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● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
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● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie
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Uitgeest - De bonte knaagke-
ver bedreigt het voortbestaan van 
‘De Tweede Broeker’ in Uitgeest. 
De vraatzuchtige houtworm blijkt 
de zeventiende eeuwse watermo-
len van onder tot boven ernstig te 
hebben aangetast. De enige op-
lossing is bestrijding van het on-
gedierte met gas, maar dat wordt 
een kostbare operatie. Snelle ac-
tie is geboden. De behandeling 
kan –in verband met de buiten-
temperatuur- niet langer op zich 
laten wachten en daarom gebrui-
ken de eigenaren van het monu-
ment voorlopig een deel van het 
reguliere onderhoudsbudget voor 
dit doel en is het bestuur van de 
Stichting Uitgeester en Akerslo-
ter Molens (Suam) bereid geble-
ken het resterende bedrag tij-
delijk voor te schieten. Naarstig 
wordt nu gezocht  naar extra fi-
nancieringsmogelijkheden, zoals 
eenmalige giften van bedrijven 
en bijdragen van particulieren die 
willen sponsoren. Het gaat in to-
taal om een bedrag van twintig-
duizend euro.
De aanwezigheid van de bon-
te knaagkever werd ontdekt door 
Michiel van Eerden, de huidige 
molenaar die samen met zijn zus 
Linda en broer Coen een belang-
rijk deel van het onderhoud aan 

de molen doet. De molen was van 
zijn vader Joop, die in het voorjaar 
van 2012 overleed. Moeder Riet is 
er altijd blijven wonen. ‘De Twee-
de Broeker’ doet nog altijd dienst 
als hulpgemaal voor het op peil 
houden van de Uitgeester- en 
Heemkerkerbroekpolder. Michiel 
noemt de bonte knaagkever een 
gluiperd. ,,Aan de buitenkant van 
het hout zie je niks. Ik was aan het 
schilderen in de kap en ontdek-
te een paar kleine gaatjes. Er ach-
ter bleek het hout helemaal gaar 
te zijn. Ik kon er zo een lange spij-
ker insteken en ook een koevoet 
verdween helemaal in het verstof-
te hout.’’ Op advies van molenma-
ker Cees Poland is een deskun-
dig verdelgingsbedrijf uit Ensche-
de ingeschakeld. Uit nader on-
derzoek bleek dat de hele Tweede 
Broeker vol zit met het schadelijke 
insect. De paar gaatjes zijn de in 
en uitvluchtwegen, erachter gaat 
een groot gangenstelsel schuil. 
Diep in het hout verricht de hout-
worm zijn verwoestende werk. 
Daar ook zitten de kraamkamers 
met de larven. Zonder een ingrij-
pende bestrijdingsactie kan het 
monument worden afgeschreven. 
De bedoeling is dat de molen met 
speciaal doek luchtdicht zal wor-
den ingepakt. Met voor mensen 

onschadelijke gassen gaan spe-
cialisten dan de plaagdieren te 
lijf. De hele operatie zal ongeveer 
drie dagen duren. Daarna zullen 
de aangetaste delen van de mo-
len nog moeten worden gerepa-
reerd. ,,Maar dat kunnen we voor 
een belangrijke deel zelf doen’’, 
vertelt Michiel. 
Zijn zwager Gerben van der Veen, 
partner van zus Linda, is ook zeer 
betrokken bij het wel en wee van 
‘De Tweede Broeker’. Hij kon als 
bestuurslid van de Stichting Uit-
geester en Akersloter Molens 
steun vinden voor zijn verzoek 
een deel van het geld voor te 
schieten, zodat de hele operatie 
snel kan worden opgestart. ,,Een 
mooi gebaar die lening van de 
Suam, temeer daar ik weet dat ze 
zelf ook voor grote uitgaven staan 
voor onderhoud aan hun eigen 
molens De Kat in Uitgeest en De 
Oude Knegt in Akersloot’’.  Ger-
ben vertelt dat het in stand hou-
den van molens voor particulieren 
bijna niet meer is op te brengen. 
Er bestaat weliswaar een rijksre-
geling met subsidies voor regu-
lier onderhoud en ook de provin-
cie draagt bij aan het maalvaar-
dig houden van molens in Noord-
Holland, maar de kosten stijgen 
ver boven de subsidiebijdragen 

Snelle actie om monumentale molen 
voor ondergang te behoeden

Houtworm verwoest 
‘De Tweede Broeker’

uit. Met zijn schoonfamilie onder-
zoekt hij nu of het mogelijk is de 
Tweede Broeker onder te bren-
gen in een stichting, waardoor 
het voor sponsors fiscaal aantrek-
kelijker wordt financiële steun te 
verlenen. Voor privépersonen die 
een molen bezitten en bewonen is 
het bovendien lastig geld bij fond-
sen te krijgen. 
De familie zet alles op alles om de 
molen te redden. ,,Dat zijn we ver-
plicht aan mijn schoonvader Joop, 
die hier bij leven zijn hele ziel en 
zaligheid in heeft gestopt. Boven-
dien is  De Tweede Broekermo-
len, die hier al eeuwen draait, een 
monument dat niet verloren mag 
gaan.’’ 
Wie de familie Van Eerden wil 
helpen of meer wil weten, kan 
contact op nemen met Mi-
chiel, telefoon 0251 320481 of 06 
480333144. Zijn e-mailadres is 
michielvaneerden@planet.nl.  

Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest



27 augustus 20142

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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
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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke stand Castricum
Geboorte:
18-08-2014: Yalou, dochter van 
Bartholomeus P. Schoorl en 
Angela Ligterink. 19-08-2014: 
Bjorg Jacob Kuilman, zoon van 
Bernardus T.J. Kuilman en Fleur 
de Witt Havers. 20-08-2014: 
Roosmarijn Johanna Maria van 
der Flier, dochter van Alexander 
van der Flier en Lisette T.A. van 
Veen.

Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap:
16-08-2014: Iwan Escabache en 
Lisanne Tros. 22-08-2014: David 
A. Sloog en Anne M. Kok. 22-
08-2014: Simon H.W.Melis en 
Sandra W.M. Metzelaar.

Overleden:
In Castricum: 13-08-2014: Wil-
helmus Joannes Maria Fraijman. 
13-08-2014: Louisa Geertrui-
da van der Meer, weduwe van 
Johan Stoop. 14-08-2014: Hen-
drikje Pater. 16-08-2014: Petro-
nella Johanna Duijn, weduwe 
van Jacobus van Wijk. 17-08-
2014: Aleida Gerritdina Jantina 
Schapink, weduwe van Harmen 
Tromp. 17-08-2014: Anna Maria 
Afra Borst, weduwe van Arnol-
dus S. Henselmans. 20-08-2014: 
Maaike Schouten.

Elders:
15-08-2014: Geertruida Corne-
lia Apeldoorn.

Word Wakker
Nadat ik afgelopen donderdag in het gemeentehuis onze volks-
vertegenwoordigers heb gehoord heb ik er weinig hoop op dat 
we de Zanderij kunnen behouden. Het goedkeuren van een haal-
baarheidsonderzoek is wat mij betreft een “ja” “voor de bouw van 
Landal-park. Als je namelijk echt tegen de vestiging van een der-
gelijk park bent dan heb je zo’n onderzoek gewoon niet nodig. Als 
ik zie hoe Landgoed Dijk en Duin is kaalgekapt, Zanderij onder-
werp voor bebouwing is, op elke open plek een bouwbedrijf ver-
schijnt blijft er maar weinig over van de zogenaamde ‘Heerlijck-
heid’. Ik krijg steeds meer het idee dat ik woon in ‘Exploitatiemaat-
schappij Castricum. De Castricumse ondernemersorganisatie is 
positief als een dergelijk bungalowpark er zou komen. Uit onder-
zoek blijkt maar al te vaak dat mensen een recreatiepark niet af 
gaan. De winkels op het park zullen de bewoners voorzien van de 
nodige waar en de rest is van huis meegenomen. Zo zijn Nederlan-
ders nu eenmaal. Een Landal-vakantieganger gaat nu eenmaal niet 
naar Huitinga of Post om gordijnen te kopen, hooguit een krant 
bij Laan als die niet al in de parkwinkel is te verkrijgen. Castricum 
is niet meer dan een ‘Wannabe vakantiedorp’ waar het overgro-
te deel van de toeristen naar het strand gaat om daarna snel via de 
Zeeweg weer richting Uitgeest of Limmen de gemeente te verla-
ten. Het aantal mensen dat in het dorp komt draagt echt minimaal 
bij aan ons ‘vakantiedorp’. Zo zal dat ook gaan met Landal.
Men staat er te weinig bij stil dat het vakantiepark ook een flop 
zou kunnen worden vooral ook omdat er in Castricum-dorp nu 
eenmaal niet zoveel te doen is, om niet te zeggen niets. De ge-
meente Castricum heeft al moeite de eigen bevolking iets aan te 
bieden. Het wildste wat Castricum haar bewoners te bieden heeft 
is de vrijmarkt voor kinderen in de Bakkummerstraat op Konings-
dag en het Uit je bak-festival van De Bakkerij aan de Soomerwegh.
Landal is een bedrijf met Amerikaanse investeerders en het is ge-
noegzaam bekend hoe beleggers, met onvoldoende winstgevend-
heid van hun investeringen, hiermee omgaan. Ze trekken zich te-
rug, nemen het verlies en weg zijn ze. In een dergelijk situatie zijn 
wij de Zanderij al kwijt, maar mogen waarschijnlijk dan ook de 
troep opruimen en afbreken en wie gaat dat betalen? Als men op 
de site van Landal kijkt biedt men ook huisjes te koop aan aan par-
ticulieren, krijgen we dan een dorp naast het dorp waar niet-Cas-
tricummers wonen? De opbrengsten die de toeristen zouden moe-
ten opleveren zijn we de eerste jaren sowieso kwijt aan de kos-
ten om de infrastructuur aan te passen en te onderhouden, zoveel 
wordt er dus niet verdiend aan het park. Kortom het gaat Castri-
cum geld kosten, geld dat beter besteed kan worden aan de aan-
komende tekorten op de zorg van de ouderen, zieken en gehan-
dicapten. Het ter discussie brengen van een een jaar oud bestem-
mingsplan is een gotspe van de partijen die het zowel voor als na 
de verkiezingen het hier voor het zeggen hebben en hadden. Een 
grotere incompetentie kan ik me niet voorstellen. Castricummers 
kom in actie en laat ons dorp in ieder geval aan de buitenkant een 
heerlijk dorp blijven. Vergeet niet over 4 jaar welke partijen uw 
dorp ‘verkocht’ hebben.

J. van der Weiden, Castricum

Landal Limerick
Leo van Schoonhoven, zei u nou 21/8 in de Raad
Bij een win/win situatie hebben allen baat?
Dat is beide zijden veel beloven
Één kant wordt teleurgesteld, Weth. Van Schoonhoven.
Inzake Landal wint  marketingtaal het NIET van de daad.

Bas Aders

Live muziek bij 
clubMariz

Castricum -  Aanstaande vrij-
dagavond is er weer live mu-
ziek bij clubMariz. Een gezellig 
avondje uit met lekkere muziek 
om op te swingen. De clubMariz 
session band is thuis in wisse-
lende muzieksoorten en varieert 
met zangers en zangeressen. 
Aanstaande vrijdag zingt Nienke 
van den Berg, onder andere be-
kend als het gezicht van kinder-
omroep Z@ppelin en als profes-
sioneel zangeres en zangcoach 

bij de Music Academy. 
De band staat bekend als een 
session band opgebouwd uit 
zeer getalenteerde en vooral su-
per enthousiaste bandleden. Al-
leen het kijken naar de band is al 
een feestje. De band speelt iede-
re laatste vrijdag van de maand 
vanaf 22.00 tot 1.00 uur in club-
Mariz Studio. Voor die tijd is ie-
dereen welkom voor een drankje 
de clubMariz Lounge met terras 
op de Dorpsstraat nr. 72.

