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Muzikaal feest voor iedereen
Castricum - Niet echt strand-
weer, geen regen en regelma-
tig zon; dat waren de idea-
le omstandigheden voor een 
geslaagde tiende editie Uit Je 
Bak Festival van de vrijwilli-
gers van De Bakkerij. Het Wil-
lem de Rijkepark stroomde 
zondagmiddag vol met jonge 

muziekliefhebbers én met in-
woners die gewoon even een 
kijkje kwamen nemen, al dan 
niet met kinderen. Een echt-
paar op hoge leeftijd ma-
noeuvreerde zich tussen 
drukte door met hun rollator 
en stond even verbaasd te kij-
ken wat er bij de ‘silent disco’ 

in de Knalhal gebeurde. 
Terwijl het dansen voor het 
podium meestal wat later op 
de dag op gang komt, werd 
nu midden op de dag al ge-
swingd met een biertje in de 
hand bij de reggae van Dread-
less. Het aanbod muziek was 
afwisselend en de sfeer? Die 
was weer als vanouds opti-
maal. ‘s Avonds moest er wel 
een ambulance ter plaatse 
komen vanwege een onwel-
wording; dat was het enige 
incident. Vrijwilliger Elke Ross 
weet tot slot  te melden dat de 
gemeente Castricum voor de 
komende vijf jaar een vergun-
ning heeft verleend voor Uit 
Je Bak in het park.

Castricum - Het gebeurde 
op woensdag 20 juli op de 
Puikman rond 14.45 uur. Een 
stel uit Heemskerk keerde op 
de fi ets terug naar huis na 
een ochtendje strand in Bak-
kum, toen de man door een 
goudkleurige Nissan Qas-
hqai werd geschept. Hij ver-
loor zijn evenwicht en viel te-
gen de vrouw aan, waardoor 
zij ten val kwam. De automo-
bilist bekommerde zich niet 

om hen en reed door. Chan-
tal Kreuger brak haar heup 
en werd geopereerd. 

De vakantie, waar geen an-
nuleringsverzekering voor 
was afgesloten, kon niet 
doorgaan en de kosten voor 
fysiotherapie komen groten-
deels voor Chantals rekening. 
Het onderzoek naar de be-
stuurder van de Nissan is in 
volle gang.

Dagje strand eindigt in nachtmerrie

Bakkum - In het Noordhol-
lands Duinreservaat mag ie-
dereen de hele maand au-
gustus bramen plukken, ook 
buiten de wegen en de pa-
den. Uitgezonderd zijn de ge-
bieden waar een bord ‘Niet 
toegankelijk’ staat. Dat geldt 

Bramen plukken in augustus

onder andere voor de zee-
reep en de infi ltratiegebie-
den. Wie buiten de wegen 
en paden gaat, mag de hond 
niet meenemen, ook niet als 
hij kort aangelijnd is. En een 
duinkaart is noodzakelijk. Fo-
to: Staatsbosbeheer.

Burgemeester Mooijstr 29 Castricum
0251 - 652 430

100% PUUR RUNDVLEES!!

Hooglander
burgers

25% korting
Vleeswarentrio:

Mosterdrollade
Boterhamworst

Pastrami
Samen €4,99
Pata Negra

100 gram €5,98
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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

Leven zonder zekerheden
Yvonne Blokker vertelt over 
haar bestaan als zwerfster

Castricum - Op donderdag 
18 augustus, van 10.00 tot 
11.30 uur, geeft Yvonne Blok-
ker een kijkje haar leven als 
zwerfster. Iedereen is wel-
kom in de bibliotheek in Cas-
tricum. De toegang is gratis.
Acht jaar geleden fietste 
Yvonne bepakt en bezakt Ne-
derland uit. Nergens liet ze 
meer iets achter. Zelfs haar 
fotoalbums deed ze weg. Al-
les wat ze had, droeg ze met 
haar mee. Al snel ging ook 
haar fiets weg, omdat die niet 
goed meer was. Haar bezit-
tingen verminderden tot één 
rugzak. Yvonne sliep bui-
ten, of dat nu midden op een 
plein in Napels was of ach-
teraf tussen de bomen in een 
groot bos. De eerste tijd zong 
ze voor geld en verkocht 

boeken die ze in vuilnisbak-
ken vond. Maar al snel wilde 
Yvonne weten hoe het was 
om zonder geld te leven. En 
zo leerde ze om schoon, lek-
ker én gezond eten uit vuil-
nisbakken te halen, net zoals 
kleding. Yvonne wilde leren 
te vertrouwen. Dat alles er 
wel zal zijn of je er nu moei-
te voor doet of niet. Ze leerde 
echter nog veel meer. Een-
maal terug in Nederland be-
sloot ze om te blijven zwer-
ven. ,,Waarom?”, vroeg ze zich 
af. En terwijl ze zocht naar 
antwoorden en haar bijzon-
dere herinneringen voorbij-
kwamen, wist ze dat het leuk 
zou zijn voor anderen om dit 
te horen. De lezing wordt ge-
organiseerd in het kader van 
De Ochtenden.

Obstakelrun in De Zien
Uitgeest - Door het zwem-
bad, over balken, door ban-
den, glijdend, kruipend en 
klimmend; op zondag 11 sep-
tember houdt zwembad De 
Zien in samenwerking met 
LieftingFit een obstakelrun. 
In teams, jong en oud, leggen 
de deelnemers een parcours 
af met obstakels en waar-
bij zij moeten klimmen, krui-
pen, springen en natuurlijk 
zwemmen. Het is geen wed-

strijd en het gaat om de lol. 
Een team bestaat uit maxi-
maal zes personen waarvan 
minimaal een achttien jaar 
of ouder is en een kind. Ui-
teraard is iedereen in het be-
zit zijn van zwemdiploma. De 
obstakels liggen in en rond-
om het zwembad en één ding 
is zeker; iedereen wordt nat 
en vies. Aanmelden kan via 
evenementen@zwembad-
dezien.nl.

Castricum - Binnenkort ver-
trekt Annie Assendelft voor 
de vijfde keer naar Ethiopië. 
Zij helpt daar de allerarmste 
kinderen. 

,,Samen is meer dan een ge-
woon woord, vooral als wij 
ook samen iets kunnen be-
tekenen voor de armste kin-
deren uit de sloppenwijken 
van Addis Abeba”, zegt An-
nie. ,,Hoe gewoon is het hier 
een ijsje te eten met de kin-
deren of kleinkinderen? Gun 
deze kinderen ook wat ple-
zier door ze te steunen met 

een kleine bijdrage zodat 
ook zij een dag uit de slop-
penwijken kunnen, een dag-
je uit om te genieten van 
een ijsje bijvoorbeeld. Ik heb 
een mooie, maar vooral po-
sitieve gedichtenbundel ge-
schreven over de natuur: ‘In 
stilte waargenomen’. Ieder-
een kan mij steunen door 
dit boekje bij mij te bestel-
len of misschien een klein 
bedrag over te maken op 
NL49INGB0003275992 t.n.v. 
de kinderen van Ethiopië. Het 
boekje is te bestellen via tel.: 
0251-650757.”

Jaimie weer 
naar NK

Akersloot - Komend week-
end staat voor Jaimie van 
Sikkelerus van Start Racing 
weer een wedstrijd om het 
Nederlands kampioenschap 
Supersport 600 op het pro-
gramma in het Duitse Hoc-
kenheim. 
Van Sikkelerus is aan een 
goede voorbereiding bezig. 
Afgelopen weekend reed 
Jaimie twee dagen op het 
circuit van Magny Cours in 
Frankrijk om te testen. Hij 
probeerde zoveel mogelijk 
meters te maken en heeft 

de motor helemaal naar zijn 
hand afgesteld.

Drie auto-inbekers gepakt
Limmen - Donderdagoch-
tend zijn drie mannen aan-
gehouden op verdenking van 
het inbreken in een busje aan 
de Van Alkemadelaan. 
Een getuige zag het drietal 
rond 2.45 uur bezig met hun 
werkzaamheden en belde 
de politie. Toen die arriveer-
de ging het drietal er in een 

auto vandoor, maar ze zijn 
aan de Visweg aangehouden. 
Het betrof verdachten van 15, 
19 en 23 jaar uit Heerhugo-
waard en Obdam. 
Zij zijn meegenomen naar 
het politiebureau. Zij hebben 
een ruit van de auto gefor-
ceerd, maar er was nog niets 
weggenomen.

