluiten.

In eerste instantie zou Jai-
mie deze wedstrijd rijden met 
Wayne Tessels en zijn vader 
zou aan de start komen met 
Michael Willemse. Helaas 
kwam Wayne in de training 
ten val en liep hierbij een 
breuk op in zijn bekken. Na 
deze tegenslag werd beslo-
ten dat Jaimie en zijn vader 
samen een team zouden vor-
men en dat Michael samen 
met een vriend zou rijden. De 
dag begon positief voor het 
team want Jaimie wist in de 
laatste ronde van de kwali-
ficatie de snelste tijd op de 
klok te zetten. Hij deed dit 
in de regen en was hiermee 
bijna twee seconden snel-
ler dan de tweede man. Om 
12.30 uur gingen de rijders 
van start en het was meteen 
Jaimie die het heft in handen 
nam en de eerste 35 minu-
ten voor zijn rekening nam. 
Daarna werd er snel gewis-
seld met André. Ook André 
was niet helemaal fit want hij 
was op zaterdag ten val ge-
komen en had hierbij een ge-
kneusde rib opgelopen. Hij 
verbeet de pijn maar slaagde 
er wel in om de koppositie tot 
aan het einde van zijn sessie 
in handen te houden.
De regen kwam met bakken 
uit de lucht en op het nat-
te circuit voelde Jaimie zich 
als een vis in het water. Af en 
toe reed hij wel vijf seconden 
sneller dan de tweede man. 
Ook reed hij twee keer zo 
lange sessies als zijn vader, 
die sinds lange tijd weer voor 

het eerst op de supermoto 
zat en erg moest wennen aan 
het rijden in de regen. Na 2,5 
uur begon de baan te drogen 
en moesten de regenban-
den gewisseld worden voor 
slicks. Na acht wissels waren 
de vier uren voorbij. Andre en 
Jaimie wonnen de goed ge-
organiseerde wedstrijd met 
twee ronden voorsprong op 
het tweede team. Commen-
taar André van Sikkelerus: 
,,Ik ben trots dat ik dit samen 
met mijn zoon heb mee mo-
gen maken. Vier dagen spier-
pijn voor vier uur racen. Dit 
had ik nooit willen missen. Ik 
ben trots op mijn zoon, wat 
een berenconditie heeft hij 
en wat beheerst hij die motor. 
Mooi om te zien.’’

Jaimie is dit weekend in ac-
tie gekomen bij het Gamma 
Racing Event in Assen. Dui-
zenden mensen komen ieder 
jaar op dit evenement af en 
dit jaar was er ook een de-
monstratie van Max Verstap-
pen.
Jaimie ging op een Yamaha 
van R2B Racing van start in 
het ONK Supersport. Op za-
terdagochtend stonden er 
twee kwalificaties op het op 
het programma en zondag-
ochtend de warm up en de 
race. Daarna ging de Routz-
rijder naar de nabijgelegen 
junior track om deel te ne-
men aan een supermotowed-
strijd. Foto boven: Kees Siroo.
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Acteur Julian Miller 
lanceert bordspel

Castricum - De in Londen 
wonende acteur Julian Mil-
ler (Spy) heet eigenlijk Ro-
nald Beentjes en is opge-
groeid in Castricum. Hij lan-
ceert de Nederlandse verta-
ling van een populair Engels 
bordspel Game For Fame. Het 
spel wordt vanaf augustus 
door Bol.com verkocht.
,,Game for Fame is een hila-
risch bordspel met een knip-
oog waarin je vecht voor 
roem en rijkdom”, vertelt hij. 
De lichthartige en grappige 
inslag heeft er voor gezorgd 
dat het enorm populair is bij 
een gevarieerd publiek van 
alle leeftijden. Het spel komt 
oorspronkelijk uit Engeland 
waar het de afgelopen jaren 
steeds uitverkoopt en regel-
matig in de top vijf staat van 
best verkopende bordspelen 
op Amazon.” 
Ronald zegt dat het spel zijn 

succes heeft te danken aan 
de originaliteit en het humo-
ristisch karakter: ,,Iedereen 
kan meedoen. De opdrach-
ten zijn vooral grappig, maar 
het ontbreekt niet aan een 
leuk competitieve element, 
want dat hoort natuurlijk bij 
een bordspel. Het is elke keer 
weer geweldig om te horen 
hoe hard mensen hebben 
moeten lachen en dat komt 
ook naar voren in de recen-
sies op Amazon.”