Start Clusius College Castricum 
vraagt wat flexibiliteit

Castricum - Met man en macht 
wordt er gebouwd aan de ver-
nieuwing van het Clusius Colle-
ge Castricum. In de zomer is te-
gen de klippen op gewerkt om 
de nieuwe lokalen tijdig af te 
krijgen en in een gedeelte van 
het oude deel de nodige aanpas-
singen te doen. 
Een grote ploeg schoonma-
kers heeft het gebouw flink op-
gepoetst en geboend. Maan-
dag 18 augustus was er een flin-
ke klusdag voor het hele docen-
tenteam. Kasten inruimen, loka-
len inrichten, alles klaar maken 
om de leerlingen te kunnen ont-
vangen. Lokalen zijn veranderd, 

sommige zijn er niet meer, ande-
ren zijn  nieuw. 
Al met al het  nog wel wat zoe-
ken de eerste week, voor leerlin-
gen  en docenten. Veerle Velt-
man-Kappel vertelt: Het vraagt 
wat flexibiliteit van iedereen, het 
komend (half) jaar wordt  pas-
sen en meten. Maar er wordt al-
les aan gedaan om het leerjaar 
voor de leerlingen zo rustig en 
ongestoord te laten verlopen als 
mogelijk is. 
Het heeft ook wel wat, met z’n al-
len de schouders eronder zodat 
het Clusius College Castricum 
over een paar maanden weer 
helemaal mooi, fris en nieuw is.”

Spullen gevraagd voor 
rommelmarkt Music-Train
Castricum – Overbodige spul-
len in huis die te mooi zijn om 
weg te gooien? Show- en zang-
groep Music-Train houdt op za-
terdag 27 september haar jaar-
lijkse rommelmarkt in de Mara-
nathakerk. 
De groep is op zoek naar allerlei 
spullen en boeken die de moeite 

waard zijn om te verkopen. Deze 
kunnen op vrijdag 26 september 
vanaf 14.00 uur naar de Mara-
nathakerk gebracht worden. 
De opbrengst is voor de nieuwe  
show die gepland staat voor eind 
november 2015. 
Bel voor meer informatie naar 
0251-656811.
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Schilderen bij Ida Bakker
Castricum - Elke eerste zater-
dag van de maand, kan ieder-
een schilderen bij lijstenmakerij 
Ida Bakker op eigen niveau, met 
acrylverf, olieverf of pastelkrijt. 
De inloop is voor beginners en 
gevorderden van acht tot hon-
derd jaar en staat onder leiding 
van vakdocent Mieke Rozing. Er 
is alle ruimte om van alles te ex-

perimenteren en te combineren.
Materiaal is er natuurlijk genoeg 
met de winkel onder het atelier. 
De eerstvolgende inloop is op 6 
september. Wie vier keer wil ko-
men krijgt korting. Er wordt ge-
schilderd van 10.30 tot 13.00 uur. 
Aanmelden in de winkel van Ida 
Bakker, Dorpsstraat 102, Castri-
cum, 0251-673977.

Heilige bronnen
in de Lage Landen

Castricum - In het boek ‘Heili-
ge bronnen in de Lage Landen’ 
van de Castricumse Ineke Berg-
man en anderen doen mensen 
vanuit verschillende disciplines, 
visies en achtergronden verslag 
van hun persoonlijke zoektocht 
en ontdekkingen. 
Sommigen zochten bronnen in 
het voetspoor van Maria, Wil-
librordus of Fostare. Anderen 
stroopten een stad of regio af. Het 
boek heeft als doel mensen te in-
spireren op zoek te gaan naar hun 
eigen bron.  Ineke had al vroeg 
een fascinatie voor putten, omdat 
ze iets magisch hebben, toegang 
tot de andere wereld zijn. Zij ging 
pas echt krachtplekken en bron-
nen bezoeken toen ze de godin-
nenopleiding volgde, een training 
in oude vrouwelijke wijsheid.,,Het 
element water wordt als vrouwe-
lijk gezien. Godinnen en water-
bronnen zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De put bij het 
Witte Kerkje in Heiloo is mijn eer-
ste liefde, omdat het de eerste 
bron is waar ik door de christe-
lijke laag heen de diepere lagen 
van de geschiedenis van voor die 
tijd kon voelen.” Deze put vormt 
ook het vertrekpunt voor de zoek-
tocht die Ineke in het boek be-
schrijft, de zoektocht naar de go-
din Fostare aan de hand van de 
aan haar gewijde putten.
Het onderzoek van Michiel de 
Nijs richtte zich vooral op Noord-
Holland en de plek die de arche-
ologische vindplaatsen innamen 

of innemen in het landschap. Hij 
schreef onder andere het hoofd-
stuk ‘De drie putten van Noord-
Kennemerland’ over de Adelber-
tusput bij Egmond, de Runxput 
bij de kapel Onze Lieve vrouw ter 
Nood in Heiloo en de Willibrordu-
sput bij het Witte Kerkje in Heiloo. 
,,Zoeken naar heilige bronnen, 
vooral in de omgeving waar je 
woont en leeft, is als het ware een 
zoektocht naar je eigen plek”, zegt 
hij. Niet alleen veel bronnen uit 
Noord-Holland: zoals de Broek-
polder, Onze Lieve Vrouw op de 
Keinse bij Schagen, Amsterdam-
se bronnen en bronnen op Texel 
worden in dit boek beschreven, 
maar ook een bronnenbos bij Nij-
megen, het Vrouweputje bij Goes 
in Zeeland, bronnen bij de Leme-
lerberg in Overijssel, op de Velu-
we, in Zuid-Holland tot Brusselse 
bronnen aan toe. Het boek is te 
koop bij boekhandel Laan in Cas-
tricum.

Limmen -  Vrijdag 29 augustus is 
van 19.00 tot 23.00 uur open in-
loop bij Club X-tra XL van Jonge-
rencentrum Conquista. Zaterdag-
ochtend 30 augustus van 10.30 
tot 12.00 uur is het Proefjesoch-
tend. Altijd al jaloers geweest op 
Einstein of the Nutty Professor? 
Dit is de kans om net zo te wor-
den. Je kunt de gekste proefjes 
en leukste ontdekkingen doen. 
Doe je witte jas aan en zet je vei-
ligheidsbril maar op. Deelname 
is 1 euro. Zaterdagavond 30 au-
gustus van 19.00 tot 22.00 uur is 
er Boy’s zone.. tik tik terug kom 
avond. Ben jij ook op timmerdorp 
geweest? Deze avond worden de 
filmpjes bekeken die gemaakt 
zijn en worden alle leuke herin-
neringen weer opgehaald. Wie 
zijn blauwe t-shirt aanheeft, krijgt 
wat te drinken en wat lekkers. Er 
zijn tijdens en na het Timmerdorp 
een aantal voorwerpen achterge-
bleven. Onder andere een vest-
je, hamer, koevoet en handdoek. 
Deze zijn op te halen bij Con-
quista tijdens openingsuren. Ook 
wordt er een hamer vermist. Voor 
vragen en het melden van gevon-
den/gezochte voorwerpen: Pa-
trick de Winter, patrick@conquis-
ta.nl. Voor meer info check: www.
conquista.nl. 

Conquista 
weer open

www. .nl

www. .nl

Kunst en muziek
op Bakkersplein
Castricum - Evenals vorig jaar 
opent Toonbeeld het nieuwe 
cursusseizoen met een presen-
tatie op het Bakkersplein. Op 
zaterdag 6 september kan ie-
dereen tussen 11.00 en 16.00 
uur terecht om kennis te ma-
ken met wat Toonbeeld op het 
gebied van muziek, drama en 
beeldende kunst te bieden 
heeft. 
Ter promotie van de lessen 
beeldend gaan docenten Leo 
van den Bos en Wilma Bos-
land met houten latten beel-
den uit blokken klei slaan. De-

ze worden op het plein samen-
gevoegd tot een veld beelden, 
waarbij de bokken als architec-
tonisch en de beelden als orga-
nisch deel fungeren. Natuur-
lijk wel samen met  het publiek. 
Muziekdocenten en hun leer-
lingen verzorgen optredens op 
het podium maar het publiek 
kan ook zelf een muziekinstru-
ment proberen te bespelen en 
advies aan de docenten vragen 
over de lesmogelijkheden. Ook 
bij regen zullen de activiteiten 
gewoon doorgaan in tenten op 
het plein.

Sin City: A Dame To Kill For
Vanaf donderdag is in Corso de 
spannende thriller/actiefilm Sin 
City: A Dame To Kill For te zien. 
Dit is een vervolg op de grap-
hic novel verfilming Sin City. Re-
gisseurs Frank Miller en Robert 
Rodriguez verweven vier klassie-

ke verhalen met nieuwe in het si-
nistere Sin City. In de film zie je 
de bekende koelbloedige per-
sonages als Nancy, Dwight en 
Marv terug die hun eigen pro-
blemen hebben op te lossen. Dat 
gaat niet zonder geweld...

Oorlogsgeheimen
Oorlogsgeheimen is de ver-
filming van het gelijknamige 
boek van Jacques Vriens. In de-
ze Nederlandse jeugdfilm over 
de Tweede Wereldoorlog wordt 
de vriendschap tussen Tuur en 
Lambert op de proef gesteld. 
Tuurs ouders zitten bij het ver-
zet, terwijl Lamberts familie lid is 

van de NSB. Wanneer het meis-
je Maartje een groot geheim aan 
Tuur vertelt komt de vriendschap 
nog meer onder spanning te 
staan. De film speelt in het idyl-
lische Zuid-Limburg maar ook 
in de spannende grotten in de 
buurt.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur    
vrijdag & zaterdag 21.15 uur    

zondag 19.30 uur   
maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur

Sin City: A Dame to kill for
donderdag 20.00 uur    vrijdag 18.45 uur    

zaterdag 16.00 & 18.45 uur    
zondag 16.00 uur   maandag 19.00 uur

dinsdag 14.00 uur    woensdag 19.00 uur
Magic in the Moonlight

vrijdag 18.45 uur 
dinsdag 14.00 & 19.00 uur

And so it goes
vrijdag & zaterdag 21.00 uur    

zondag 16.00  uur   
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Boyhood
zaterdag 18.45 uur    
zondag 19.30 uur   

The Fault in our Stars
zondag 11.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Planes 2 (NL) 2D

zaterdag 16.00 uur    
zondag 13.30 uur 

woensdag 16.00 uur   
Oorlogsgeheimen

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 16.00 uur 

Hoe tem je een Draak 2 (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur 
zondag 11.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Heksen bestaan niet

Programma 28 aug t/m 3 sept 2014
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Castricum – Maandag 1 sep-
tember gaat de grootste col-
lecte van Nederland van start. 
In deze week gaan in ons land 
ruim 120.000 vrijwilligers met 
de collectebus op pad om zo-
veel mogelijk geld op te halen 
voor de strijd tegen kanker. Ook 
in Castricum en Bakkum gaan 
ruim 160 gemotiveerde collec-
tanten in de week van 1 sep-
tember op pad om hun steentje 
bij te dragen aan de strijd tegen 
kanker.   Elke collectant kan 
zich legitimeren. KWF Kanker-
bestrijding is te herkennen aan 
de grijze bus met daarop het 
etiket met het rood-wit-blau-
we logo met de krab en aan het 
Keurmerk van het Centraal Bu-
reau Fondsenwerving. Wie de 
collectant mist, kan de mach-
tiging opsturen die staat afge-
drukt in de collectefolder, die 
de collectant in de brievenbus 
heeft gestopt. Een gift overma-
ken op giro 26000 t.n.v. KWF 
Kankerbestrijding kan ook. Of 
doneren door GIFT naar 4333 
te sms’n. Hiermee wordt 2 eu-
ro aan KWF gegeven. In Castri-
cum streeft de plaatselijke af-
deling ernaar om  alle huishou-
dens te  bereiken.  Voor sommi-
ge routes zijn dit jaar nog nieu-
we collectanten nodig voor on-
der andere de route A. Reyn-
vaansingel, T. Marcushof, H. 
Mercierhof en P. Voûtestraat 
en de route Laan van Alberts-
hoeve, E.Boddaerstraat, Char-
lotte Ruysstraat en H. Roland 
Holststraat. Met een paar uur-
tjes  huis-aan-huis collecte-
ren levert de collectant  een 
zeer waardevolle bijdrage aan 
de strijd tegen kanker. Vrijwil-
ligers kunnen zich aanmelden 
bij de plaatselijke secretaris:  
mevrouw Tonny Hendriks, tel. 
650547, e-mail: ajchendriks@
casema.nl. 