Burgerlijke Stand Castricum 
Geboren
Castricum - 14-07-2016: Lars 
Dirk Vincent Teuthof, zoon 
van Dennis Teuthof en Mari-
anne C.D. Lijesen. 

16-07-2016: Elise Elif Civan, 
dochter van Ugras Civan en 
Saskia van de Velde.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Elders woonachtig- 23-07-
2016: Jasper E. de Gans en 
Claudia C.M. Groen.

Overleden

Akersloot - 26-07-2016: Ali-
da M.J. van Leeuwen, wedu-
we van Antonius Vale. 

Castricum - 25-07-2016: 
Christina A. Hartkamp, we-
duwe van Leendert Vrijland. 
27-07-2016: Adelbertus A.L. 
de Graaf, gehuwd met Mar-
garetha C. Korsman. 27-07-
2016: Albert J. Monnik, we-
duwnaar van Catharina L. 
Havik. 

Limmen - 27-07-2016 Ger-
hardus J. Vaneker, gehuwd 
met Christina B. van ‘t Hoff. 
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

maandag 19.45 uur
Race

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
Bad Moms

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 21.30 uur

Jason Bourne
donderdag 19.45 uur

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, dinsdag & woensdag 19.45 uur

Absolutely Fabulous
donderdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 19.00 uur
Big Friendly Giant (GVR) OV - 3D

vrijdag 19.00 uur 
Me Before You

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 14.30 uur 

Huisdiergeheimen - 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 16.45 uur 
Meester Kikker

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

Grote Vriendelijke Reus (GVR) NL - 2D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 13.00 uur
Ice Age 5 (NL) - 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 12.00 uur
Finding Dory (NL) - 3D

Programma 04 aug  t/m 10 aug 2016

Cabaret in Franks 
Huiskamertheater

Castricum - Franks Huiska-
mertheater presenteert ca-
baret. Op 2 en 3 september 
treedt Thijs van de Meeberg 
(foto) op en op 30 september 
Kees van Amstel. Thijs van de 
Meeberg brengt de voorstel-
ling ‘Er mag gedanst worden’. 
Hij werd winnaar van het 
Leids Cabaretfestival 2015. 
Zijn prijswinnende voor-
stelling ‘Vleeschgeworden’ 
speelde hij in februari 2016 
al in Franks Huiskamerthea-
ter. ‘De man die ik niet wil-
de zijn’ is de voorstelling van 
Kees van Amstel. Franks Bos-
ke: ,,Kees heeft me de tranen 
over de wangen gekregen 
van het lachen. Pittig cabaret 
met een zeer persoonlijk tint-
je. Het cabaret van Kees doet 
denken aan de gek waar je 
op een feestje allemaal graag 
bij staat te luisteren om de 
bizarre verhalen. Hilarisch 
is een understatement. De-
ze man vormt zo’n beetje al-
les om tot humor. Kees, on-

der andere bekend van Spij-
kers met Koppen, Dit was het 
Nieuws en Comedy Central 
en is één van de stand-up-
pers van Comedy train in het 
Amsterdamse Toomler. Ook 
is hij iedere vrijdag te horen 
met een veelbeluisterde co-
lumn op NPO Radio 1 bij de 
Nieuws BV. 
De aanvangstijd is 20.30 uur, 
de koffie staat klaar om 20.00 
uur. Reserveer een plek door 
een mail te sturen frank@
boske.nl.

Gypsy jazz in Oude Keuken
Bakkum - Zondag 7 augus-
tus is er gypsy jazz in de Ou-
de Keuken. Gitaristen Chris 
Norder en Ed Beerepoot en 
contrabassist Jeroen Walstra 
hebben al in veel combina-
ties opgetreden. Momenteel 
vormt het trio driekwart van 
de groep Rumba Gitan waar-
mee ze groot succes hadden 
bij het onlangs gehouden 
Wereldmuziekfestival in Alk-

maar. Met een van de leden 
op vakantie treden ze ditmaal 
als trio op. 
Zondag 7 augustus van-
af 14.00 uur Rumba Gitan in 
kleine bezetting. De Oude 
Keuken is te vinden op het 
terrein van Dijk en Duin in 
Bakkum. Ingang aan de Zee-
weg, na 150 meter rechts. Op 
het terrein geven borden de 
richting aan.

Tentoonstelling in Gemaal 1879

Akersloot - Op zondag 7 
augustus start Gemaal 1879 
met de laatste tentoonstel-
ling van dit zomerseizoen, 
geopend op de zondagen in 
augustus en september. De 
tentoonstelling heeft als titel 
‘Klei & Oer-IJ’ meegekregen, 
deels omdat Jacqueline Fluit-
man exposeert met keramiek 
en anderzijds de Stichting 
Oer-IJ een overzicht geeft 
van de ontstaansgeschiede-

nis van de regio. Jacqueline 
Fluitman is sinds 200 inten-
sief bezig keramiek te maken. 
Zij zegt daar zelf over: ,,Klei is 
een geweldig materiaal om te 
vormen en eindeloos te expe-
rimenteren met allerlei  oude 
en nieuwe technieken. Hier-
mee heb ik een gevarieerde  
collectie werkstukken opge-
bouwd. Ieder met zijn eigen 
karakter.  Van ingetogen tot 
uitbundig. Voor de afwerking 

werk ik bij voorkeur met Ra-
ku. Deze glazuurmethode die 
met vuur en vlam tot stand 
komt heeft mijn hart gesto-
len en het geeft ieder werk-
stuk een uniek en onvoor-
spelbaar aanzien.” Haar werk 
is zeer divers en daarom het 
bezoeken waard.  
De stichting Oer-IJ werp zich 
op om de ontstaansgeschie-
denis van onze regio breed 
onder de aandacht te bren-
gen. Het gebied tussen Am-
sterdam en Bergen is sterk 
beïnvloed door de sterk me-
anderende loop van het IJ 
door de eeuwen heen. De 
stichting timmert met dit on-
derwerp erg aan de weg. Lia 
Vriend heeft het gebied hele-
maal ontleed en dat in beeld 
gebracht. Om inzicht te krij-
gen in het ontstaan van de 
omgeving is een bezoek aan 
de tentoonstelling aan te be-
velen.
De tentoonstelling is iede-
re zondag te bezoeken elke 
zondag van 13.30 tot 16.30 
uur. Het adres is Fielker-
weg 4 (Klein-Dorregeest) in 
Akersloot.

Castricum - Bij de biblio-
theek knutselen kinderen in 
de zomervakantie in het Bie-
batelier. Op dinsdag 16 au-
gustus van 10.00 tot 11.30 
uur kunnen jonge creatie-
vellingen van zes tot en met 
twaalf jaar zich uitleven. Na 
het voorlezen van een verhaal 

Biebatelier gaan ze aan de slag. Hierbij 
wordt gebruikt gemaakt van 
een grote voorraad materia-
len. Na afloop wordt het werk 
tentoongesteld. 
Omdat het aantal kinderen 
dat deel kan nemen beperkt 
is, is aanmelden vooraf nood-
zakelijk. Dat kan via www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl/
jeugd.

Huisdiergeheimen in 3D
Wat spoken huisdieren uit 
wanneer de baasjes van huis 
zijn? In The Secret Life of 
Pets (Huisdierengeheimen) 
volgt het publiek de hilari-
sche avonturen van de trou-
we terriër Max, de slome kat 

Chloë, het snoezige dwerg-
keeshondje Gidget, mops-
hond en ladykiller Mel, de 
knorrige bastaard Duke, de 
onnozele cavia Norman en 
het schattige maar gestoorde 
konijntje Snowball.