FC Uitgeest naar Beach 
Soccer Tournament

Uitgeest - Op zaterdag 8 au-
gustus speelt FC Uitgeest op 
het Beach Soccer Tourna-
ment bij strandpaviljoen Sout 
in Wijk aan Zee. De voetbal-
lers zullen de hele dag strij-
den om de eerste plaats, als 
afsluiting is er een feest dat 
voor iedereen toegankelijk is. 

Andere deelnemende teams 

zijn SV Wijk aan Zee, RK-
VV DEM, SV Beverwijk en de 
Foresters. Er is ook een all-
star team met oud-selectie-
spelers. Om de teambuilding 
compleet te maken is er van-
af 21.00 uur een feestavond. 
De muziek is in handen van 
Mem, Renji, Jimmy Clash, 
Malique en Marthin Goods, 
allemaal dj’s uit de regio.

Hugo deelnemer EK freestyle voetbal
Castricum - Voor het eerst 
is Nederland het toneel van 
het Europees kampioen-
schap freestyle voetbal en 
Hugo Vliese (13), speler uit 
de C-selectie van Vitesse is 
van de partij. Vrijdag 25 en 
zaterdag 26 september ver-
tonen ruim honderd balvir-
tuozen, mannen en vrou-
wen, uit twintig landen hun 
kunsten op het Marie Heine-
kenplein in de Amsterdamse 
Pijp. Freestyle is het kunstzin-
nige broertje van het ‘gewo-
ne’ voetbal, waarbij het draait 
om entertainment en behen-
digheid. De deelnemers ha-
len als ware acrobaten al-
lerlei trucjes uit met de bal: 

zittend, staand, met voeten, 
hoofd, knieën, schouders en 
borst. Onder de deelnemers 
in Amsterdam zijn onder 
meer de regerend Europees 
kampioenen bij de vrouwen 
en de mannen: Laura Bion-
do (Italië) en Daniel ‘Miko-
laj’ Mikołajek (Polen). Neder-
land wordt in ieder geval ver-
tegenwoordigd door de nati-
onaal kampioenen, Maarten 
van Luit en Jasmijn Janssen. 
De Nederlandse ‘rookies’ 
Gert de Nooijer, Hugo Vlie-
se uit Castricum en Mart Pool 
behoren in Amsterdam tot de 
jongste deelnemers. De ver-
wachting is dat Nederland 
met zo’n dertig deelnemers 

‘hofl everancier’ is van het EK 
in eigen land.

Castricum - EHBO vereni-
ging Castricum start op dins-
dag 1 september weer een 
cursus Eerste Hulpverlener, 
het EHBO diploma. Reanima-
tie en het bedienen van de 
AED zijn onderdeel van de 
opleiding. De cursus bestaat 
uit twaalf lessen en wordt op 
1 december afgesloten met 
een examen. De lessen wor-
den gegeven in het EHBO-
lescentrum aan de Koe-
koeksbloem 55 in Castricum. 
Meer informatie op www.
ehbocastricum.nl of bel tel. 
0251-651060 tussen 19.30 
uur en 21.00 uur.

EHBO start 
nieuwe cursus

Uitgeest - Recent is pastoor 
Kaleab uit Castricum even-
eens benoemd tot pastoor in 
Uitgeest. Pastoor Kaleab gaat 
in beide kerken zondags voor 
in de Eucharistievieringen. 
Vanaf 2 augustus beginnen 
de zondagse vieringen om 
9.00 uur in Uitgeest en om 
10.30 uur in Castricum.

Kerkdienst 
begint vroeger

Limmen/Akersloot - Wie 
van bingo houdt kan in zo-
wel Limmen als Akersloot zijn 
hart ophalen. Op dinsdag 11 
augustus kan men om 14.00 
uur bij de Vredeburg in Lim-
men terecht. Op woensdag 
12 augustus vindt de bingo 
vanaf 13.30 uur plaats bij het 
Kruispunt in Akersloot. Altijd 
prijs én er wordt een bood-
schappenpakket verloot. 
Aanmelden via info@welzijn-
castricum.nl of 0251-656562.

Bingo!