KWF 
collecteert

Nieuw naambord
past bij natuurplein
Bakkum - Op donderdag 21 au-
gustus was het een feestelijke 
dag voor basisschool de Cune-
ra in Bakkum; er werd een nieuw 
naambord onthuld. Vorig school-
jaar heeft de schoolpleincom-
missie er met hulp van heel veel 
ouders voor gezorgd dat er een 
zogenaamd natuurplein werd 
gemaakt. Om het plein hele-
maal af te maken zou een nieuw 
naambord nog het laatste puntje 
op de i zijn. Juf Anneke schreef 
daarom namens de schoolplein-

commissie een naamborden-
wedstrijd uit. Meer dan twintig 
ouders en kinderen leverden een 
ontwerp in. Uiteindelijk werd het 
ontwerp van Lieke Zijp, moeder 
van een van de leerlingen, ge-
kozen als winnend ontwerp. Het 
aanbod van Lieke om het bord 
dan ook voor de school te ma-
ken werd met open armen ont-
vangen. 
Op een houten plank is nu de 
naam Cunera in graffitistijl ver-
eeuwigd.

Werelddansen bij Igram
Castricum - Bij Igram worden 
traditionele én moderne dansen 
uit alle werelddelen aangeleerd. 
Internationale dansvereniging 
Igram is een vereniging van on-
geveer honderd leden uit Castri-
cum en omgeving, jong en oud, 
man, vrouw, beginner en ge-
vorderde danser. Igram bestaat 
bijna 45 jaar. Naast de regulie-
re lessen zijn er elk seizoen spe-
ciale dansactiviteiten en work-

shops. De lessen worden door 
deskundige dansdocenten ge-
geven in de aula vanToonbeeld 
op maandagavond, dinsdag-
avond en donderdagochtend. Er 
wordt op verschillende niveaus 
lesgegeven. De lessen beginnen 
in de eerste week van septem-
ber en lopen door tot en met mei. 
Speciale schoenen of kleren zijn 
niet nodig. Voor informatie www.
igram.nl.

Vogelexcursies voor jeugd
Castricum - Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland orga-
niseert elke maand een excur-
sie speciaal voor jongeren tus-
sen tien en achttien jaar oud. El-
ke excursie of activiteit wordt be-
geleid door minimaal twee erva-
ren vogelaars van de vogelwerk-
groep. De najaarsexcursies staat 
in het teken van de vogeltrek en 
er wordt een bezoek gebracht 
aan het vogelringstation de Vin-
kenbaan. 
In de winter worden nestkast-
jes getimmerd, braakballen ge-
plozen, of worden vogels gefoto-
grafeerd of getekend. Ook wordt 
op zoek gegaan naar bosuilen. In 
het voorjaar zijn er onder andere 
een roofvogel- en een weidevo-
gelexcursie. Tenzij anders wordt 
aangegeven zijn de excursies en 
activiteiten op elke tweede zon-

dagochtend van de maand, be-
ginnen ze om 9.30 uur en eindi-
gen ze rond 12.00 uur. De plaats 
van vertrek is van achter het NS-
station Castricum. De mees-
te excursies zijn op de fiets. Om 
de vogels goed te kunnen zien is 
een verrekijker handig. Deelna-
me aan de excursies en activitei-
ten is gratis en lidmaatschap van 
de vogelwerkgroep is niet ver-
plicht. 
De eerste excursie van het nieu-
we seizoen is op zondag 14 sep-
tember. Dit keer met de auto 
naar de Zuidpier en het Kenne-
mermeer bij IJmuiden, een plek 
waar vogels voedsel vinden voor-
dat ze verder trekken naar zuide-
lijker streken. Kijk voor meer in-
formatie op www.vwgmidden-
kennemerland.nl of bel tel.: 072-
5337870. Foto: Cees Baart.

Zaalvoetbalteam gezocht
Uitgeest - Zaalvoetbalver-
eniging R.Z.V.V. Uitgeest is 
op zoek naar een team om 
de competitie te comple-
menteren. 

De vereniging organiseert een 
lokale competitie met 21 veelal 
gesponsorde teams. Een spon-
sor is niet verplicht. Hetzelfde 

tenue voor iedere speler is wel 
verplicht. De wedstrijden wor-
den wekelijks op vrijdagavond 
gespeeld in sporthal De Zien. 
In de praktijk speelt ieder team 
één keer in de twee weken. 
Een team bestaat uit acht tot 
tien spelers. Meer informatie 
via tel.: 06-13326815 of info@
rzvv.nl.

Huis van Hilde op 
de Uitmarkt

Castricum - Tijdens de Uitmarkt 
Amsterdam presenteert de pro-
vincie Noord-Holland het Huis 
van Hilde en andere cultuurhis-
torische thema’s in het Archeo-
logie Paviljoen. Topper van het 
paviljoen is een unieke 3D-teke-
ning van een opgraving. Daar-
naast kunnen bezoekers ken-
nismaken met figuren, verhalen 
en vondsten uit vroegere tijden. 
Naast archeologie kunnen be-
langstellenden de nieuwe eve-
nementen en routes ontdekken 
op de Noord-Hollandse forten 
en buitenplaatsen of meedoen 
aan een actie van Unesco we-
relderfgoed. En er is muziek op 
het kleine podium in het Pavil-
joen. Het Archeologie Paviljoen 
staat op 30 en 31 augustus op 

het Museumplein, tegenover het 
Concertgebouw, in Amsterdam. 
De provincie is sponsor van de 
Uitmarkt.
Een grote 3D tekening van een 
opgraving is uniek. Iedereen 
kan bij de opgraving een  #ar-
cheoselfie maken en deze de-
len met  Huis van Hilde. Huis van 
Hilde is het archeologisch infor-
matiecentrum van de provincie, 
dat begin 2015 geopend wordt 
in Castricum.  Voor kinderen is er 
een speciale Uit-in-Noord-Hol-
land zandbak waarin vondsten 
zijn verstopt. Ze kunnen aan de 
slag met graafmachines, die ze 
ook kunnen winnen. Samen met 
archeologen en met behulp van 
een metaaldetector wordt het 
net echt.

Nieuwe expo 
bij Kapitein 

Rommel
Castricum - Vanaf 28 augus-
tus tot 16 oktober exposeert 
Guus van der Schaaf in de ont-
moetingsruimte van de Tuin van 
Kapitein Rommel. Guus van der 
Schaaf: ‘Schilderen is voor mij 
een leuke vrijetijdsbesteding. Ik 
doe het al vrij lang, niet zo re-
gelmatig, maar wel serieus. Het 
moet in alle rust kunnen ge-
beuren, dan kan ik er van ge-
nieten. De tuin is op werkdagen 
geopend van 9.30-16.30 uur. 
Ook op zaterdag 30 augustus 
is de Tuin geopend, dan wordt 
het pompoenenconcert gehou-
den. Dit jaar ter ere van het 20 
jarig bestaan. Voor dit jubile-
umconcert is Surplus gevraagd 
om op te treden. De tuin is dan 
geopend vanaf 19.30 uur en de 
toegang is gratis.
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Zaterdag 30 augustus 
Junioren:
FC Uitgeest A1-ODIN 59 A1 14:30
FC Uitgeest B1-DEM B2 14:30
Geel Wit B1-FC Uitgeest B2 14:00
FC Uitgeest B3-ADO ‘20 B4 14:30
ODIN 59 B2-FC Uitgeest B4 12:30
IJmuiden B2-FC Uitgeest B5 10:00
WSV 30 C1-FC Uitgeest C1 12:45
Sp. Krommenie C1-FC Uitgeest C2 12:15
FC Uitgeest C4-Rijp (de) C4 11:00
FC Uitgeest C5-ODIN 59 C3 10:15
FC Uitgeest C6-Castricum C3 13:00
Bloemendaal C6-FC Uitgeest C7 13:15
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-Foresters de MB1 14:00
LSVV MB2-FC Uitgeest MB2 12:30
ADO ‘20 MC1-FC Uitgeest MC1 11:30
Zeevogels MC1-FC Uitgeest MC2 10:30
FC Uitgeest MD1-SVIJ MD2 11:30
FC Uitgeest ME1-VVC ME1 10:15
Pupillen:
FC Den Helder D1-FC Uitgeest D1 14:30
Vitesse 22 D4-FC Uitgeest D2 12:00
Velsen D3-FC Uitgeest D3 12:30
Meervogels 31 D3-FC Uitgeest D4 10:15
FC Uitgeest D5-Zaanlandia D4 09:00
FC Uitgeest D6-ADO ‘20 D7 13:00
FC Uitgeest D7-WSV 30 D4 11:30
Kolping Boys E1-FC Uitgeest E1 10:15
FC Uitgeest E2-WSV 30 E2 10:15

Sp. Krommenie E5-FC Uitgeest E3 10:15
FC Uitgeest E4-DEM E5 10:15
SVA E4-FC Uitgeest E5 09:30
Meervogels 31 E4-FC Uitgeest E6 09:00
SVA E8-FC Uitgeest E7 13:00
FC Uitgeest E8-Fortuna Wormerv. E8 10:15
ADO ‘20 E9-FC Uitgeest E9 09:15
SVA E5-FC Uitgeest E10 10:40
Assendelft F1-FC Uitgeest F1 11:00
KSV F1-FC Uitgeest F2 10:30
FC Uitgeest F3-ODIN 59 F3 09:00
Rijp (de) F2-FC Uitgeest F4 09:30
FC Uitgeest F5-ODIN 59 F7 09:00
Graftdijk F2-FC Uitgeest F6 10:00
Castricum F5-FC Uitgeest F7 09:00
Castricum F6-FC Uitgeest F9 09:00
Fort. Wormerv. F6-FC Uitgeest F10 08:30

Zondag 31 augustus 
Senioren:
ADO ‘20 2-FC Uitgeest 1 12:00
Sp. Krommenie 2-FC Uitgeest 2  11:30
FC Uitgeest 3-Velsen 3 11:00
FC Uitgeest 4-DEM 4 10:30
FC Uitgeest 6-DEM 6 13:30
Junioren:
SVW 27 A2-FC Uitgeest A2 14:00
FC Uitgeest A3- IVV A3 
 13:30
Meisjes:
SRC MA1-FC Uitgeest MA1 14:00

Uitgeest - 19 juni was het exact 
50 jaar geleden dat K.V. Storm-
vogels werd opgericht onder de 
bezielende leiding van een klein 
groepje enthousiastelingen. Dit 
jubileumjaar staat in het teken 
van terug- en vooruit kijken.  
Bij een kleine vereniging zo-
als Stormvogels, staat niet al-
leen sport- en spelplezier voor-
op, maar gaat een lidmaatschap 
vaak ook gepaard met het op-
pakken van enige vrijwilliger-
staken. Het is noodzakelijk om 
structuur aan te brengen in een 
organisatie maar om een club in 
stand te houden moest er ook 
sprake zijn van promotie. Mid-
den jaren ’80 werd hiermee aan-
gevangen. Kadercursussen wer-
den aangeboden om vrijwilligers 
voor te bereiden op taken op het 
gebied van beleid en de toen-
malige plaatselijke omroep werd 
ingeschakeld om meer naam-
bekendheid te genereren. Ook 
werd er een trainer van buiten-
af gezocht om het eerste team te 
gaan begeleiden. 
Toen al speelde het sociale as-

pect van het verenigingsleven 
een belangrijke rol en werden 
er veel evenementen georgani-
seerd los van de sport. Het spel 
werd in die tijd nog gespeeld in 
drie vakken, maar in 1987 kwam 
de discussie los om het spel at-
tractiever te maken en het mid-
denvak te laten vervallen. De pu-
bliciteit wekte respons op, mede 
door maatschappelijke betrok-
kenheid te tonen en het nieuwe 
korfbal via schoolkorfbal toer-
nooien uit te rollen; het leden-
aantal van de club groeide en de 
ook de uitstraling moest daarin 
mee groeien. De kantine werd  
opgeknapt, ook weer door de ve-
le handige vrijwilligers met pas-
sie voor de club. In 1993 waren 
er overleggen om een mix-club 
op te richten in samenwerking 
met de hockeyvereniging. Van-
wege te grote onderlinge ver-
schillen heeft dit niet plaatsge-
vonden en beide verenigingen 
zijn vandaag de dag nog zelf-
standig. Toch waren er midden 
jaren ’90 grote veranderingen op 
komst. Het sportpark moest wor-

den omgezet, door de explosie-
ve groei van het voetbal in Uit-
geest.  Stormvogels moest ver-
huizen naar het oude VVU ter-
rein en onder bezielende leiding 
van Geert Peys, die de verhuis-
commissie leidde, werd dit suc-
cesvol afgerond. Kleedkamers 
moesten worden verbouwd zo-
dat er verschillende ruimtes ge-
creeerd konden worden voor 
mannen en vrouwen.  Weder-
om een groot project uitgevoerd 
door eigen leden. 29 maart 1997 
was het moment daar, het veld 
en de nieuwe kantine waren 
klaar. Met trots wordt terugge-
keken op deze prestatie.
Om deze en nog meer herinnne-
ring met elkaar te delen houdt 
Stormvogels op 13 september 
een jubileumfeest voor huidige 
maar ook oud-leden. Als u ooit 
betrokken bent geweest bij de 
club of iemand kent die geinte-
resseerd  is om deze feestavond 
bij te wonen, kan men zich aan-
melden via stormvogels50@
gmail.com waarna verdere de-
tails zullen volgen.