Een alledaagse klas met 
heel gewone kinderen en 
een doodgewone meester. 
Of toch niet? Het leven van 
de kinderen uit de klas van 
Meester Frans staat op zijn 
kop als blijkt dat hij soms 
spontaan in een kikker ver-
andert. Helemaal niet han-
dig, want hun nieuwe, stren-
ge schooldirecteur Stork ziet 
de enthousiaste, maar licht 
chaotische Frans liever van-

Meester Kikker daag nog dan morgen ver-
trekken. Sita, wiens moeder 
Cecile het dierenasiel runt, is 
ontzettend dol op haar mees-
ter. Samen met haar klasge-
nootje Wouter doet ze er al-
les aan om haar lievelings-
meester te beschermen. Ze-
ker wanneer blijkt dat hij als 
kikker maar een kwetsbaar 
diertje is in de grote men-
senwereld en in de niet altijd 
ongevaarlijke natuur. Vooral 
voor een heel sluwe ooievaar 
moet hij oppassen...
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Dennis levert topprestatie voor Stichting ALS
Bakkum - Afgelopen zater-
dag vond er een bijzonder eve-
nement plaats op het strand 
bij paviljoen Bad-Noord. De 
uitdaging was om 235 km op 
een wielrennersfi ets rond te 
trappen, de afstand van de Elf-
stedentocht. Dennis Vink uit 
Castricum ging het doen. 

Er was een podium geplaatst 
en nadat alles werd geïnstal-
leerd op een rollerbank, kon 
Dennis aan zijn uitdaging be-
ginnen. Het record was in han-
den van Maarten Borst, die 
twee jaar geleden er 10,5 uur 
over deed en Vink was er alles 
aan gelegen om dat record te 
verbreken. 
Om 10.00 uur klonk het start-

schot. Het werd steeds drukker 
bij Bad-Noord en de aanmoe-
digingen luider, omdat Dennis 
wel even wat ging neerzetten. 
Ondertussen werd er geld in-
gezameld voor de bestrijding 
van de ziekte ALS, want de 
opbrengst van het evenement 
was voor het goede doel. 
Na 200 km werd Dokkum be-
reikt en wat restte waren de 
laatste 35 km richting Leeu-
warden. Dat werden hele zwa-
re kilometers. Uitgeput fi nishte 
Vink om 21.10 uur en was het 
record van Borst verbroken. 
Precies tien uur en tien minu-
ten werd de eindtijd. Er werd 
ruim 500 euro opgehaald voor 
het goede doel. Foto: Dennis 
Overdijk.

Regio - Om erachter te ko-
men hoe het met de vlin-
ders in de tuin gaat, houdt 
De Vlinderstichting op 5, 6 
en 7 augustus de jaarlijk-
se tuintelling. Dankzij de 
tellingen krijgt De Vlinder-
stichting een goed beeld 
van de natuur in stad en 
dorp. 

Door de vlinders in de tuin 
te tellen, kan gemeten wor-
den hoe het met de natuur in 
de omgeving gaat. De Vlin-
derstichting verzamelt al ja-
renlang gegevens over vlin-
ders, zodat ze nog beter be-
schermd kunnen worden. 
Kijk een kwartier in de tuin en 
geef door wat te zien was via 
www.vlindermee.nl of www.
tuintelling.nl. Of download de 
gratis app ‘Vlindermee’ voor 
Android of voor iOs. Zowel 
op de site als in de app zitten 
handige functies om de vlin-
dersoorten te herkennen. Fo-
to: Henk Bosma.

Vlinders tellen

,,In open grasland gaat 
niemand uit de broek!”

Regio - In augustus maait 
PWN het riet rondom de 
waterputten in het infi ltra-
tiegebied van het Noord-
hollands Duinreservaat. 
,,Dit doen we niet zomaar”, 
vertelt PWN boswachter 
Ronald Slingerland. ,,In het 
verleden hadden wij na-
melijk nogal eens last van 
bezoekers die hun behoef-
te deden op de beschutte 
plekken in de buurt van 
ons drinkwater.” 

,,Dit voorkomen we door het 
grasland rondom de putten 
kort te houden, want in open 
grasland gaat niemand uit de 
broek.”
Een bijkomend voordeel is 
dat de putten zo beter toe-
gankelijk zijn voor onder-
houd- en schoonmaakwerk-
zaamheden. En ook de na-
tuur vaart er wel bij, aldus 
de boswachter. ,,Door maai-
en en afvoeren van het maai-
sel neemt de kwaliteit van de 
graslanden toe. En die kwali-
teit is geweldig in het infi ltra-

tiegebied. De graslanden met 
parnassia, rietorchis, wel-
riekende nachtorchis, blau-
we knoop, silenes, duinviool-
tjes en wilde tijm, zijn een lust 
voor het oog én de neus!”

De periode van maaien valt 
samen met de start van het 
bramenseizoen. ,,Omdat er 
tussen het riet ook bramen 
staan, denken bramenpluk-
kers soms dat we expres bra-
men maaien. Dit is natuurlijk 
niet het geval. Maar de emo-
ties lopen soms wel hoog op. 
Augustus is echter de peri-
ode dat alle energie van de 
rietplant in de bloeiende aar 
zit. 

Dit is voor PWN dus een cru-
ciaal moment om het riet een 
eerste keer te maaien. In ok-
tober volgt dan een tweede 
maaironde, zodat het gras-
land ook in de winter kort 
is. Voor de bramenplukkers 
hebben we gelukkig nog een 
paar honderd hectare met 
bramen over.”

Elke dag sushi of slakken?
Regio - Afgelopen school-
jaar woonden de Japan-
se Yuka in Bilthoven en de 
Franse Marie-Madeleine in 
Almere. 
Marie-Madeleine vertelt over 
haar ervaringen met YFU: 
,,Ik heb zoveel geleerd tij-
dens mijn tijd in Nederland. 
Het belangrijkste wat ik er uit 
heb gehaald, is dat ik onaf-
hankelijker ben en meer ver-
trouwen in mezelf heb.² Yu-
ka heeft geleerd nooit op te 
geven. De grappigste vraag 
die de meiden kregen wa-
ren ,,Eten jullie elke dag slak-
ken?” en ,,In Japan eten jul-
lie toch de hele dag sushi?”
,,Als ik weer in Japan ben, ga 
ik de stroopwafels missen”, 
zegt Yuka. Marie-Madelei-
ne mergpijpjes. Het gast-
gezin van Marie-Madeleine 
heeft een grote bijdrage ge-
had aan haar positieve erva-
ring in Nederland. ,,We hoef-

den niks bijzonders te doen; 
gewoon dagelijks samenzijn 
was al mooi.”
YFU Nederland is sinds 1958 
de organisatie waarmee 
jongeren een unieke erva-
ring meemaken door enkele 
maanden tot een jaar in het 
buitenland door te brengen. 
YFU staat voor Youth For Un-
derstanding; door een cul-
tuur van binnenuit te erva-
ren, begrijp je deze en ande-
re culturen beter. Over drie 
weken komen ruim zestig 
studenten naar Nederland. 
Voor de laatste tien zoekt 
YFU aankomstgezinnen, 
door heel Nederland. 
De jongeren verblijven de 
eerste vier tot zes weken bij 
deze gezinnen. In die periode 
zoekt YFU verder naar een 
permanent gezin. Kijk voor 
meer informatie op https://
gastgezin.yfu.nl of e-mail 
nienke.langendijk@yfu.nl.

www. .nl

www. .nl

Regio - Overgewicht is een 
groeiend probleem in de 
westerse wereld, ook in Ne-
derland. Veel mensen die er-
mee kampen willen van de 
kilo’s af, maar afvalpogin-
gen lijken het probleem al-
leen maar te vergroten. De 
chirurgen van het RKZ Obe-
sitascentrum organiseren in 
samenwerking met de Ne-
derlandse Obesitas Kliniek 
(NOK) op dinsdag 23 augus-
tus een informatieavond over 
ernstig overgewicht. Want 
wanneer kom je in aanmer-
king voor een maagoperatie? 
Hoe is de begeleiding voor 
mensen met ernstig over-
gewicht? De antwoorden op 
deze en veel meer vragen ko-
men aan bod tijdens deze 
avond. 
De bijeenkomst vindt plaats 
in het personeelsrestaurant 
op de tweede etage van Ro-
de Kruisziekenhuis in Bever-
wijk van 18.30 tot 20.00 uur. 
Aanmelden kan via de websi-
te: www.rkz.nl/agenda en bij 
het Patiëntenservicebureau 
tel.: 0251-265111. De toe-
gang is gratis.