Kwalifi catie Mike Korver 
voor toernooi Engeland
Uitgeest - Mike Korver heeft 
zich gekwalifi ceerd voor The 
Boys Amateur Champion-
ship, het meest prestigieuze 
jongenstoernooi ter wereld. 
Het 17-jarige golftalent uit 
Uitgeest komt vanaf 11 au-
gustus in actie op de banen 
van Royal Birkdale en Sout-
hport & Ainsdale.
The Boys Amateur Champi-
onship is te vergelijken met 
het fameuze Brits Open, 
maar dan voor jongens tot 
en met 18 jaar. Het concept 
is bovendien anders. De eer-
ste twee dagen wordt er op 
de twee verschillende banen 
strokeplay gespeeld, waar-
na de beste 64 doorgaan in 
een knockout-fase waarin 
de spelvorm dan matchplay 
is. Die plaatsing is echter al 
een prestatie op zich. Aan 
het evenement wordt deelge-
nomen door liefst 252 spelers 
uit alle delen van de wereld. 
Nederland is vertegenwoor-
digd met vier spelers op de 
banen iets ten noorden van 
Liverpool.
Het toernooi komt nadat 

Mike Korver net een mooi 
debuut heeft gemaakt op 
het internationale podium. 
In Nederland kwalifi ceerde 
de speler van Houtrak zich 
voor het Dutch Junior Open, 
zeg maar het KLM open voor 
jeugdspelers. Ook daar ston-
den internationale toptalen-
ten aan de start, van wie een 
aantal na het toernooi zelfs 
de stap naar de professionals 
maakte.
Op de baan van Toxandria in 
Brabant kende de Uitgeester 
een wat nerveuze start met 
een ronde 78, zes boven de 
baan. Een dag later maakte 
hij echter een reuzensprong 
in de stand na een ronde 71. 
Met een score van 73 op dag 
drie verzekerde hij zich van 
een plaats in de laatste ron-
de, die er alleen was voor de 
beste veertig spelers. Korver 
had voor zijn vierde ronde 74 
slagen nodig, waarna hij ein-
digde op een uitstekende 26e 
plaats. Winnaar werd de En-
gelsman Daniel Brown, die 
daarmee een wildcard voor 
het KLM Open verdiende.
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Burgemeester bij 
diamanten echtpaar Reiff
De heer en mevrouw Reiff-Leijendekkers kregen op woens-
dag 22 juli 2015 bezoek van burgemeester Wendy Verkleij. Die  
verraste het Uitgeester echtpaar met een feestboeket omdat 
het die dag zestig jaar geleden was dat het in Vlaardingen in het  
huwelijk trad.

De geboren Rotterdammers J.M. Reiff (83) en M.B. Reiff-Leijendekkers (86) 
leerden elkaar na een woelige oorlogsperiode in 1950 kennen op dansles in 
Vlaardingen. Een jaar later verloofden ze zich, maar ze moesten met hun brui-
loft wachten tot 1955. Toen kwam er eindelijk woonruimte:  op de bovenver-
dieping van het ouderlijk huis van de bruidegom. Na de geboorte van twee 
dochters en twee zoons en twee woningen verder kreeg de chemicus Reiff een 
baan bij Cargill in Amsterdam. Verhuizen werd noodzakelijk en na een tus-
senstop van negen maanden in Wormerveer kon het gezin in 1971 een koop-
woning betrekken in de Kerverslaan in de kersverse Uitgeester wijk De Koog.
De overstap van een bedrijvige industriestad naar een dorp was groot, maar 
toch hebben ze geen moment spijt gehad: ‘Dichtbij het mooie Uitgeestermeer, 
het strand, grote steden vlakbij.’ Mevrouw was in Vlaardingen al actief voor 
het Rode Kruis, in Uitgeest zette zij dat voort, onder meer bij de administra-
tie en de organisatie van de collectes. Na 41 jaar zette zij er een punt achter. 
Zij was toen al geëerd met de Zilveren Penning van het Rode Kruis en met het 
lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Die koninklijke onderscheiding 
dankte zij ook aan haar vrijwilligerswerk in het Dienstencentrum en haar ne-
gentien jaar bestuurswerk voor stichting De Kuil.
Het diamanten echtpaar geniet volop van de zes kleinkinderen, die allemaal 
in de buurt wonen. Tegenwoordig trekken ze er niet meer met de fiets op uit, 
maar nog wel met de auto: ‘Vooral in de omgeving; Vlaardingen en Rotterdam 
zijn onherkenbaar veranderd.’
Verder gaan ze nog regelmatig bridgen en klaverjassen, thuis met vrienden 
of in de soos. Op 6 september wordt de diamanten bruiloft gevierd met een 
boottocht over het Uitgeestermeer, met buffet aan boord. Samen met kinde-
ren, kleinkinderen en goede vrienden.