Uitgeest - Unitas Uitgeest be-
gint in september met een nieu-
we les, Aeroshape. Aeroshape is 
een zeer complete en gevarieer-
de groepsles op muziek, gericht 
op het verstevigen van de spie-
ren en verbeteren van de con-
ditie. Tijdens de training wordt 
onder aandacht besteed aan de 
buik-, rug-, borst-, bil- en been-
spieren. 
De les bestaat uit twee delen. 
Eerst wordt 30 minuten gewerkt 
aan het conditionele gedeelte 
met een eenvoudige choreogra-
fie, daarna 30 minuten spiervers-
terkende oefeningen gevolgd 
door een cooling down. Tijdens 
de les worden de step, gewich-
ten en elastieken als hulpmiddel 

gebruikt. Aeroshape is geschikt 
voor een ieder die het leuk vindt 
om op muziek te bewegen en is 
bestemd voor deelnemers in de 
leeftijdscategorie vanaf 17 tot 
ongeveer 60 jaar. Het is een sim-
pele en doeltreffende work-out 
voor het hele lichaam. Geschikt 
voor beginners en gevorderden. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom voor een proefles in 
sportzaal de Wissel (Kleis) van 
18.45 tot 19.45 uur. Neem een 
handdoek en flesje water mee. 
Start eerste les op woensdag 3 
september o.l.v. Petra in de Wis-
sel.
Voor info: www.unitasuitgeest.
nl of mail naar info@unitasuit-
geest.nl.

50 jaar korfbal in Uitgeest

Nieuwe les bij Unitas 
Uitgeest: Aeroshape  

De Velst 3, 1963 KL 
Heemskerk
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Uitgeest - Oeverpark Dorre-
geest is met de komst van een 
prachtig volleybalnet een attrac-
tie rijker. Zaterdag 23 augustus 
werd de sportvoorziening fees-
telijk in gebruik genomen door 
enkele leerlingen van groep acht 
van de basisschool Binnenmeer 
samen met wethouder Antoine 
Tromp.

Het balletje kwam dit voorjaar 
aan het rollen tijdens het project 
‘Jongeren en Politiek’. De Jeugd- 
en Jongerenraad liet daarmee 
leerlingen van de groepen acht 
van de Uitgeester basisscholen 
kennismaken met de plaatselij-
ke politiek. Hoogtepunt van het 
bezoek was telkens een zitting 
in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De leerlingen lieten daar 
allerlei ideeën los op de burge-
meester of op een wethouder.

Vijf leerlingen van de Binnen-
meerschool kwamen met het 
plan om het oeverpark nog aan-
trekkelijker te maken met een 
volleybalvoorziening. Dat plan 
werd door een jury beoordeeld 
als beste. De Jeugd- en Jonge-

renraad en wethouder Tromp 
maakten zich sterk voor de uit-
voering.
Het vijftal achter het winnende 
idee werd zaterdag bedankt met 
een leuk presentje namens de 
gemeente. 

Volleybalnet aanwinst 
voor het oeverpark

Wethouder Antoine Tromp overhandigt een volleybal aan een van de 
vijf leerlingen van de Binnenmeerschool (foto: gemeente Uitgeest)  





Uitgeest - Zoals ieder jaar doet 
de AMO-groep mee aan de jaar-
lijkse collecte voor de MIVA. De 
MIVA ondersteunt pioniers in 
ontwikkelingslanden met ver-
voers-en communicatiemidde-
len. Dit jaar is de collecte gericht 
op jongeren met een handicap 
in Burkino Faso en Uganda. Fa-
béré bijvoorbeeld. Hij is zelf albi-
no en kent de problemen. ,,Albi-
no’s hebben enorm te lijden on-
der vooroordelen en discrimina-
tie. In dit land worden zij ont-
voerd en vermoord omdat ze al-
bino zijn. Daarnaast hebben albi-
no’s ook praktische problemen. 
Hun huid is heel gevoelig en 
moet goed worden beschermd 
tegen de brandende zon. Ook 
is hun zicht slecht.” Fabéré heeft 
een auto nodig om deze mensen 
veilig en beschut te kunnen op-
zoeken en helpen. Henry zit in 
een rolstoel sinds zijn twaalfde 
jaar. In Uganda worden gehan-
dicapte  kinderen vaak verstoten 
door de gemeenschap en zelfs 
door hun eigen familie. ,,De toe-
stand is mensonterend voor de-
ze jongeren. Ze worden zelfs op-
gesloten in een hut achter het 
huis door hun ouders. De fami-
lie en gemeenschap schamen 
zich voor hen. Ze worden niet 
toegelaten tot scholen of krijgen 
geen baan, alleen maar omdat 
ze  in een rolstoel zitten.” Henry 

laat zien dat je als gehandicap-
te wel degelijk het verschil kunt 
maken in de maatschappij en er 
net als ieder ander ook toe doet. 
Om zijn werk te kunnen doen 
vraagt Henry communicatieap-

paratuur. De collecte wordt ge-
houden na afloop van de mis in 
de r.k. kerk. Uiteraard is het ook 
mogelijk om geld over te maken 
naar het rekeningnummer IBAN 
NL12 RABO
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Uitgeest - In september zijn 
weer veel activiteiten vor se-
nioren. Wanneer een activi-
teit plaats vindt in Dorpshuis de 
Zwaan is dit aangegeven met 
ZW. Soosactiviteiten zijn dage-
lijks van maandagmiddag tot 
en met vrijdagmiddag. Voor in-
lichtingen over de soos: 312127. 
Voor inlichtingen betreffende de 
ANBO: 312161.
Voor overige activiteiten van de 
St. Uitgeester Senioren kan men 
zich  telefonisch aanmelden op 
319020.
 
Maandag 1, 8, 15, 22, 29 
september: 10.00 -13.15 uur: 
ZW: koffieplus; 13.30 -17.00 uur: 
ZW: Soos/biljarten en bridgen; 
14.30 -16.30 uur: Geesterheem: 
sociale activiteiten Rode Kruis, 
ook verkoop, inl.: 312712  
maandag  8, 22: 09.00-10.30 
uur/10.30-12.00 uur: ZW: com-
puterkennis
maandag 8, 29: 10.00-12.00 
uur: ZW: schrijverskring Uit-
geest. 
Dinsdag  2, 9, 16, 23, 30: 
09.00-10.00 uur: ZW: yoga; 
13.30-17.00 uur: ZW: soos/biljar-
ten en klaverjassen, ook  brid-
gen van 14.00-17.00 uur.
Dinsdag  9, 23: 13.30-15.00 uur: 
ZW:  computerkennis, ook van 
15.00-16.30 uur 
Dinsdag 9, 30: 09.30-11.30 uur: 
ZW: fotocursus (ANBO). 

Woensdag  3, 10, 17, 24: 
09.30-10.15 uur: De Klop: Be-
wegen 60+, ook van 10.45-
11.30 uur. Inl: 310370/ 10.00-
12.00 uur: ZW: koersbal (AN-
BO); 13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten; 19.45-21.30 uur: Gees-
terheem: Die Geestersangers, 
inl.: 313401. 
woensdag 3: 14.00-16.30 uur: 
ZW: filmmiddag
woensdag 10: 14.00 uur: ZW: 
Bingo (ANBO), zaal open van-
af: 13.30 uur  
woensdag  17: Stedenwande-
ling Kampen: vertrek station: 
9.26 uur
Woensdag 24: 14.00 uur: ZW: 
modeshow, zaal open vanaf 
13.45 uur 
Woensdag  3, 10, 17, 24: 09.00-
10.30 uur/10.30-12.00 uur: ZW: 
computerkennis   
Woensdag 3, 17: 14.00-16.30 
uur: ZW: tekenen/schilderen; 
13.30-15.30 uur: ZW: kaarten 
maken; 14.00-15.30 uur: ZW: En-
gelse conversatie.
Donderdag 4, 11, 18, 25: Wan-
delen in 2 groepen: 09.30-11.30 
uur: ZW: 2 uur wandelen; 09.30-
10.30 uur: ZW: 1 uur wandelen; 
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummerweg, 
inl: 311240; 09.30-12.00 uur: 
ZW: Soos met biljarten voor be-
ginners; 13.30-17.00 uur: ZW : 
Soos/biljarten, tevens rummi-
cub (Soos) en scrabble (ANBO); 

14.00-16.00 uur: ZW: Fifty-fit 
donderdag 18, 25: 14.00-16.00 
uur: ZW: schaken 
donderdag  11, 25: 09.00-
10.30/10.30-12.00 uur: ZW: com-
puterkennis; 10.00-11.30 uur: 
ZW: quilten. 
Donderdag 4, 11, 18, 25: 09.30-
11.30 uur: ZW: drie dimensio-
naal, beeldhouwen/ boetseren.  
donderdag 4, 18: 10.00-11.30 
uur: ZW: Engelse conversatie 
donderdag 18: 09.30-11.30 uur: 
ZW: theezakjes vouwen
Vrijdag  5, 12, 19, 26: 09.00-
10.00 uur: ZW: yoga, ook van 
10.15-11.15 uur; 13.30-17.00 uur: 
ZW: Soos/biljarten; 13.30-15.30 
uur: ZW: ‘De zingende Zwanen’  
ANBO) 
vrijdag 12, 19, 26: 13.30-16.00 
uur: ZW: bridge (1e jaars).
Zaterdag 6, 13, 20, 27: 13.30-
15.30 uur: ZW: country-line 
dancing (ANBO).

Stichting Uitgeester Senioren 
(S.U.S.) is bereikbaar van maan-
dag t/m woensdag van 9.00-
12.00 uur en van 13.30-16.00 
uur en donderdag en vrijdag 
van 09.00-12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan. Voor informa-
tie betreffende activiteiten van 
de S.U.S.: mevrouw C. van Me-
gen en mevrouw M. Kortekaas: 
31 90 20 , e-mail: s.u.s@in-
ter.nl.net of kijk op de website: 
www.uitgeestersenioren.nl.

Septemberactiviteiten voor 
Uitgeester senioren

Uitgeest - Vanaf het moment 
dat paard en mens in har-
monie gingen samenleven is 
het beroep hoefsmid er. In Ned-
erland zijn ongeveer 500 hoef-
smeden actief, waarvan er in 
Noord-Holland 54 zijn. Ook Uit-
geest heeft een hoefsmid.
Deze is gevestigd op het Nieu-
wland en de eigenaar is de Pe-
ter Baltus. De ingang van zijn 
werkplaats is gelegen aan de 
Populierenlaan. Peter zag het 
levenslicht in 1943. Hij heeft tot 
1977 gewerkt bij Hoogovens en 
was daar werkzaam als lasser/
bankweker bij de vertinnerij van 
de breedbandwalserijen. Daar-
na is hij gestart met zijn eigen 
smederij en lasbedrijf. Tot op 
de dag van vandaag met heel 
veel plezier. Voorheen had Pe-
ter als liefhebberij het verzor-
gen en berijden van een eigen 
paard en deze moest natuurlijk 
ook regelmatig worden voorz-
ien van nieuwe hoefijzers. Het 
duurde vaak te lang naar Peters 
zin voordat hij aan de beurt was 

en toen is hij de opleiding gaan 
volgen. Hij heeft alle vereiste 
papieren gehaald en is gediplo-
meerd. Peter vertelt: ,,Als hoef-
smid ben je een echte vakman. 
In één oogopslag zie ik welk 
hoefijzer een paard nodig heeft 
en hoe jij het dier het beste kan 
beslaan.
Je houdt hierbij rekening met 
het exterieur, de stand en de 
beweging van het paard. Je 
komt regelmatig op stal en sa-
men met de eigenaar houd ik 
de ontwikkeling van het paard 
in de gaten. Een hoefsmid is 
dus een echte paardenpro-
fessional met oog voor mens 
en dier.” Gemiddeld is de tijd-
speriode voor het wisselen van 
een hoefijzer zes tot acht wek-
en. Een hoefijzer wordt gegloe-
id tot ‘witheet’; dit is ongeveer 
1.100 graden. ,,Het is dan goed 
te bewerken tot de maatvoering 
die het paard het beste past.” Er 
is geen opvolger als Peter stopt. 
,,Dat is wel jammer, maar het is 
niet anders.”