Obesitas?
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Rudolf liep marathon op te kleine schoenen

Stage AVC als voorbereiding 
op de halve marathon Egmond

Castricum - Vanaf woens-
dag 31 augustus tot begin 
januari 2017 organiseert de 
Atletiek Vereniging Castri-
cum voor recreatieve lopers 
die nog geen lid zijn hard-
looptrainingen. Deze trainin-
gen, bekend als de AVC-Eg-
mondstage, zijn bedoeld om 
op 8 januari 2017 bij de Hal-
ve Marathon van Egmond 
goed voorbereid aan de start 
te staan.
Uitgangspunt is drie trainin-
gen in de week. Op maan-
dagavond staat altijd een 
lange duurloop met tempo-
variaties op het programma. 
Op woensdagavond wordt 
vooral getraind via korte in-
tervallen, terwijl op zaterdag 
wordt getraind via een com-
binatie van intervallen en 
tempoduurlopen. In een aan-
tal gevallen wordt daarbij ook 

getraind op het ‘Egmondpar-
cours’ in de duinen en op het 
strand.

Trainer Ari Smit: ,,We trai-
nen in twee niveaugroepen 
die in een aantal gevallen 
ook samen trainen. Als aan-
vangsniveau gaan we er van-
uit dat de deelnemers in on-
geveer een uur zo’n tien kilo-
meter kunnen lopen. In ruim 
vier maanden wordt dit uitge-
breid zodat je begin januari in 
staat bent om de halve mara-
thon te volbrengen. Door de 
goede voorbereiding en ge-
leidelijke opbouw qua trai-
ningskilometers voorkom je 
blessures.” De trainingen vin-
den plaats op maandag van 
19.30 tot 20.45 uur op de at-
letiekbaan, woensdag van 
19.30 tot 20.45 uur op de at-
letiekbaan, zaterdag van 9.15 

uur tot 10.45 uur in duinen/
strand, vertrek vanaf atletiek-
baan.
Naast de trainingen krij-
gen de deelnemers aan de-
ze ‘stage’ bovendien een gra-
tis startbewijs voor de AVC 
Duin- & Strandloop die op 
zondag 4 december op het 
programma staat. Lopers zijn 
op woensdag 31 augustus 
welkom om vrijblijvend mee
te trainen. Zij kunnen zich 
melden om 19.15 uur in het 
clubhuis van AV Castricum 
bij trainer Ari Smit. Na af-
loop van deze training beslis-
sen zij dan of ze gaan deel-
nemen aan de Egmond loop-
stage. Bij verhindering is het 
ook mogelijk om op zaterdag 
3 september voor de eerste 
keer mee te trainen, dan mel-
den om 9.15 uur in het club-
huis. 

Rudolf Kampers hoopt vol-
gend jaar een hele marathon 
te lopen in Berlijn of Amster-
dam. ,,In september 2015 
trainde ik voor het eerst mee 
met AVC. Mijn doel was om 
de Egmond halve marathon 
eindelijk in minder dan twee 
uur te lopen. Dat doel heb ik 
niet bereikt, mede omdat mijn 
nieuwe schoenen te klein 
bleken en we een bijzonder 
harde tegenwind hadden op 

het strand. Een maand later 
liep ik de halve marathon van 
Schoorl in 1 uur en 49 minu-
ten, en bleek de training wel 
degelijk vruchten af te wer-
pen. De volgende editie van 
Egmond loop ik op schoenen 
in de juiste maat. Met of zon-
der bizarre weersomstandig-
heden ga ik die twee uurs-
barrière hoe dan ook door-
breken, anders vreet ik m’n 
schoenen op.”   

Duivensport de Vliegende Vleugels

Henk wint zijn tweede 
jonge duivenvlucht 

Uitgeest - De jonge dui-
ven vlogen zaterdag voor de 
tweede maal dit seizoen van-
uit het Belgische Asse-Zel-
lik met een afstand van 185 
km. Het aantal deelnemers 
was acht liefhebbers met 186 
ingekorfde duiven. De eer-
ste en snelste duif melden 
zich om 16.45.23 uur bij Henk 
Brondijk in Uitgeest. De duif 
had een gemiddelde snel-
heid van 1279,944 m.p.m., 
goed voor ruim 76 km p/uur.  
Het duurde nog vijftig minu-
ten voordat de 62 prijsduiven  
thuis waren. De uitslag: 1-7-
14-26e Henk Brondijk (Uit-
geest), 2-8-12-19-36e Dirk 

de Bruin (Uitgeest), 3-4-10-
17-18e Frank Rodenburg 
(Uitgeest), 5-15-20-24-27e 
Peter Schellevis (Uitgeest) en 
9-22-29-47e Wim Rodenburg 
(Uitgeest). De eerste duif van 
Henk Brondijk was tevens 
goed voor een achtste plaats 
in het Rayon B. tegen 104 
deelnemers met 2331 duiven. 
Geen van de acht deelne-
mers viel dit weekend buiten 
de prijzen. Volgende week 
de zesde jonge duivenvlucht 
vanuit Péronne met een af-
stand van 314 km en ook de 
laatste dagfond vlucht van 
het seizoen vanuit het Franse 
Argenton op 700 km. 

Laatste keer expositie strandleven 
Castricum - Op de open dag 
van de Werkgroep Oud-Cas-
tricum op zondag 7 augus-
tus is nog één keer de ten-
toonstelling met als onder-
werp ‘Het strand in verleden 
en toekomst’ te bezichtigen. 

Naast veel aandacht voor 
vroegere tijden met nostal-
gische foto’s van strandten-
ten, badgasten, het strand-
hotel en het oude strandpla-
teau, laat de stichting Caan-
Zee zien hoe het strand en 
het plateau er in de toekomst 
uit zouden kunnen zien. 

Tijdens de open dag wordt 
ook doorlopend een fi lm ge-
draaid van Anton Visser, ge-
baseerd op fi lmopnames van 

een Amsterdamse familie die 
in de jaren ‘50 tijdens vakan-
ties onderdak vond in de Tet-
burgstraat. Ook zijn er beel-

den te zien van het speeltuin-
tje in die straat. De Duynkant 
aan de Geversweg 1b is open 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Lezing luchtfotografi e tijdens WO II
Regio - Op zondag 7 augus-
tus is er in het luchtoorlog-
museum Fort Veldhuis, een 
lezing over luchtfotografi e tij-
dens de Tweede Wereldoor-
log. Tijdens de vijf jaren van 
Duitse bezetting van Neder-
land ging er haast geen dag 
voorbij of ergens hoog in het 
Nederlands luchtruim zoem-
de het sonore geluid van een 
geallieerd verkenningsvlieg-
tuig. De enige wapens die 
de piloot bij zich had waren 
hoogte, snelheid en came-
ra’s. Het resultaat van deze 

verkenningsvluchten tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn 
miljoenen luchtfoto’s, door-
gaans van een verbluffende 
kwaliteit. 
Deze luchtfoto’s werden door 
het geallieerde opperbevel 
niet alleen gebruikt om toe-
komstige strijdplannen uit 
te stippelen, maar ook om 
Duitse troepenbewegingen 
nauwlettend in de gaten te 
houden. Thierry van den Berg 
vertelt hoe dit in zijn werk 
ging en toont de resultaten 
van deze luchtopnames. De 

lezing begint om 14.00 uur in 
de presentatieruimte van het 
museum.

