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Ravage in Uitgeest
door automobilist

Jubileumactie van
jarige Boekstart

’De kleine ijsbeer’ in Voedselbank zoekt
nog bestuursleden
kinderboekenbios

Uitgeest Q Een automobilist heeft
in de nacht van zaterdag op zondag
een ravage aangericht op de Anna
van Renesselaan in Uitgeest. De bestuurder reed met zijn auto tegen
een aantal geparkeerde auto’s aan.
Vanwege de klap liepen de drie geparkeerde auto’s flinke schade op.
Volgens de eigenaar van één van de
geramde auto’s stond zijn voertuig
zeker drie meter terug geparkeerd.

IJmond Q Als je baby ongeveer drie
maanden is, krijg je van de gemeente een waardebon voor het Boekstartkoffertje
van
Bibliotheek
IJmond-Noord. Hiermee kan je de
baby gratis lid maken van de bibliotheek. Inmiddels bestaat Boekstart
10 jaar en daarom is er in de maanden juli en augustus een Gouden
Wikkel-actie, waarmee je een verrassingspakket kunt winnen.

Beverwijk Q Op de jeugdafdeling
van de bibliotheek aan het Kerkplein wordt vrijdag de film ’De kleine ijsbeer’ gedraaid. Het is gebaseerd op de gelijknamige boeken
van Hans de Beer. Zeya (3 jaar) en
Can (5 jaar) hebben deze film uitgekozen. De voorstelling begint om 15
uur en de toegang is gratis. Het is de
laatste kinderboekenbios voor de
zomervakantie.

Regio Q De Stichting Voedselbank
IJmond-Noord bestaat 12 jaar. Al het
werk wordt gedaan door vrijwilligers. Door omstandigheden wordt
er met spoed gezocht naar twee
nieuwe bestuursleden: een secretaris en een bestuurslid die zich bezig
gaat houden met voedselveiligheid.
Belangstellenden kunnen mailen
naar: informatie@voedselbankijmond.nl of bel (0251) 226164.

60 seconden

Ronald Massaut

Waterbed (gratis af te halen)
U
mag 'm gratis afhalen, een bijna compleet
waterbed. Op één watermatras van 93 bij
206 centimeter na. Wat er met dat ene matras
is gebeurd? Zo lek als een mandje. Een typisch
geval van pech gehad, geproduceerd op maandagochtend. Nu hebben we in pakweg 20 jaar
wel vaker lekkage gehad. Maar dat het water
tegen de plinten klotste, dat was nieuw.
Geen bed slaapt zo heerlijk als een waterbed.
Maar nu is het gewoon 'over en uit'. Het
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spreekwoord 'nattigheid voelen' kreeg ineens
een hele andere dimensie. Klein gaatje, bekende plek, eenvoudig te plakken. Echter er zat
nog een gaatje, zeg maar een scheur(tje).
Ik heb nog even geprobeerd mijn echtgenote
over te halen opnieuw te kiezen voor een waterbed, maar dat was trekken aan een dood
paard. Zij had vijf jaar geleden al besloten dat
het nu een boxspring moest worden. Inclusief
negatieve argumentatie van stroomkosten tot

te verwachten nieuw onheil en de zorg voor
een permanente voorraad plakkertjes.
Nou heb je niet zo maar een boxspring. Internet, winkels langs, liggen, kiezen, vergelijken,
ook op prijskaartje. Inmiddels slapen we op
zolder op eigen logeerbed. In afwachting van
de boxspring ligt er nog wel een werklijstje:
matras leegpompen, bedbak afbreken, laminaat deels aanvullen en herstellen en grof vuil
bellen. Tenzij u 'm wil hebben, natuurlijk.
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Per zeepkist
zoevend naar
beneden
Heleen Vink

Wijk aan Zee Q Hoog op het duin
stijgt vrijdagavond de spanning
aan de start van de jaarlijks gehouden zeepkistenrace in Wijk aan
Zee.
Ruim 25 'Wijk-aan-Zeep-ers' wachten in zelfgemaakte rijdende kisten
op hun beurt. Vanaf het duin gaat
het parcours langs Hotel Restaurant Sonnevanck en via de flauwe
maar verraderlijke Frans Heine
Bocht de Zwaanstraat in waar aan
het einde de finishdoek wacht.
Rijen dik geniet het publiek van de
uiteenlopende karretjes die met
variërende snelheid passeren. Wijk
aan Zeeër Gerard Van Schie, verkleed in de persoon van 'Willem
Holleeder', geeft hilarisch en snedig commentaar. „Ja, voor drie
uurtjes ben ik op vrije voeten."
Liane, moeder van Luke van Goethem, hangt over het hek. Daar
scheurt haar zoon langs en neemt
vlak voor haar neus met succes de
gevaarlijke Frans Heine Bocht.
Vanmorgen nog is de kar met behulp van vrienden Max en Gijs
geverfd, weet ze te vertellen. „We

Y

Zie videoverslag op de
website van deze krant

zeiden al, 'dan moet je maar met
een natte kar'."
De zestig jaar oude zeepkist van
Piet den Herder rijdt mee. Vorig
jaar kon Piet geen coureur vinden,
maar dit jaar zit Stijn Henneman
voor hem aan het stuur. Na twee
spannende manches gaat de eerste
prijs naar Toine van Dijk. Zijn
snelste tijd is 49,61. Dan doet Piet
zijn oude karretje met 55,01 het
helemaal nog niet zo slecht. De
prijs voor de mooiste gaat naar
Luuk Endema.
Bij de jeugd gaat de Joris Zandbergentrofee naar Nikita die, net als
haar vader Toine, de snelste iss.

Zestig jaar oude
zeepkist rijdt
dapper mee
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De snelste was hij niet, wel de mooiste. Luuk Endema aan de start.

FOTO’S HELEEN VINK

Nikita won als snelste bij de jeugd de Joris Zandbergentrofee.

Luke van Goethem veilig door de beruchte Frans Heine bocht.

advertentie

Met rokende banden naderen Steff Knies en Skip Welbergen de finish.

Concentratie; daar is de finish. Totaaltijd; 50,59. Snel, maar niet snel genoeg.
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