De hoefsmid

Uitgeest - Zondag 31 augustus 
doet Fort aan Den Ham de deu-
ren weer voor het publiek open 
van 11.00-16.00 uur. Fort aan 
Den Ham, ooit verboden gebied 
en geheim  landschap, is nu een 
militair museum. Het ligt net over 
het spoor tussen Krommenie en 
Uitgeest aan de provinciale weg 
N203 ter hoogte van de Krokodil. 
Er zijn rondleidingen met gids of 
men kan zelf ronddwalen in de 
gangen en buiten het fort.
Het fort is een van de 42 forten 
en batterijen van de Stelling van 
Amsterdam en, sinds 1996, be-
schermd Unesco Wereld Erf-
goed. Gebouwd in 1903, en inge-
richt zoals vroeger. Met ruimtes 
voor soldaten, een ziekenzaal, 
privaten, kantine, keuken, enz. 
Verschillende ruimtes zijn expo-
sitieruimte geworden. Het Scou-
tingmuseum, de WO-II expo, Mi-
litaire communicatiemiddelen en 
een foto-expo van alle forten is 
te zien. Er is een expositie over 

de Politionele acties in de jaren 
1945-1950 in voormalig Ned.-In-
dië. Generaal Spoor, 7 decem-
ber divisie, Patrouilles in de jun-
gle, Uniformen, Mariniers briga-
de, KNIL, etc. Ook staat het Ne-
derlands Grammofoon Genoo-
schap met zijn collectie klaar om 
te draaien.

Over de Franse tijd, wordt de in-
vasie in 1799 door Engelse en 
Russische legers belicht. Van 
Den Helder tot aan Castricum 
zijn grote veldslagen geleverd te-
gen de Hollandse (Bataafse) en 
Franse verdedigers van de Ba-
taafse Republiek. Het gevolg ziet 
u hier in de Linie van Beverwijk. 
Gebouwd in 1800 en nog zicht-
baar. Ook de dienstplicht in de 
jaren 50-70 wordt belicht.
Toegang 3 euro, kinderen tot 12 
jaar 2 euro. Veteranen hebben 
gratis toegang.  Informatie op 
www.fortaandenham.nl, Busch 
en Dam 13, Uitgeest.

Fort aan Den Ham 
zondag open

Hulp aan jongeren met handicap
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Rock’n Roll Street met Solexrace, 
jaarmarkt en oldtimerfestival
Akersloot - Vrijdag 29, zater-
dag 30 en zondag 31 augustus 
wordt in Akersloot het jaarlijks 
terugkerende festival Rock´n Roll 
Street georganiseerd. Vrijdag 29 
augustus is de start met een gro-
te jaarmarkt met ruim 120 kra-
men vanaf 14.00 uur. De markt 
gaat door tot 21.00 uur. Natuur-
lijk is er veel rock `n rollmuziek te 
horen, zowel in de grote tent op 
het plein als in café De Vriend-
schap. Blood Sweat & Kiers, The 
Tinstars en Gold Diggin Papa 
staan op het podium. Zaterdag 
wordt vanaf 18.00 uur de tradi-
tionele Solexrace gereden; brul-
lende Solexen, dampende ben-

zineluchten, lange leren jassen, 
pothelmpjes, gele klompen, dat 
zijn de outfits die deze avond 
zullen overheersen. De strijd om 
het officiële Europese kampioen-
schap barst dan los. Er wordt in 
verschillende klassen gestreden. 
Ieder jaar wordt het parcours 
omzoomd door duizenden toe-
schouwers die genieten van de 
strijd en vooral ook van de nos-
talgie. Ook deze avond volop 
rock ´n roll in de feesttent en Ca-
fé De Vriendschap met de bes-
te bands zoals Big Caz & 4Bobs, 
Hi-Tombs (foto) en The Toot-
hpics. De keuring en de inde-
ling van de Solexen gaat ‘s mid-

dags al van start. De Akerslootse 
jeugd zal het publiek een show 
voorschotelen op kleine mini-
motoren. Zondag 31 augustus 
staat in het teken van de oldti-
mers, met glimmende Ameri-
kaanse wagens en motoren en 
brommers uit de jaren zestig, ze-
ventig. Ook op deze zondag vol-
op muziek met Slapback Johnny, 
JJ and the Fatcats, Swing Sup-
ply en The Rumble Rousers.  Het 
oldtimer festival gaat om 13.00 
uur van start. Alle activiteiten zijn 
gratis te bezoeken. Inlichtingen 
en inschrijvingen: H. Levering, 
06-5138733 of kijk op www.roc-
kenrollstreet.nl.

Mesoloog Tineke van Roon:

,,Mesologie ondersteunt 
herstel vanuit jezelf”

Beverwijk - Tineke van Roon 
heeft haar praktijk voor mesologie 
bij het Centrum Integrale Genees-
wijzen (CIG) en is erg enthousi-
ast over haar vak. ,,Deze vorm van 
geneeskunde, die een aantal na-
tuurgeneeswijzen combineert 
met reguliere medische ken-
nis, kan voor iedereen van grote 
waarde zijn, vooral voor mensen 
met chronische klachten”, zegt zij. 
De mesoloog streeft ernaar dat 
mensen hun eigen evenwicht of 
balans (her)vinden.
Tineke: ,,De mesologie integreert 
kennis van westerse geneeskun-
de met kennis van homeopathie, 
Chinese geneeskunde, ayur ve-
da en orthomoleculaire genees-
kunde. De mesoloog kijkt naar 
de hele mens en gaat niet uit van 
de klacht, maar van de dieperlig-
gende oorzaak. Verbanden tussen 
de klacht of klachten, de voeding, 
leefgewoonten en achtergrond 
worden bekeken.” Voorbeelden 
van klachten waarmee men naar 
de mesoloog kan gaan zijn maag- 
darmklachten, gewrichtsklachten, 
longproblemen, huidklachten, 

hoofdpijn, vermoeidheid, duizelig-
heid, allergieën, problemen rond 
menstruatie en overgang, steeds 
terugkerende ontstekingen, som-
berheid et cetera. Ook voor kin-
deren kan de mesoloog veel bete-
kenen. ,,Aan de behandeling gaat 
een uitgebreid onderzoek vooraf”, 
vervolgt Tineke. ,,De behandeling 
kan bestaan uit voedingsadvie-
zen, en het voorschrijven van voe-
dingssupplementen, homeopathi-
sche middelen of kruiden. De me-
soloog streeft vanzelfsprekend 
naar een goede samenwerking 
met huisartsen en specialisten.”
Tineke van Roon heeft lange tijd 
in de gezondheidszorg gewerkt, 
onder andere  als verpleegkundi-
ge. In haar werk kwam zij vaak si-
tuaties tegen waarin mensen van 
de ene naar de andere specialist 
werden gestuurd en er geen goe-
de oplossing voor het probleem 
werd gevonden. ,,In de reguliere 
geneeskunde, die overigens zeer 
waardevol is, wordt slechts naar 
een deel van het lichaam geke-
ken en niet naar de gehele mens. 
En vooral bij chronische klachten 

is het kijken naar de gehele mens, 
en naar de samenhang tussen de 
klachten noodzakelijk. Dat is voor 
mij een belangrijke meerwaarde 
van de mesologie.”
Voor meer informatie, vragen of 
een afspraak kan men contact 
opnemen met Tineke van Roon, 
tel:  06-18740363 of  www.meso-
logiecastricum.nl.  Het CIG is ge-
vestigd op de Zeestraat 112 in 
Beverwijk.

Dansen bij clubMariz
Castricum - Een eigentijdse 
dansschool en feestlocatie waar 
jong tot oud zich wekelijks uitleeft; 
clubMariz is het adres voor dan-
sen. Voor de allerkleinsten biedt 
de dansschool Peuter-, Kleuter- 
en Mini Kids Dans voor de ba-
sisscholieren vanaf groep 3 is er 
showdance waar de leerlingen de 
eerste basistechnieken leren voor 
de rest van hun ‘danscarrière’ die 
kan bestaan uit de meest popu-
laire danssoort van deze tijd Hip-
Hop, maar ook uit breakdance, 
modern of musical. Bij musical 
komen vanzelfsprekend ook the-
atertechnieken als zang en acte-
ren aan bod. En vanaf dit seizoen 
biedt clubMariz ook lessen aan in 
Uitgeest. Voor de sportievelingen 
biedt clubMariz vijf sportlessen 
per week: Piloxing, een intensieve 
combinatie van boxen en staande 
Pilates. Ideaal voor de conditie en 
een strak lichaam. Essentrics, een 
schitterend stretching program-
ma voor lange sterke spieren. En 
Zumba, de welbekende dansfit-
nessrage. Goed voor de condi-
tie, de coördinatie en vooral heel 
erg leuk. Informeer naar het aan-
trekkelijke tien rittenkaartsysteem 
voor de sportlessen. Vanzelfspre-
kend kan iedereen ook terecht 

voor een spicy salsacursus, tien 
lessen die weer beginnen van-
af 19 september. En voor de stijl-
dansers is de zondagcursus extra 
voordelig gemaakt voor zowel be-
ginners als half- en vergevorder-
den. Voor of na de les, of gewoon 
als je er zin in hebt is het heerlijk 
ontspannen in de nieuwe clubMa-
riz lounge of op het terras. 
En iedere laatste vrijdag van de 
maand is er een clubMariz sessi-
onband die van 22.00 tot 1.00 uur 
speelt. Entree gratis. Voor meer in-
fo of inschrijven: info@clubMariz.
nl of bel 06 53192461.

Open dag Plusactiviteiten 
Castricum - Op zondag 31 au-
gustus organiseert Plusactivitei-
ten in het Bonhoeffercollege op 
de Pieter Kieftstraat 20 een open 
dag van 11.00 tot 14.00 uur. Het 
cursusaanbod varieert van leren 
en ontwikkelen tot ontspannen 
en ontmoeten en is bedoeld voor 
jong en oud. Er zijn computerles-
sen, het aanleren van talen, cre-
atieve cursussen, educatie komt 
aan bod, de gezondheid, koken, 
muziek, sport, er zijn lezingen en 
workshops. Kom alles te weten 
over digitale fotografie, leer beter 
Nederlands schrijven of praten in 
het openbaar. Er zijn trainingen 
effectief communiceren, men kan 
meer te weten komen over be-
lastingaangifte, het starten van 
een eigen zaak of erfrecht. Wo-
nen en interieur geeft praktische 

tips voor veranderingen in huis of 
leer een ontwerp te maken voor 
de tuin.Onder educatief valt NLP, 
psychologie, kunstgeschiedenis, 
spirituele ontwikkeling, astrologie 
et cetera. Cursisten kunnen zich 
stijlvol leren kleden, basistechnie-
ken opmaken volgen of haar le-
ren knippen en vlechten. Naast 
een groot aantal creatieve cur-
sussen zijn er praktische cursus-
sen zoals energie besparen, leren 
stofferen, opruimen of behaal het 
vaarbewijs. 
Bij de workshops draait het om 
transfertechniek, collages, gra-
fische technieken, zilveren sie-
raad maken, Japans papier, blik-
lichtjes, mozaïeken, vilten, bloem-
schikken en kerststukjes. Zie ook 
www.plusactiviteiten.nl. Informa-
tie: 0251-671837.