Thierry van den Berg is werk-
zaam voor een bedrijf dat on-
derzoek doet naar explosie-
ven die zich nog in de Neder-
landse bodem bevinden. Hij 
is medeauteur van het boek 
‘De bezetting in vogelvlucht’, 
over luchtfotografi e. Het Fort 
bij Veldhuis is onderdeel van 
de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort is gelegen aan de 
Genieweg 1, Heemskerk.
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Akersloot - Van 6 tot en met 9 au-
gustus, vier dagen lang feest en ge-
zelligheid in het dorp vanwege de 
kermis
Op 6 augustus om 11.45 uur start 
een rondrit van tractoren. Zater-
dag om 13.30 uur is er bakvoet-
bal en touwtrekken in de Klaas-
hoorn & Kijfpolder. Opgeven kan 
nog! Bijzonder is de zitmaaiertrek-
kertrekwedstrijd voor kinderen. Tus-
sendoor kunnen zij zich vermaken 
met schminken, ponyrijden en een 
springkussen. Bovendien is Lisa’s 
ijskar  van de partij. Na afloop is in ’t 
Hoorntje de prijsuitreiking met Paul 
Vlaar op het podium.
 ’s Avonds zorgt Flair ervoor dat het 
dak eraf gaat. Op 7 augustus is er 

op het terrein van ‘t Hoorntje een 
deels overdekt terras en kan ieder-
een genieten van de kermissfeer 
met Marcel Kramer en D-Sign. Op 
8 augustus deunen met Trio Tjoe en 
Jeroen om 9.00 uur in de ochtend. 
Verkleedthema is dit jaar helden van 
toen. Om 14.00 uur begint het paal-
kussengevecht en ’s avonds Stijlloos 
met dj Set en dj Jean en tussendoor 
Hollandse gezelligheid met John 
West, bekend van het tv-program-
ma Bloed, Zweet en Tranen. Op 9 
augustus vanaf 10.00 deunen! Rond 
14.00 uur katknuppelen en vanaf 
15.00 uur meezingen met Heeren 
17 en Paul Vlaar. Vervolgens nemen 
Jukebox en Rocky Vosse de muziek 
over. Alle dagen gratis entree. 

KERMIS AKERSLOOT
6-7-8-9 AUGUSTUS
DE VRIENDSCHAP

THE GALICKS
DJ JUICY JUGS

RECKLESS
GOETFOUD LIVEBAND

DJ SWIFT
THE CHIEF & WILLEM

SCHOONE
PAPERPLANE

RINGSTEKEN MET 
DE WICO’S
PARADISE

ZATERDAG

ZONDAG

MAANDAG

DINSDAG

Akersloot - Zaterdag 6 augustus 
barst het kermisgeweld los in De 
Vriendschap met de band The Gar-
licks uit Limmen met een grote vari-
atie aan nummers, gebracht met een 
aanstekelijk enthousiasme. Dj Juicy 
Jugs neemt daarna de muziek voor 
zijn rekening. Zondagmiddag staat 
duo Reckless op het terras. Rob en 
Marcel spelen een stevig potje Top 
40 repertoire. Zondagavond speelt 
de feestband GoetFoud in de grote 
zaal. Maandagochtend dreunen met 
dj Swift en het Foute Uur. Iedereen 
komt in zwemkleding voor een plons 
in het zwembad.

Na de eerste deun laat ook dit jaar 
The Chief en Willem Schoone hoe 
kermis gevierd dient te worden. Zij 

spelen in de middag op het ter-
ras van De Vriendschap. Maandag-
avond is gereserveerd voor de po-
pulaire formatie Paperplane met 
een mengeling tussen rock en pop 
en het publiek kan lekker hompen. 
Dinsdag begint om 13.00 uur het 
traditionele ringsteken voor aange-
spannen paarden en dat kan beke-
ken worden vanaf het terras. Na het 
ringsteken treedt de formatie The  
Wico´s op in De Vriendschap, zij zul-
len voor een ongekend kermissfeer-
tje zorgen. Paradise staat ‘s avonds 
op de planken en dat is misschien 
wel de beste kermisformatie van dit 
moment. Speciale gast deze avond 
is Harry Slinger; de comeback van 
een rasartiest in Akersloot. De en-
tree is steeds gratis.
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Country in Geesterheem
Uitgeest - Afgelopen week 
werd in verzorgingshuis 
Geesterheem een country-
week georganiseerd. Het he-
le huis was versierd in coun-
trystyle. De bewoners kregen 
begin van de week en rode 
cowboyzakdoek aangeboden 
en om goed van start te gaan 
werd de barbecue aange-

stoken. Vervolgens was er 
de dagen erna van alles ge-
organiseerd zoals een optre-
den van linedancegroep de 
Schuilhoek uit Heemskerk.  
Er volgden nog een snack-
middag een toneelstukje en 
een playbackshow verzorgd 
door personeel en vrijwilli-
gers. Foto Gert Bus. 

Opruimactie strand noodzakelijk 
380 afvalitems per 100 

meter op het strand
Regio - Op maandagoch-
tend 1 augustus vond de af-
trap van de Boskalis Beach 
Cleanup Tour van Stichting 
De Noordzee plaats. Dit jaar 
vindt de opruimactie voor het 
eerst in een nieuwe opzet 
plaats waarbij de deelnemers 
tegelijkertijd in Cadzand en 

op Schiermonnikoog aan de 
tour begonnen. Stichting De 
Noordzee presenteerde op 
de startdag een nieuw rap-
port waarin de resultaten 
staan van onderzoek dat de 
stichting de afgelopen twaalf 
jaar uitvoerde. Uit dit onder-
zoek blijkt dat er gemiddeld 

Sieraden door de 
eeuwen heen

Castricum - Ontdek welke 
sieraden vroeger werden ge-
dragen in de nieuwe Vondst 
van de Maand vitrine in Huis 
van Hilde. 
Het versieren van het li-
chaam is waarschijnlijk net 
zo oud als de mensheid zelf. 
De sieraden in de vitrine van 
de Vondst van de Maand da-
teren van verschillende tijd-
perken. Zo komen ze uit on-
der andere het Neolithicum 
(5300–2000 v Chr.), de Brons-
tijd (2000–800 v Chr.), de Ro-
meinse Tijd (12 v Chr.–450 na 
Chr.) en de Nieuwe tijd (1500 
–heden). De prehistorische 
sieraden zijn veelal gemaakt 
van bot, steen of aardewerk, 
terwijl de Romeinen hun sie-
raden voornamelijk maak-
ten van brons, goud of glas. 
Sieraden werden vaak ge-
bruikt om aanzien, rijkdom en 
macht te vertonen. In de vitri-
nes is een goede diversiteit te 
zien van verschillende cultu-
ren, periodes en materialen.
Sieraden zijn vooral gevon-
den in graven als grafgif-
ten of bijgiften. Ook wer-
den mensen veel begra-

ven met kleding en sieraden 
aan, soms dus als gift voor 
het hiernamaals of als offer 
voor een specifi eke god. In 
de Bronstijd werden in vrou-
welijke graven sieraden en 
accessoires bijgevoegd als 
grafgiften, terwijl mannelij-
ke graven dolken, bijlen, bro-
ches en soms zwaarden be-
vatten. Dankzij teruggevon-
den grafheuvels en graven 
zijn deze sieraden opnieuw 
bewonderen.

Kitesurfmarathon voor goed 
doel langs elf stranden 

Regio - In het najaar vindt 
de allereerste kitesurfmara-
thon ‘Hoek tot Helder’ plaats. 
De organisator Kite 4 Charity 
is een stichting die zich inzet 
om geld op te halen voor de 
Hartstichting. Met deze 130 
km lange ultramarathon van 
Hoek van Holland tot Den 
Helder zamelen zij geld in 
voor onderzoek naar het eer-
der herkennen van hart- en 
vaatziekten.

De kitesurfmarathon van 

Hoek van Holland tot Den 
Helder beslaat in totaal 130 
km aan gure en klotsende 
Noordzee. Het is een volle 
dag op zee langs Nederlands 
meest iconische stranden: 
Scheveningen, Noordwijk, 
Zandvoort, Wijk aan Zee, 
Castricum, Bergen aan Zee 
en als eindstop Den Helder. 
Zodra de wind het toelaat, 
wordt deze kitesurf marathon 
afgeroepen in een weekend 
in september of oktober. 
Toine de Klerk van Kite 4 Cha-

rity: ,,Vanwege de afstand en 
het heroïsche karakter van 
deze tocht kunnen we zeg-
gen dat de legendarische Elf-
stedentocht er een zusje bij 
heeft. Kortom, de Elfstran-
dentocht is geboren!” Mar-
tijn van Dijk van Kite 4 Cha-
rity: ,,Het is een spartaanse 
tocht en zeker niet voor iede-
re kitesurfer weggelegd. Het 
deelnemersveld bestaat dus 
uit kitesurfcracks die van een 
fl inke uitdaging houden”. Fo-
to Andy Troy.