Het diamanten echtpaar Reiff-Leijendekkers op hun zestigste trouwdag met 
burgemeester Wendy Verkleij (foto: gemeente Uitgeest).

Gemeentegids Uitgeest 2015
Afgelopen weken is in Uitgeest de nieuwe Gemeentegids 2015 huis aan huis-
bezorgd. Wie de gids niet heeft ontvangen kan er een afhalen van de leestafel 
in de hal van het gemeentehuis. Of bladert hem digitaal door: http://lokaalto-
taal.nl/gidsen/uitgeest
Bij adressen met een ja-neesticker of nee-neesticker mogen geen gidsen wor-
den bezorgd. Het kan voorkomen dat ook op ‘normale’ adressen de gids niet 
is aangekomen.

Ophaaldata gft-afval
In week 33 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 10 augustus. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 12 augustus.
De Koog:  donderdag 13 augustus.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 14 augustus. 

Opruimen julistorm duurde hele week
Medewerkers van de brandweer Uitgeest en van de gemeente-
lijke buitendienst zijn zaterdag 25 juli vanaf 14.00 uur in touw 
geweest met het opruimen van de stormschade. In Uitgeest zijn 
zeven bomen omgewaaid; drie onherstelbaar beschadigde bo-
men moesten worden omgezaagd en twee bomen werden voor-
afgaand aan het natuurgeweld preventief gerooid. De brandweer 
was na het werk in Uitgeest zondagmorgen nog tot 02.00 uur in 
touw bij het verlenen van assistentie bij de stormschade in om-
liggende gemeenten.

De meeste schade zat in de kronen van bomen, die beschadigd zijn door afge-
broken takken. Twee boomverzorgers met hoogwerker werden ingehuurd om 
die takken netjes af te zagen, zodat de beschadigde bomen behouden kun-
nen blijven. Van IJmond Werkt waren vijf man bezig om gazons, beplantings-
vakken, trottoirs en wegen vrij van takken te maken. Zij maakten stapels van 
de takken, die weer door drie man van de buitendienst werden versnipperd. 
Het werk nam de gehele vorige week in beslag.
De hulp van inwoners werd door de gemeente van harte verwelkomd. Om al-
le afgewaaide takken zo snel mogelijk weg te hebben en de straten weer vei-
lig en goed berijdbaar te krijgen konden inwoners takken op een veilige plek 
langs de weg op een hoop gooien. De gemeentelijke buitendienst kwam het 
hout dan ter plekke versnipperen.
Het voornemen is om acht van de twaalf gesneuvelde bomen te vervangen 
door nieuwe. Vier bomen stonden op een plek die te ongunstig is om opnieuw 
te beplanten. Het is mogelijk dat de komende  tijd nog bomen worden aan-
getroffen die gevaar kunnen opleveren en die alsnog moeten worden omge-
zaagd.

Bekendmaking Wet 
geluidhinder Langebuurt 81
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt, namens het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, bekend dat 
voor de omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest, een 
hogere waarde voor de geluidbelasting is vastgesteld.

Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben ten behoeve van de omge-
vingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest, een verzoek om vaststelling van 
een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omge-
vingsdienst IJmond. De vastgesteld hogere waarde heeft betrekking op weg-
verkeerslawaai.
 De bevoegdheid van het college van Uitgeest tot vaststelling van hogere waar-
den voor de geluidsbelasting is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van de 
Omgevingsdienst IJmond. De directeur van de Omgevingsdienst IJmond heeft 
het besluit tot vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting ten 
behoeve van de omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest genomen.
Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt vanaf 5 augus-
tus 2015 gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 ter inzage 
bij de Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk en van maan-
dag t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en vrijdags van 09.00 t/m 
12.00 uur bij het gemeentehuis van Uitgeest aan de Middelweg 28 te Uitgeest 
gedurende openingstijden.
Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag, onder vermelding van ‘Besluit hogere waarde Wet geluid-
hinder Omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest’.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
B.J.T. Tushuizen, 81 jaar
P. Brandjes, w/v Buur, 97 
jaar

GEBOREN
Kyan Jason Tol, zoon van 
J.D. Tol en S. Bakker
Romee Aniek Stam, dochter 
van R.J. Stam en G.E. Groen

ONDERTROUW
A.W. Everd en A.E. Spanjaard

UITGESCHREVEN
M. Luttjeboer, per 06-05-
2015

Adresgegevens worden als 
volgt gewijzigd:
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend
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