Schoolvakantie? 
Kinderworkshops!
Uitgeest - In creatief atelier ‘By 
Mirjam’ worden gedurende al-
le schoolvakanties dagelijks cre-
atieve activiteiten georganiseerd. 
Van mozaïeken, keramiek beschil-
deren, papier maken, zeep maken 
en intuïtief schilderen tot aan im-
provisatietheater. Er is voor ieder 
kind wel iets leuks te doen! Da-
gelijks zijn er wisselende ochtend- 
en middagactiviteiten met de mo-
gelijkheid tot overblijven. Kijk op 
www.bymirjam.nl voor de agenda. 
Deze workshops zijn ook te boe-
ken als invulling voor een kinder-
feestje! Creatief atelier ‘By Mirjam’ 

is gevestigd aan de Melis Stokel-
aan 2 in Uitgeest. Bel voor infor-
matie: 06 55865165.



Castricum - Op zaterdag 30 au-
gustus organiseert IVN Afdeling 
Midden Kennemerland een na-
tuur- en landschapsexcursie in 
Castricum.  De natuurgids ver-
telt over het ontstaan van de dui-
nen, het Oer-IJ, de slag bij Cas-
tricum, de Tweede Wereldoorlog, 
maar ook over de bomen, planten 
en dieren in dit gebied. Er wordt 
verzameld om 9.45 uur op de par-
keerplaats aan de achterkant van 
station Castricum, bij het toekom-
stige Archeologisch informatie-
centrum ‘Huis van Hilde’. De ex-
cursie start om 10.00 uur en duurt 
tot 12.00 uur. Aanmelden kan via 
excursieivnmk@gmail.com.

Natuurexcursie

Rugbyers naar België
Castricum - Vorig week za-
terdag ontving de Castricumse 
Rugby Club het Engelse Bury St 
Edmunds, waarmee de opening 
van de oefencampagne voor sei-
zoen een feit was. De nog niet 
geheel complete Duinrandse se-
lectie delfde het onderspit met 
10 – 31. 
Zaterdag 23 Augustus vertrekt 

de Castricumse Rugby Club met 
haar eerste en tweede  team 
richting Brussel voor het vervolg. 
Het plaatselijke ASUB is de te-
genstander van de dag.  Oude 
tijden herleven met deze wed-
strijd; er werd in de ING-cup 
menig robbertje op het groene 
rugbylaken uitgevochten tussen 
beide clubs. 

Castricum - Vorige week zater-
dag werd op de velden van Vi-
tesse ’22 voor de zevende maal 
in successie het Puikman open 
golftoernooi gespeeld. 
Tijdens de jaarlijks door Vites-
se georganiseerde veiling heb-
ben de spelers van wat vroeger 
het roemruchte derde senioren 
team was negen kavels ter be-
schikking gesteld aan de hoog-
ste bieders. Allen verkregen zij 
het recht om met vier personen 
deel te nemen aan het prestigi-

euze evenement. Nadat de deel-
nemers rond 12.30 uur welkom 
waren geheten door het orga-
nisatiecomité konden ze zich op 
de driving, chipping en putting 
range opwarmen, daarbij voor-
zien van tips gegeven door de 
pro’s.  Daarna konden de spe-
lers zich opmaken voor de ron-
de van elf holes die was uitgezet. 
Enkele mooie holes waren ou-
de bekende voor de deelnemers 
die al eerder aanwezig waren op 
het toernooi, zo ontbrak de af-

slag van de Papenberg uiteraard 
niet. Echter, ditmaal had de or-
ganisatie ook weer wat nieuwe 
elementen toegevoegd. Vierma-
lig winnaar Ad van der Park ont-
brak ditmaal op het appel, zo-
dat er sowieso een nieuwe win-
naar zou komen. De strijd tussen 
de golfers was hevig, maar uit-
eindelijk was het Ruud van Duy-
venvoorde die de hoofdprijs in 
de wacht sleepte. Met uitmun-
tend spel bleef hij de concurren-
tie net voor.  

Fietsdag
Castricum - Voor het derde 
jaar hebben boswachters van 
PWN in samenwerking met Uni-
vé verzekeringen een verrassen-
de fietsroute uitgestippeld in het 
Noordhollands Duinreservaat. 
De PWN-Univé fietsdag wordt 
gehouden op zondag 31 augus-
tus. De tocht is 25 kilometer lang 
en laat de mooiste plekjes zien 
in het natuurgebied. Starten kan 
tussen 11.00 uur en 15.00 uur op 
drie opstappunten. Er is ook een 
mogelijkheid om een kortere va-
riant te nemen. Deze staat apart 
aangegeven op de routekaart. 

De officiële start van de fiets-
dag is om 11.00 uur bij Bezoe-
kerscentrum De Hoep in Bak-
kum en de afsluiting is aan het 
eind van de dag om 16.00 uur 
bij openluchttheater De Duinpan 
op camping Bakkum. Hier wor-
den verschillende kunstuitingen 
uitgevoerd door jong talent van 
Kunstbende. Download de rou-
tekaart en -omschrijving van de 
website van PWN. €

Castricum - Is praten in de Ne-
derlandse taal soms moeilijk? 
Ga dan naar SamenSpraak in de 
Bieb. 
Op vrijdag 29 augustus  wordt 
met elkaar koffie gedronken en 
gepraat over het het thema ‘le-

SamenSpraak ren door te spelen’ en komt de 
Speel-o-theek naar de bijeen-
komst. 

Anderstaligen zijn welkom van 
10.00 tot 11.30 uur in de Bibli-
otheek, Geesterduinweg 2.  De 
kinderen kunnen meekomen en 
aanmelden is niet nodig. 

Steenhakken bij Perspectief
Bakkum - Bij Perspectief start maandag 1 september een week 
steenhakken. Gedurende vijf ochtenden van 9.30 tot 12.30 uur 
kunnen zowel beginners als gevorderden onder leiding van Ada 
van Wonderen in steen hakken. Het thema en het materiaal wor-
den vooraf met de groep besproken. Echter aan beginners wordt 
geadviseerd om een  eerste keer voor Vaalser kalksteen te kiezen.   
Na de laatste vrijdagochtend is er een gezamenlijke lunch en een 
uitgebreide nabespreking. Inlichtingen en aanmelden bij Maarten 
Geerdes, tel.: 06-54942799.

Puikman Open golftoernooi succes

Ontsnapt omgeving Haagsche-
weg Bakkum-Noord: zwart/
bruine Bengaal, kater, gecas-
treerd, gechipt, 5 jaar. Inlich-
tingen: Vermiste en gevon-
den dieren: 0251-658504. Kan-
toor: 072-5150071. Knaagdie-
rencentrum: 072-5090234. In-
spectie: 0900-2021210. Vogel-
asiel: 075-6213737. Dierenambu-
lance: 0251-215454. Dierenasiel: 
072-5114861. Stichting Zwerf-
dier: 072-5612482. 

Gevonden en
vermiste dieren

Welke ondernemer 
verdient een prijs?
Castricum - Op maandag 3 no-
vember is voor de vijfde keer het 
Ondernemerscongres Castri-
cum. Het thema is dit jaar ‘Soci-
aal Ondernemerschap’. Volgens 
traditie reikt een vakkundige ju-

ry tijdens het congres de Onder-
nemersprijs uit aan de meest on-
derscheidende ondernemer in 
de gemeente Castricum. 
Dit jaar voegt de jury daar een 
aanmoedigingsprijs voor een on-

dernemer met een jonge onder-
neming aan toe. Daarnaast reikt 
de Rabobank de jaarlijkse Lef-
penning uit. De jury vraagt al-
le inwoners en ondernemers om 
kandidaten voor te dragen. Dit 
kan door een e-mail te sturen 
naar ondernemersprijs@castri-
cum.nl. Vermeld daarbij uw mo-
tivering voor de nominatie. Voor-
dragen kan nog tot 17 septem-
ber.

Boswachterspreekuur

Castricum - Boswachter zijn 
is een spannend beroep, dat 
tot de verbeelding van kinde-
ren spreekt. PWN wil kinde-
ren graag kennis laten maken 
met het werk van de boswach-
ter. Op woensdag 27 augustus 
is in de Hoeptuin bij Bezoekers-
centrum De Hoep weer een bos-
wachterspreekuur van 14.30 tot 

15.30 uur. Kinderen van alle leef-
tijden kunnen hier met hun vra-
gen over de natuur terecht bij de 
boswachter. 
Maar ze kunnen ook hun vonds-
ten laten zien en samen uitzoe-
ken wat het is. Aanmelden is niet 
nodig. De toegang is gratis. Kijk 
voor meer informatie op www.
pwn.nl/eropuit.

Castricum - Speciaal voor on-
dernemers die actief zijn in toe-
risme en recreatie gaat in okto-
ber de IVN-cursus ‘Ambassadeur 
van het Oer-IJ’ van start, over cul-
tuurhistorie, het landschap en de 
ongedachte natuur-recreatieve 
mogelijkheden van dit bijzondere 
groene kustgebied in de driehoek 
Haarlem, Alkmaar, Zaanstad. IVN 
geeft de cursus op verzoek van 
de stichting Oer-IJ. De deelne-
mers kunnen zo kennis over het 
gebied opdoen, daarmee de kwa-
liteit van hun gastheerschap ver-
groten en tegelijkertijd in con-
tact komen met branchegenoten. 
De stichting Oer-IJ wil de waarde 
en kwetsbaarheid van het Oer-IJ 
onder de aandacht van een gro-
ter publiek brengen. Een van de 
eerste activiteiten is de recrea-
tieondernemers daar bij te be-
trekken. Het Oer-IJ, was voor de 
jaartelling een uitgestrekt land-
schap met strandwallen, kwel-
ders en kreken. De meest noord-
westelijke vertakking van de Rijn 
(het Oer-IJ) stroomde hier door-
heen en mondde bij Castricum 
uit in Zee. Het Oer-IJ is nog on-
bekend, maar biedt fascineren-
de informatie en verhalen over 
de vroege geschiedenis van de 
provincie en over de cultuur van 
de mensen die er woonden. Voor 
wie dat weet, is daarvan nog veel 
in het landschap terug te zien. 
De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten. Voor meer informatie en 
aanmelden www.ivn.nl.

Cursus 
ambassadeur 

Oer-IJ
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Uitgeest - Joke Tiebie uit Uit-
geest houdt van de natuur. Ze 
loopt altijd met een fototoestel 
op zak, een kleine, platte came-
ra. Joke maakt vooral heel graag 
foto’s van bloemen, ze houdt van 
kleur. Ze heeft een aparte kijk op 
het onderwerp en bewerkt de fo-
to’s  op haar computer tot echte 
‘plaatjes’. Tot 29  september zijn 
de foto’s te bewonderen bij de 
bibliotheek in Heemskerk.