Nepvuurwapen, inbraak schuur 
en ontlopen verantwoordelijkheid 

Uitgeest - Vorige week 
maandag om 18.00 uur kwam 
er een melding binnen bij de 
politie dat er vier personen 
op de Verzetstraat stonden, 
waarvan een met een vuur-
wapen liep te zwaaien.
Bij onderzoek werden vier 
jongens aangetroffen op de 
Middelweg. Na staandehou-
ding werden zij gefouilleerd. 
Er werden geen wapens aan-
getroffen. Eén van de jon-
gens gaf echter wel toe kort 
hiervoor een nepvuurwapen 
in zijn handen te hebben ge-

had. Het balletjespistool werd 
vervolgens in zijn woning 
aangetroffen en is inbeslag-
genomen.

In de nacht van maandag 25 
op dinsdag 26 juli werd ge-
reedschap weggenomen uit 
een schuur aan de Hogeweg.
Het betrof een kettingzaag, 
accuboormachine en afkort-
zaag. 
Op woensdag 27 juli werd op 
de Melis Stokelaan tussen 
14.25 en 14.40 uur een op het 
parkeerterrein voor de super-

markt geparkeerde Kia, kleur 
donkergrijs, aangereden.
Dit gebeurde door de be-
stuurder van een zilvergrij-
ze personenauto bij het in-
parkeren. Deze veroorzaak-
te schade aan het linkervoor-
portier van de geparkeerde 
auto. Na de aanrijding liep 
deze bestuurder de super-
markt binnen, om even later 
terug te keren en vervolgens 
weg te rijden zonder bekend-
making van zijn identiteit. De 
veroorzaker wordt alsnog 
verzocht zich te melden.

380 afvalitems per 100 meter 
strand verspreid liggen. Hier-
van is 90 procent plastic af-
val.





 
12   3 augustus 2016

Activiteiten 
senioren

Uitgeest – Er is weer van al-
les te doen voor senioren in 
dorpshuis de Zwaan. Hier 
volgt de agenda van augus-
tus. Maandag 1, 8, 15, 22, 29, 
10.00-13.15 uur: KoffiePlus. 
13.30-16.45 uur: biljarten en 
zomerbridge. Maandag 8, 
15, 22, 29, 14.30-16.30 uur 
in Geesterheem: sociale ac-
tiviteiten Rode Kruis. Maan-
dag 29: 9.00-10.00 uur: pila-
tus, ook van 10.15-11.15 uur. 
10.00-12.00 uur: Schrijvers-
kring Uitgeest. 9.00-10.30 
uur: computercursus, ook 
van 10.30-12.00 uur. Dinsdag 
2, 9, 16, 23, 30, 13.30-16.45 
uur: biljarten. Dinsdag 30, 
9.15-10.15 uur: yoga, 9.30-
12.00 uur: fotografie, 9.30-
11.30 uur: Vertelkring Uit-
geest, 13.30-15.00 uur: com-
putercursus, ook van 15.00-
16.30 uur. Woensdag 3, 10, 
17, 24, 31, 9.30 uur start fiet-
sen (op e-bike), 13.30-16.45 
uur: biljarten. Woensdag 24, 
10.00-12.00 uur: open dag 
en computerinloop. Woens-
dag 31, 9.30-11.30 uur: hand-
werken, 9.00-10.30 uur: com-
putercursus, ook van 10.30-
12.00 uur, 13.30-15.30 uur: 
kaarten maken, 14.00-16.30 
uur: tekenen en schilderen, 
13.30-16.45 uur: klaverjas-
sen. Donderdag 4, 11, 18, 25, 
wandelen (1 of 2 uur): start 
9.30 uur vanaf het dorpshuis, 
9.30-11.30 uur: open atelier 
en spelinloop, 9.30-12.00 uur: 
biljarten voor beginners (he-
ren), 13.30-16.45 uur: biljar-
ten, 14.00-16.00 uur: rum-
mikub. Vrijdag 5, 12, 19, 26, 
13.30-16.45 uur: biljarten, 
vrijdag 26: 13.30-15.30 uur: 
De Zingende Zwanen. 
Openingstijden kantoor 
S.U.S.: In augustus is het 
kantoor van de S.U.S. ge-
opend van maandag tot en 
met donderdag  van 9.00-
12.30 uur in Dorpshuis de 
Zwaan.  Voor informatie: tel.: 
319020, s.u.s@inter.nl.net of 
kijk op de website www.uit-
geestersenioren.nl.

Limmen - KWF kankerbe-
strijding afdeling Limmen is 
op zoek naar dames en he-
ren die willen helpen bij de 
organisatie van de collecte. 
De collecte is altijd de eer-
ste week van september. Bel 
voor meer informatie of aan-
melding naar Coby van Wees, 
tel.:  072-5055810 of Lida 
Meegdes, tel.:  072-5054083.

KWF zoekt 
vrijwilligers

Olympisch zwemkampioen 
bij SwimRunFun in Heiloo

Heiloo - Op zondag 28 au-
gustus vindt in zwembad Het 
Baafje een zwemloop voor 
het goede doel plaats: Swim-
RunFun. Organisatoren Youth 
Academy en NTI NLP nodi-
gen iedereen uit om mee te 
doen met het sportieve event 
om zo geld in te zamelen voor 
het bijzondere jongerenpro-
ject Uit de Schaduw. De war-
ming up wordt verzorgd door 
Olympisch zwemkampioen 
Maarten van der Weijden. De 
sportman zal tevens de eer-
ste baantjes voor zijn reke-
ning nemen, samen met de 
deelnemers. Van der Weijden 
won in 2008 Olympisch goud 
op de tien kilometer openwa-
terzwemmen in Beijing, na-
dat hij herstelde van de acute 
lymfatische leukemie die bij 
hem zeven jaar eerder werd 
geconstateerd.
Met 700 meter zwemmen 
en 7 km hardlopen blijft 
de zwemloop een haalbare 
prestatie voor veel mensen. 
Reden hiervoor is om zoveel 
mogelijk geld in te zame-
len voor ‘De Week van Uit de 
Schaduw’. Tijdens die week 
biedt Youth Academy mid-
delbare scholen met een be-
perkt budget de kans om, sa-
men met professionele trai-
ners, kosteloos met hun leer-

lingen en docenten te wer-
ken aan sociale thema¹s die 
spelen op hun school. Doel: 
meer vertrouwen, meer vei-
ligheid, meer openheid en 
beter contact in de klas en 
op school. Deelnemers aan 
SwimRunFun kunnen zelf, al-
leen of als duo, een profiel 
aanmaken op www.swim-
runfun.nl van waaruit zij zich 
eenvoudig kunnen laten 
sponseren. Alle opbrengsten 
komen ten goede aan het Uit 
de Schaduw-project. Meer 
informatie hiervoor is te vin-
den op ww.youthacademy.nl. 
Het sportieve gebeuren start 
om 10.00 uur, waar tevens de 
finish is. De prijsuitreiking is 
om 13.00 uur.

Regio - Zaterdag 6 augustus 
om 20.30 uur Zomer op het 
Plein met Anneke van Giers-
bergen: de nieuwe Madonna.
Anneke van Giersbergen (The 
Gathering) startte in 2007 
een solocarrière en bracht in 
een vlot tempo een aantal al-
bums uit. Haar album ‘Eve-
rything Is Changing’ lever-
de haar Edison-nominaties 
op in de categorieën ‘beste 
zangeres’ en ‘beste album’. 
Op het Canadaplein in Alk-
maar brengt Anneke, met gi-
taar, een soloconcert met ei-
gen nummers en een deel uit 
haar nieuwe programma ‘De 

nieuwe Madonna’. Zondag 7 
augustus vanaf 14.30 uur een 
Surinaamse middag met Ger-
son en Kenny B in Zomer op 
het Plein. Singer-songwriter 
Gerson Main speelde onder 
andere in de backingband 
van Dio, Akwasi, Jayh, Darryl 
en Sarah Jane. Zijn nummers 
zijn vaak grappig en heel erg 
raak. 
De meesten zullen de Suri-
naamse zanger Kenny B ken-
nen van zijn hit ‘Parijs’, waar-
mee hij dit jaar een Edison 
won in de categorie ‘Song 
van het Jaar’. Zomer op het 
Plein is vrij toegankelijk.

Het is zomer in het 
Zeedorpenlandschap

Regio - De maandelijkse 
IVN-wandeling in het Eg-
mondse duingebied start op 
zondag 7 augustus om 10.00 
uur bij het Sportcentrum aan 
de Watertorenweg te Eg-
mond aan Zee. 
De route loopt door het zee-
dorpenlandschap. Er is nog 
veel kleur in het duin door de 
bloeiende duinflora. En daar 
zijn planten bij die typisch 
zijn voor het zeedorpenland-
schap. Tegelijk bereidt de na-
tuur zich voor op het najaar. 
Veel struiken dragen al bes-
sen. En er zijn vast al planten 
met zaden en hoe versprei-
den die zich?
De wandeling wordt geleid 
door een natuurgids van het 
IVN, de vereniging voor na-
tuureducatie en duurzaam-
heid en duurt ongeveer twee 

uur. Men dient zelf te zorgen 
voor een toegangskaart voor 
het Noordhollands Duin-
reservaat van PWN. Ieder-
een is welkom; van te voren 
aanmelden is niet nodig. Een 
donatie, richtlijn 2,50 euro, 
wordt op prijs gesteld.

Zwemverbod ingetrokken
Uitgeest - Het eerder afge-
kondigde zwemverbod voor 
de locatie Dorregeest te Uit-
geest is vorige week woens-
dag ingetrokken. Een con-
trolebemonstering van het 
Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier wees 
uit dat de waterkwaliteit in or-

de is. De RUD NHN adviseert 
om bij elk bezoek goed te let-
ten op de blauwe borden die 
bij alle officiële zwemlocaties 
in Noord-Holland staan. Op 
de borden staat vermeld of op 
dat moment een waarschu-
wing, negatief zwemadvies of 
zwemverbod geldt.

Natuur op zijden; kunst  
van Ans Martens 

Castricum - Kunstenares 
Ans Martens is vooral be-
kend vanwege haar vilten 
kleding en zijden sjaals die 
zij ontwerpt. Daar heeft ze 
nu een verrassende, nieu-
we collectie aan toege-
voegd. 

Met een speciale techniek 
print de kunstenares plan-
ten en bloemen op verschil-
lende soorten zijde. Kastanje, 
esdoorn, zuring, eucalyptus, 
varens, alles wat vindbaar en 
bruikbaar is, wordt met de 
hand op de zijde gedrukt.
 
Ans Martens is één van de 
permanente exposanten in 
Galerie Streetscape in Cas-
tricum. Behalve kunstenaar 
is ze docente en geeft ze vilt- 
en zijdeworkshops in zowel 
de galerie als bij haar thuis.
 
Haar handbedrukte sjaals 
zijn vanaf donderdag te zien 
en te koop in Galerie Street-
scape. ,,Als ze tenminste nog 
niet uitverkocht zijn”, zegt 
Ans, ,,Zondag stond ik ook 

op de kunstmarkt in de Rijp. 
Maar mocht het zover ko-
men, dan maak ik natuurlijke 
gewoon weer nieuwe.”
 
Galerie Streetscape, Dorp-
straat 7, Castricum
Geopend van donderdag tot 
en met zondag van 14.00 uur 
tot 17.30 uur. 
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Wedstrijdduiven, inversie 
en gezichtsbedrog

Castricum - Wekelijks wordt 
via teletekst en internet door-
gegeven hoe laat en waar 
wedstrijdduiven zijn gelost. 
De deelnemende liefheb-
bers krijgen ook informatie  
bij uitstel vanwege weersom-
standigheden. Daarbij kun-
nen allerlei meteorologische 
begrippen genoemd worden 
zoals de term inversie. Dat 
kan kort worden beschre-
ven als een gesloten wolken-
dek waarboven de zon vol-
op schijnt. Het licht dat door 
de wolken wordt doorgela-
ten kan de oriëntatie van dui-
ven op dezelfde manier beïn-

vloeden als wat iemand ziet 
die een rechte lat in een gla-
zen bak met water houdt. Van 
buitenaf gezien lijkt deze lat 
een hoek te maken, maar het 
is gezichtsbedrog. Afgelo-
pen zaterdag namen de dui-
ven van de Gouden Wieken 
deel aan de wedstrijd van-
uit Asse Zellik. De weersom-
standigheden werkten niet 
mee vanwege een storing die 
zich dwars over Nederland 
verplaatste. Alle deelnemers 
behaalden punten, maar de 
eerste plaats was voor San-
der de Graaf, net voor Peter 
Witte, die tweede werd. 

Struinen tussen kunst
Castricum - De tweede 
kunstmarkt in een reeks van 
drie zaterdag op het Bakker-
spleintje werd weer goed be-
zocht ondanks het geringe 
aantal kunstenaars. Er waren 
elf kunstenaars van de apr-
tij. Het weer was schitterend 
enr Jochem Schuijt vrolijkte 
de middag op met zijn kunst 

op de accordeon. Kraamhou-
ders en bezoekers kregen 
een gratis exemplaar van de 
kunsttijdschriften ‘Palet’ of 
‘Atelier’. 
De volgende markt vindt 
plaats op zaterdag 13 au-
gustus en er zijn nog enke-
le plaatsen vrij. Tot nu toe 
hebben achttien kunstenaars 

zich aangemeld. Er wordt ook 
een markt gehouden op zon-
dag 28 augustus achter res-
taurant Smakelijk, Egmon-
derstraatweg 34 te Egmond 
aan den Hoef.

Meer informatie via roderick-
taylor@hotmail.com of tele-
fonisch op 06-57537430.

Nostalgische foto’s van 
Natuurbad Akersloot 

Akersloot - De Historische 
Vereniging Oud-Akersloot 
heeft weer een mooie selec-
tie gemaakt uit haar rijke ar-
chieven en exposeert in de 
bibliotheek in Akersloot. 

Tot 8 september is een ten-
toonstelling van foto’s te zien. 

De foto’s hebben als thema: 
Natuurbad Akersloot in 1965. 

De expositie is tot 8 septem-
ber te bezoeken in het Histo-
risch Informatiepunt  tijdens 
de openingstijden in Biblio-
theek Kennemerwaard loca-
tie Akersloot. 

Castricum - Genieten van 
prachtige muziek, gespeeld 
door jonge, getalenteerde 
musici, op een historische 
plek in het eigen dorp. Dat 
kan ook deze zomer weer.

De Dorpskerk is op de vrij-
dagavonden 5, 12 en 19 au-
gustus vanaf 20.00 uur het 
decor van bijzondere klassie-
ke concerten.
Zo’n 110 zeer getalenteerde 
muziekstudenten van over de 
hele wereld zijn deze zomer 
in Nederland om via coa-
ching door erkende toppers, 
masterclasses en concer-
ten nog eens een extra stap 
in hun ontwikkeling te ma-
ken. TIHMS biedt al sinds 
1988 die gelegenheid. In-
middels hebben vele talen-

ten die aan TIHMS hebben 
meegedaan de bovenste lad-
der van de klassieke muziek-
wereld bereikt. Inspirerende 
voorbeelden, zoals Liza Fer-
schtman, Paolo Giacometti 
en Quirine Viersen. De con-
certen bestaan uit een com-
binatie van viool of cello met 
piano, piano solo en een pi-
anotrio-uitvoering. De musici 
van de toekomst die in Cas-
tricum optreden komen on-
der andere uit Taiwan, Ver-
enigd Koninkrijk, Verenigde 
Staten, Spanje, Italie, Noor-
wegen, België en Nederland.
De grote klassieke compo-
nisten zullen voorbijkomen, 
maar er is ook meer modern 
klassiek werk te beluisteren.
Kaarten kunnen worden ge-
kocht aan de kerk en gere-

serveerd worden via yvonne-
buurs@tihms.com. Op de fo-
to het Mosa Trio van Went en 
Navarro. 

Rustig weekje brandweer
Castricum - Maandag 25 ju-
li zijn de brandweerkorpsen 
van Egmond en Limmen uit-
gerukt voor een binnenbrand 
bij jeugdherberg Stayokay in 
Egmond-Binnen. Er was een 
klein brandje ontstaan in de 
meterkast van het gebouw. 

Het vuur is snel geblust door 
de brandweer. Over de oor-
zaak is nog niets bekend, een 
onderzoek is gaande. 