Uitgeest - Vrijdagavond na het 
inkorven van de duiven voor de 
wedvlucht naar St. Jop in 't Goor 
hield Postduivenvereniging de 
Vliegende Vleugels haar jaarlijk-
se barbecue-avond. In een luch-
tig sfeertje kon een ieder zich te 
goed doen aan een rijk salade-
buffet aangevuld met de traditio-
nele vleesproducten en als spe-
cial de originele Zeeuwse mos-
selen. Dit alles maakte het weer 
tot een zeer geslaagde avond.
Zaterdag 23 augustus stond de 
zesde Jonge Duivenvlucht van 
dit seizoen op het programma, 
vanuit het Franse Roye met een 
afstand van 341 km. Aantal deel-
nemers was 11 met 225 stuks in-
gekorfde duiven.  Met op deze 
dag goede weersomstandighe-
den  op de losplaats werden de 
duiven gelost om 11.00 uur, met 
een matige WZW-westen wind  
in de zij. Ten tijde dat de eerste 
duiven zouden kunnen vallen 
stortte het van de regen. Menig 
liefhebber had dan ook moeite 
zijn duiven in het hok te krijgen. 
De eerste en  snelste duif werd 
gemeld om 15.25.27 uur in Uit-
geest  bij Gert Twaalfhoven 9 (fo-
to) met een gemiddelde snelheid 
van 1363,413 mpm. (ruim  81 km 
p/uur). Een klein half uur duurde 
het voor de 57 prijzen waren ver-
deeld. Uitslag van de eerste vijf  
liefhebbers 6e wedvlucht jonge 
duiven luidt als volgt:  1-5-8-13-
14e Gert Twaalfhoven, 2-44e Dirk 

de Bruin, 3-11-21-45-53e Comb. 
Kerssens-Krom, 4-10-29-31-32e 
Frank Rodenburg en 6-20-25-
26e Hein Berkhout. De attrac-
tieprijs geschonken door Jaap 
Kerssens gaat deze week naar 
Piet Baltus met een duif op de 
9e plaats in de uitslag. De taart-
prijs van deze week gaat naar 
Peter Schellevis met een duif  op 
de 50e plaats in de uitslag. De 
eerste duif  van Gert Twaalfho-
ven was tevens goed voor een 
2e plaats in het Rayon B. tegen 
84 deelnemers met 1539 duiven. 
Over de gehele afdeling Noord-
Holland was deze duif goed voor 
een 46e plaats tegen 399 lief-
hebbers met 7501 duiven. 
Tevens werd er vroeger in de 
ochtend de tweede Natour-
vlucht vanuit St. Job in 't Goor 
voor zowel Oude als  Jonge dui-
ven in een concours vervlogen. 
Voor deze vlucht werden door 
9 liefhebbers  111 duiven inge-
korfd welke om 10.40 uur wer-
den gelost.  Met nog redelijk wat 
regenbuien onderweg finish-
te de eerste in Uitgeest bij Gert 
Twaalfhoven om 12.11.46 uur 
met een snelheid van 1476,284 
m.p.m. (goed voor ruim 88 km 
p/uur). De uitslag van de eer-
ste vijf  liefhebbers tweede wed-
vlucht Oude en Jonge duiven op 
zaterdag 23 augustus luidt als 
volgt: 1-20-21e Gert Twaalfho-
ven, 2-5e Hein Berkhout, 3-14-
16-17e Peter Schellevis, 4-6-7-

9-10e Comb. Kerssens-Krom uit 
Akersloot en 8-26-27-28e Dirk 
de Bruin. De attractieprijs ge-
schonken door Piet Baltus gaat 
deze week naar Dirk de Bruin 
met een duif op de 8e plaats in 
de uitslag. De taartprijs van de-
ze week gaat eveneens naar 
Dirk de Bruin met een duif  op 
de laatste plaats in de uitslag. 
De eerste duif van Gert Twaalf-
hoven was tevens goed voor een 
fraaie eerste plaats in het Rayon 
B. tegen 83 liefhebbers met 1354 
duiven. 
Volgende week de zesde jonge 
duivenvlucht van het programma 
vanuit het Franse Nanteuil (400 
km) en tevens de 3e Natoer van-
uit het Belgische Asse/Zellik met 
een afstand van 210 km.

Regio - Mariëlle Spekreijse en 
Anneke Jelsma-De Jong hebben 
een opmerkelijke prestatie gele-
verd op de Nationale Veteranen 
Kampioenschappen in Amstel-
veen. Beide dames wonnen drie 
onderdelen. 

Spekreijse was de beste in de 
categoriën damesenkel 45+, da-
mesdubbel 40+ en damesdub-
bel 45+. In het enkelspel was 
de Amstelveense als tweede ge-
plaatst en deelde ze in de finale 

een 'double bagel' uit aan de als 
derde geplaatste Sandy Wender-
hold: 6-0, 6-0. Jelsma-De Jong 
(Uitgeest) was onverslaanbaar 
in de 65+. Ze won het dames-
enkelspel, waarin ze ongeplaatst 
was, door in de finale te winnen 
van Helene van Schaik-v.d. Horst 
met 6-4, 5-7, 6-4. Ook schreef ze 
het damesdubbelspel en het ge-
mengddubbelspel op haar naam.

Veel van de spelers die ook actief 
waren op de Nationale Overdek-

te Veteranen Kampioenschap-
pen (NOVK) in maart van dit jaar 
waren deze week ook weer van 
de partij op het NVK. De NVK 
was dit jaar volgens Menko gro-
ter dan ooit, met maar liefst 417 
deelnemers. Aan de NVK deden 
277 spelers mee, in de leeftijds-
categorie van 35 tot en met 85 
jaar. De NVK maakt onderdeel 
uit van de ITF Seniors Tour. Het 
is een zogenaamd 'Grade 2 Tour-
nament'.

Nationale Veteranen 
Kampioenschappen tennis

Uitgeest - Zaterdag 13 sep-
tember begint het nieuwe sei-
zoen van het Open Podium bij 
De Zwaan Cultureel. De afge-
lopen jaren is het Open Podi-
um een steeds groter succes 
geworden met een grote varia-
tie aan artiesten. Inmiddels zijn 
het niet alleen meer muzikanten 
maar ook cabaretiers, gooche-
laars en andere kleinkunstarties-
ten die hun weg naar dit podi-
um weten te vinden. Voor de be-
zoekers is het elke keer weer een 
verrassing wat de avond brengt, 
en dat maakt het Open Podium 
juist zo leuk. In een ontspan-
nen sfeer, met een kopje koffie 
of een glaasje wijn of bier erbij, 
heerlijk genieten van de optre-
dens van meer of minder erva-
ren artiesten.

Voor dit eerste Open Podium 
staan in ieder geval gepland: Ger 
Belmer (foto), die Nederlands-

talige liedjes en lichte gedich-
ten onder de aandacht brengt. 
Zijn werk is uitsluitend ‘uit eigen 
keuken’, met een vleugje humor, 
een snuifje melancholie en een 
mespuntje romantiek. Ook treedt 
op Mark Minnema met band, zij 
spelen country. Verder treden op: 
Reinier Burgering die zijn optre-
den doorspekt met pop, folk en 
covers. Deze band bestaat uit 
zang, gitaar en bas. Ook wordt 
verwelkomd Guus Schroder met 
band die blues/folk en country 
spelen. Daarnaast is het altijd 
een verrassing of zich nog an-
dere artiesten melden, soms nog 
op de avond zelf. En de ervaring 
leert dat er altijd nog muzikanten 
‘stand by’ zijn om de avond te 
voorzien van een heerlijke jam-
sessie. 
Het Open Podium vindt plaats in 
Dorpshuis de Zwaan, aanvang 
20.30 uur en de toegang is gra-
tis. (foto: Jeroen Otto)

 
 
 
 
 
 

                                 
 

Muziek en Dans cursus voor babyÕ s, 
dreumesen en peuters 

Een bonte verzameling van muzikale-dans en spel-
activiteiten waar u samen met uw (klein)kind van 0 tot 4 
jaar veel plezier aan zal beleven.  
De herfstcursus bestaat uit 8 lessen en begint in: 
**Heemskerk op maandag 17 september en woensdag 19 
september bij St. Caecilia aan de Maerten van 
Heemskerkstraat 41 A                                                                                                                                                                
** Beverwijk op donderdag 20 september en zaterdag  22 
september in het BHK-gebouw  aan de Groenelaan 74   
**Alkmaar op vrijdag 21 september in de Blije Mare  
-8.45 uur Babygroep - 9.30 uur Dreumesgroep                                                                                    
-10.30 uur Peutergroep 
Kosten: 70 euro  ( babygroep: 60,00 euro)                                                                    
 
Info: www.aliceploeg.nl  alice.ploeg@planet.nl 0251-222345 

MUZIEK EN DANS CURSUS
Muziek maken, Dansen, Zingen, Bewegen 

voor baby’s, dreumesen en peuters
Start : in de week van 8 september 2014
  - maandag en woensdag in Heemskerk 

(gebouw St. Caecilia )               
 - donderdag en zaterdag in 
Beverwijk ( BHK-gebouw)                                                          

- vrijdag bij Kindergarden in Uitgeest      
- Kosten: 75 euro (8 lessen)

Contact: aliceploeg4@gmail.com 
www.aliceploeg.nl 06-11493796

       Zo vlogen de duiven 

Foto-expositie van Joke 
Tiebie

Uitgeest - Zaterdag 30 augus-
tus is er weer een oude Krante-
nactie bij de Binnenmeerschool 
aan de Langebuurt in Uitgeest. 

Men kan de kranten, liefst ge-
wogen en goed gebundeld, inle-
veren tussen 9.00 en 11.00 uur. 
Voor iedere 10 kg krijgt men 
weer een stempel op de stem-
pelkaart.

Krantenactie 
Binnenmeer-

school
Start Open Podium 
De Zwaan Cultureel
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Voetbaltalenten-
toernooi 
Castricum - Zondag 31 augus-
tus wordt er een voetbaltalenten-
toernooi gespeeld bij FC Castri-
cum voor F-pupillen. Een toernooi 
dat FC Castricum organiseert in 
samenwerking met de stichting 
VTT. Op dit toernooi zijn er tickets 
te verdienen voor het Nederlands 
kampioenschap F-pupillen dat la-
ter dit seizoen wordt gespeeld. De 
sportiefste ploeg maakt ook nog 
kans op een ticket voor het NK. 
Daarnaast staat de stichting VTT 
voor de gezonde sportkantine. 
Het toernooi begint met een de-
fi lé om 9.30 uur.

Filmmiddag fort Veldhuis
Regio – Zondag 31 augustus 
is er in het luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis een nostalgische 
fi lmmiddag met 16 mm fi lms uit 
onder andere de Tweede We-
reldoorlog. De fi lms worden af-
gespeeld op een originele 16 
mm fi lmprojector. De fi lmmiddag 
begint om 14.00 uur en duurt on-
geveer anderhalf uur. De spreker 
is Willem Kleijn, amateur foto-
graaf en fi lmer, diein het is bezit 
gekomen van deze oude 16 mm 
fi lmprojector met de genoemde 
fi lms. De Stichting Aircraft Re-
covery Group doet al meer dan 
25 jaar onderzoek naar de lucht-

oorlog boven Nederland. De re-
sultaten van deze onderzoeken 
zijn samengebracht in het lucht-
oorlogmuseum Fort Veldhuis te 
Heemskerk. Het Fort bij Veld-
huis is onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam. Het Fort is ge-
legen aan Genieweg 1, 1967 PS 
Heemskerk. Toegang: volwasse-
nen 3,50 euro, kinderen van 8 
tot 12 jaar 2,50, kinderen jonger 
dan 8 jaar gratis en houders van 
een veteranenpas gratis. Ope-
ningstijden 11.00 tot 17.00 uur. 
Informatie: 06-20298691, info@
arg1940-1945.nl of zie www.
arg1940-1945.nl.

Italiaans leren 
op alle niveaus
Castricum – Italiaanse taal-
school La dolce lingua is klaar 
voor het nieuwe seizoen met 
cursussen op alle niveaus, van 
begin-ners tot vergevorderden. 
Italiaans 1 is bedoeld voor men-
sen die nog geen of een klein 
beetje kennis hebben van het 
Italiaans. In de lessen ligt de na-
druk op het leren begrijpen en 
spreken van het Italiaans. Luis-
ter- en spreekvaardigheid wor-
den actief geoefend, zowel klas-
sikaal als in kleine groepjes. De 
cursist bouwt een basiswoor-
denschat op waarmee hij in het 
Italiaans gesprekken over da-
gelijkse onderwerpen kan voe-
ren. Naast de lesstof is er aan-
dacht voor Italiaanse cultuur. 
Er wordt geluisterd en er wor-
den oefeningen gedaan met Ita-
li-aanse liedjes en gekeken naar 
Italiaanse fi lm- en tv-fragmen-
ten. In de beginnerscursus wordt 
gewerkt met de lesboeken van 
Con Piacere 1, een nieuwe me-
thode met een duidelijke op-
bouw en een uitnodigende Ita-
liaanse sfeer. Thuis herhaalt de 
cursist de lesstof met oefenin-
gen uit het werkboek en op cd. 
De oude-rejaars groepen wer-
ken met Con Piacere 2 en 3. De 
cursussen Italiaans bestaan uit 
30 lessen van anderhalf uur. Het 
lesgeld bedraagt 315 euro. Al-
le cursussen worden gegeven 
in basis-school de Sokkerwei 
in Castricum. De lessen begin-
nen in de week van 1 september. 
Aan het einde van de cursus is 
er de mogelijkheid om, direct na 
de laatste lesweek in april, mee 
naar Italië te gaan voor een stu-
dieweek in Florence. ‘s Ochtends 
wordt er les gevolgd bij een klei-
ne Italiaanse taalschool, met Ita-
liaanse docenten en ‘s middags 
is er een cultureel of culinair pro-
gramma. De cursisten verblijven 
bij Italiaanse families waar ze ‘s 
avonds ook kunnen meeëten. In-
schrijven kan via www.ladolce-
lingua.nl. Italiaans 1 op dinsdag 
van 20.40-22.10 uur, Italiaans 2/3 
maandag 20.40-22.10 uur, Itali-
aans 4 maandag 19.00-20.30 uur, 
Livello Avanzato dinsdag 19.00-
20.30 uur.

Speedy Pliss; dé oplossing 
voor kunststof kozijnen

Heemskerk - Hummel Kozij-
nen heeft dé oplossing in huis 
voor binnenzonwering in com-
binatie met kunststof kozijnen: 
Speedy Pliss. Monteren zonder 
te schroeven of boren en geen 
problemen meer met gordijnrails 
of -cassettes die voor het raam 
hangen. De Speedy Pliss wordt 
direct op de glaslatten geplaatst 
met een fraai aluminium frame, 
dat is voorzien van een mag-
neetstrip en in elke gewenste 
RAL-kleur kan worden geleverd. 
Ook het plissédoek is in diverse 
soorten verkrijgbaar, naar keu-
ze luchtdoorlatend, verduiste-
rend, zonwerend of refl ecteren. 
Bij Hummel Kozijnen is ook een 
compleet assortiment voorzet-
rolluiken verkrijgbaar, zowel met 

PVC- als aluminium lamellen 
en zowel elektrisch als handbe-
diend. Liever buitenzonwering? 
Het windvaste screen Zip X ver-
hoogt het levenscomfort doordat 
sotrende lichtinval wordt voorko-
men en het interieur wordt be-
schermd. De screens zijn wind-
vast en verkrijgbaar in verschil-
lende kleuren en patronen. 
Breng een bezoek aan de show-
room of maak een afspraak voor 
een geheel vrijblijvend bezoek 
aan huis. Hummel Kozijnen is 
gevestigd aan de Lijnbaan 44a 
en geopend op vrijdag  van 13.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur. Telefoon: 
0251 234484 / 06 10273172. Uit-
gebreide informatie is op www.
hummel- kozijnen.nl te vinden.

Speedy Pliss; dé oplossing Speedy Pliss; dé oplossing 

Ballet bij Balletstudio 
Jacqueline Burger

Castricum - Sinds 1995 is Bal-
letstudio Jacqueline Burger in 
het centrum van Castricum het 
vertrouwde adres voor klassiek 
ballet en jazz dance. 
De Kleuter- en Peuterlessen op 
woensdagmiddag zijn een goe-
de start voor Mini-Ballerina’s. 
Langzamerhand raken de kinde-
ren vertrouwd met de basisele-
menten van Klassiek Ballet door 
middel van kinderliedjes en een-
voudige ritmes. Late - fanatieke 
starters kunnen zich uitleven bij 
de Stoomcursus op donderdag 
ter voorbereiding op audities. Elk 
seizoen worden er leerlingen bij 

dansopleidingen aangenomen. 
Balletles voor leerlingen van 3 
tot 12 jaar is op de woensdag-
middag. 
Voor het voortgezet onderwijs 
zijn er lessen op dinsdag, don-
derdag en vrijdag. Instromen kan 
het hele jaar door. Iedereen doet 
aan het eind van het seizoen 
mee aan de theatervoorstelling 
De Nachtgalerij in theater De 
Beun op 16 maart 2015. 
Zie www.BalletstudioJacqueli-
neBurger.nl   of bel voor infor-
matie naar 023 - 5361009 in de 
ochtenduren of mail naar info@
BalletstudioJacquelineBurger.nl .

Open wedstrijden
bij AV Castricum

Castricum - Na de grondige ver-
bouwing van de accommoda-
tie in het voorseizoen, kon op 24 
augustus eindelijk de eerste gro-
te jeugdwedstrijd van dit seizoen 
georganiseerd worden. 
AV Castricum was vertegenwoor-
digd met een grote en enthousi-
aste groep van veertig pupillen en 
een tiental CD junioren. En ook 
van andere omliggende atletiek-
verenigingen was er voldoende 
animo. Zelfs de weergoden waren 
deze dag goed gestemd.
Opvallende prestaties waren er 
bij de jongste pupillen van 7 jaar; 
zowel Sepp Schulte bij de jongens 
als Sanoe Penha bij de meisjes 

haalden hier een tweede plaats 
op de meerkamp. Bij de iets ou-
dere meisjes pupillen B ging 
Franka Holland er met een zil-
veren medaille op de meerkamp 
vandoor, én een gouden plak op 
de 1.000 meter was ook voor haar, 
met een mooie tijd van 3.58 min. 
Bij de oudste pupillenjongens was 
er voor Tobias Vrolijk een bronzen 
medaille op de meerkamp.
Ook de junioren van AV Castri-
cum waren van de partij. Daan 
Nooteboom, talent uit de TDR se-
lectie, wist met overmacht de 800 
meter te winnen in een tijd van 
2.10 min.  (foto: Tobias Vrolijk en 
Sepp Schulte)

Voorlezen aan peuters
Castricum – Woensdag 3 sep-
tember wordt er voorgelezen in 
de bibliotheek van Castricum van 
10.30 tot 11.15 uur. 
Ouders/verzorgers en hun peuter 
kunnen weer gezellig komen kij-
ken en luisteren naar een vertel-
programma met een verhaaltje en 
een liedje. Samen een boekje le-
zen: plaatjes aanwijzen, geluiden 
maken en verhaaltjes vertellen 
is niet alleen leuk voor ouder en 
kind. Het is ook heel belangrijk. 
Kinderen die van jongs af aan 
regelmatig worden voorgele-
zen kennen meer woorden, le-

ren makkelijker lezen en doen 
het beter op school. De toegang 
is gratis.
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 4 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

College presenteert 
werkprogramma 2014-2018
Burgemeester en wethouders van Uitgeest hebben hun ambities en plan-
nen voor de komende vier jaar vastgelegd onder de titel ‘Collegewerk-
programma gemeente Uitgeest 2014-2018’. Dit werkprogramma kwam 
tot stand in nauw overleg met het management van de ambtelijke orga-
nisatie. Voor elk doel of resultaat wordt helder en overzichtelijk aange-
geven hoe het zal worden bereikt, op welke termijn, en welke financië-
le middelen en menskracht daarvoor nodig zijn. Het 31 pagina’s tellen-
de document is te downloaden van de gemeentelijke website uitgeest.nl 
onder het tabblad Bestuur & Politiek, College.

Met het collegewerkprogramma geeft het college een concrete eigen in-
vulling aan het coalitieakkoord dat dit voorjaar tot stand kwam. Zowel 
het college als de ambtelijke organisatie verbindt zich aan het realise-
ren van de gestelde doelen. Er is nadrukkelijk rekening gehouden met 
de lopende werkzaamheden en met het financiële (meerjaren)perspectief 
van de gemeente Uitgeest. Met als gevolg dat het programma een plan-
ning omvat die realistisch genoemd kan worden. Het college kiest voor 
een transparante bestuursstijl. Het zal elk half jaar verslag doen van de 
voortgang van de uitvoering.

Hoe koersvast het college ook wil opereren, het is zich bewust dat er am-
bities zullen moeten worden bijgestuurd en dat er nog nieuwe ambities 
bij kunnen komen. Wat dat betreft is het werkprogramma een dynamisch 
document. Zo kan de intensivering van de samenwerking met de ge-
meenten Bergen, Castricum en Heiloo (samen met Uitgeest de BUCH-ge-
meenten) nog allerlei gevolgen hebben. Het college geeft aan dat moge-
lijk één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de vier gemeenten als 
meest wenselijke variant uit de bus zal komen. Die oplossing zal het col-
lege dan zeker niet uit de weg gaan, maar het tekent daarbij aan dat een 
te realiseren kostenbesparing niet mag leiden tot gedwongen ontslagen.
Het is voor het eerst dat een Uitgeester college zich aan het begin van 
een nieuwe bestuursperiode zo stevig presenteert met een werkpro-
gramma. Burgemeester Theo van Eijk: ‘Wij zijn een echt team. Wij voelen 
ons werkelijk collectief verantwoordelijk voor alle besluiten van het col-
lege. Onder welke portefeuille die oorspronkelijk ook vallen. En alle af-
spraken in dit werkprogramma hebben we ook als zodanig met de ge-
meentelijke organisatie gemaakt. Dat werkt heel prettig.’

Burgerlijke stand
GEHUWD
D.G. van Dijk en C. Weij
D. Lina en K.C.J.M. de Reus 

ONDERTROUW
M. Yelis en E. Íncedayi

Ophaaldata restafval
In week 36 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 1 september. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 3 september.
De Koog: donderdag 4 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 5 september.
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Alle vaartuigen in 
Uitgeest tijdelijk aan wal
Alle vaartuigen in de openbare wateren van Uitgeest moeten van 13 sep-
tember tot 1 december 2014 uit het water worden gehaald. De reden 
is de jaarlijkse schouw van alle watergangen door het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier. Medewerkers van de gemeentelijke 
buitendienst zullen rond 15 september controleren of er nog schepen, 
bootjes, kano’s etc. in het water liggen.
Eigenaren van vaartuigen die na 13 september niet zijn verwijderd zul-
len worden aangeschreven om dit alsnog te doen. Vaartuigen die na twee 
weken nog niet zijn verplaatst worden na het opmaken van een proces-
verbaal op kosten van de eigenaar verwijderd en opgeslagen op de ge-
meentewerf. De maximale duur van de opslag is dertien weken. Daarna 
wordt het vaartuig openbaar verkocht, of eerder als de waarde niet op-
weegt tegen de kosten van opslag. 
De schouw door het hoogheemraadschap maakt onderdeel uit van het 
noodzakelijke onderhoud van de watergangen. Goed onderhoud van wa-
ter is in het belang van de volksgezondheid en milieuhygiëne. Dat on-
derhoud omvat onder meer: het verwijderen van overdadige watervege-
tatie, drijfvuil en bouwafval; onderzoek naar de kwaliteit van de water-
kanten;  controle op riet en waterplanten die doorstroming belemmeren. 
Bovendien is onderhoud van de beschoeiing nodig om de waterkant vei-
lig te houden. 
Het onderhoud door het hoogheemraadschap wordt uitgevoerd tussen 1 
oktober en 1 december. 

Gemeente krijgt ‘Gezicht 
op Uitgeest’ in bruikleen
Burgemeester Theo van Eijk en voorzitter van de Historische Vereniging 
Oud Uitgeest Theo Duivenvoorden hebben op dinsdag 19 augustus een 
overeenkomst gesloten waarbij de gemeente een fraai schilderij in bruik-
leen krijgt. Het gaat om een olieverfschilderij van de Heemskerkse kunste-
naar Ambro Louwe, getiteld ‘Gezicht op Uitgeest’.
Oud Uitgeest kreeg het schilderij van de kunstenaar ten geschenke, maar 
kon er vanwege de forse afmetingen: 200 cm breed bij 120 cm hoog, 
in het Regthuys geen geschikte plek voor vinden. Burgemeester Van Eijk 
sloot zich graag aan bij het voorstel van Oud Uitgeest om een geschikte 
plek te zoeken in het gemeentehuis.
Een verheugde Theo Duivenvoorden: ‘De gemeente gaat een plaatsje in-
richten in de hal van het gemeentehuis. Daar zullen veel meer mensen 
het kunnen zien dan in het Regthuys. Een schilderij van deze kwaliteit en 
van zo’n grote herkenbaarheid qua onderwerp verdient dat ook gewoon.’
Burgemeester Theo van Eijk: ‘Wij dragen de Vereniging Oud Uitgeest een 
warm hart toe. Deze samenwerking onderstreept de verbintenis tussen de 
gemeente en de vereniging.Expositie Babs Bannenberg

De expositie van de ruimtelijke objecten van Babs Bannenberg in het ge-
meentehuis is met een week verlengd. Deze blijft nu te zien tot vrijdag 5 
september.

Burgemeester Theo van Eijk (links) en voorzitter Theo Duivenvoor-
den ondertekenen de bruikleenovereenkomst. Op de achtergrond het 
schilderij ‘Gezicht op Uitgeest’ 
(foto: gemeente Uitgeest)
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