In de nacht van zaterdag op 
zondag  zijn de brandweer-
lieden om 0.30 uitgerukt 

naar de Willem de Rijkelaan 
waar in het parkje een fiets 
in brand stond. Bij aankomst 
hadden de collega’s van de 
politie het vuurtje al geblust 
met de in hun auto aanwezi-
ge brandblusser.
De brandweer heeft nage-
blust en kon daarna  weer 
snel retour kazerne en rich-
ting bed.

Castricum - De levering van 
de informatiegids is vertraagd. 
Naar verwachting is hij pas 

Afvalkalender los verkrijgbaar
vanaf half augustus verkrijg-
baar. 

Deze gids bevat ook de af-
valkalender. Wie tot die tijd 
wil weten wanneer welk af-
val wordt opgehaald, kan kij-
ken op www.castricum.nl/af-
valkalender, de afvalapp Re-
cyclemanager installeren op 
telefoon of tablet. Die infor-
meert over ophaaldata maar 
ook over inleverpunten van 
bijvoorbeeld glas of batterij-
en of een los geprint exem-
plaar ophalen bij de receptie 
van het gemeentehuis of bij 
het kantoor van wijkbeheer 
op de Schulpstet 17 in Bak-
kum.
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Onkruid te lijf met veel 
lawaai, dat kan anders!

Castricum - De gemeente is 
gestopt met onkruidbestrij-
dingsmiddelen die glyfosaat 
bevatten en ging eind 2015 
op zoek naar een geschikt al-
ternatief. Er werd onkruid be-
streden met de bosmaaier, 
met hete lucht en heet water. 
Gekeken is welke methode 
het beste resultaat geeft te-
gen de laagste kosten. Ook is 
bekeken welke methode de 
minste overlast voor de in-
woners veroorzaakt. Onder-
tussen wordt nog steeds de 
bosmaaier gebruikt, die het 
goedkoopste alternatief is. 
De gemeente heeft het werk 
uitbesteed aan een firma die 
de Stihl bosmaaier met ben-
zinemotor gebruikt en die 
maakt nogal wat lawaai. Daar 
hebben sommige mensen 
last van.
Navraag bij de gemeente 
leert dat elke methode voor- 
en nadelen kent. Persvoor-
lichter Marjolein Heidema ,,In 
het algemeen blijkt wel dat 
maaien het goedkoopst en 
meest efficiënt is, behalve bij 
schelpenpaden, daar gebeurt 

het met hete lucht. Dit jaar 
hebben we de onkruidbe-
strijding uitbesteed. Deze fir-
ma kiest voor maaien en wij 
hebben geen voorwaarden 
gesteld over de keuze van de 
methode. Wel is de overeen-
komst opgenomen dat, mede 
vanwege geluidsoverlast, niet  
gewerkt wordt nabij scholen 
tijdens schooltijden en ook 
niet voor 7.00 of na 18.00 uur.² 
Maar in een woonwijk zijn er 
ook veel mensen die thuis-
werken of kantoor of bedrijf 
aan huis hebben en die het 
geluid als irritant ervaren. 
Vooral in de zomer wanneer 
deuren en ramen nogal eens 
open staan.

Het probleem met elektri-
sche maaiers of bladblazers 
is dat de accu snel leeg is; er 
zou telkens een reserve-accu 
mee moeten worden meege-
nomen. Met een benzinemo-
tor kan langer worden door-
gegaan en dat is de reden 
waarom de gemeente heeft 
gekozen voor deze appara-
ten. Het gebruik van elektri-

sche bosmaaiers zou ech-
ter op de lange duur wel 
eens goedkoper kunnen zijn, 
tweetakt benzine is duurder 
in het gebruik.
En niet onbelangrijk; er be-
staan op de rug gedragen ac-
cupacks die genoeg stroom 
voor een hele dag leveren. 
Die ruggedragen accupacks 
passen ook op andere ap-
paratuur van hetzelfde merk 
zoals bijvoorbeeld bladbla-
zers. Mansier, een verkoop-
bedrijf van hoveniersgereed-
schap, rekent voor dat een 
accupacks van Pellenc gedu-
rende de hele levensduur een 
winst oplevert van 7.365 euro 
in vergelijking tot het gebruik 
van benzine met mengsme-
ring. Een ander, geheel niet 
onbelangrijk, nadeel is dat 
hoveniers die de werkzaam-
heden de hele dag uitvoe-
ren, last kunnen krijgen van 
hun gewrichten door de tril-
lingen die de benzinemotor 
van een  bosmaaier of blad-
blazer veroorzaakt. Een elek-
trische maaier of blazer heeft 
dit nadeel niet.

,,De ijsjes zijn uitgevlogen”
Castricum - ,,De ijsjes van het tweede broedsel zijn ook uitgevlogen.” Dat zegt Peter van 
Renen uit Limmen die al enige tijd ijsvogels observeert en fotografeert in het Noorhollands 
Duinreservaat. ,,Alleen was ik er niet bij. Ze vlogen eerder uit dan ik had verwacht. Dat komt 
waarschijnlijk door het nieuwe mannetje die met heel veel vis naar de ijsjes ging. Maar we 
hebben nog een herkansing want man en vrouw ijsvogel gaan voor het derde broedsel. Dus 
als alles goed gaat dan vliegen de ijsjes van het derde broedsel half september uit.”

The Common Linnets 
komen naar A9 Studios 

Uitgeest   Op 2 september 
komt de band The Common 
Linnets naar de A9 Studios in 
Uitgeest. Tijdens het Eurovi-
sie Songfestival in Kopenha-
gen behaalden ze de tweede 
plaats met ‘Calm After The 
Storm’.
Sindsdien is het hard ge-
gaan met de band, waarvan 
Ilse DeLange en JB Meijers 
de spil zijn. The Common 
Linnets sleepten vele prij-
zen in de wacht, waaronder 
de Popprijs 2014, een Edison 
Award en twee prestigieuze 
European Border Breakers 

Awards (EBBA): voor Best 
Dutch Artist en de Public 
Choice Award. Het debuut-
album ‘The Common Linnets’ 
was in 2014 het best ver-
kochte album in Nederland. 
Hun op Americana, country, 
folk en bluegrass geïnspi-
reerde sound bracht de band 
ook succes over de grenzen; 
zo won het viertal een Duitse 
Echo Award in de categorie 
Beste Nieuwkomer Internati-
onaal. De band ontving daar-
naast diverse nationale en in-
ternationale gouden en plati-
na platen.

Vragen over vlieghinder
Castricum - Na berichten 
vanuit Bergen en Castricum 
waarin de colleges zich in 
februari al bezorgd uitlieten 
over het verdubbelde aantal 
nachtvluchten en de aan-
kondiging dat de vlieghinder 
tot medio 2018 zal aanhou-
den, heeft Luchtverkeers-
leiding Nederland (LVNL) 
aangekondigd te hopen 
op een oplossing voor ju-
ni van dit jaar. Ron de Haan 
van De VrijeLijst: ,,Nu de la-
waaioverlast gedurende de 
nacht, en ook overdag, eer-
der nog meer lijkt toe dan af 
te nemen met een dagelijk-
se piekbelasting gedurende 
de gehele zomervakantiepe-
riode, heeft De VrijeLijst vra-
gen aan het college gesteld.”
,,Allereerst wil de partij er-
achter komen met welke 
oplossing de LVNL voor ju-
ni had willen komen. Daar-
naast is het van belang of 
het vliegverkeer daadwer-
kelijk verder is toegenomen.”
De Haan zou graag zien dat 

het college de raad en de 
inwoners regelmatig op de 
hoogte houdt van de inhoud 
van gesprekken die plaats-
vinden met de Overleg Raad 
Schiphol (ORS).Hij vraagt 
zich bovendien af of de ORS 
van voldoende gewicht is, en 
de wijze waarop Castricum 
hierin is vertegenwoordigd 
voldoende adequaat, om de 
ontwikkelingen van Schip-
hol die wijzen nog verdere 
groei en zelfs op verdubbe-
ling van het aantal vluchten 
boven Castricum het hoofd 
te kunnen bieden. De Haan 
vraagt het college met de 
gemeenteraad en het Plat-
form Vlieghinder Castricum 
af te stemmen op welke wij-
ze nadere stappen denkbaar 
zijn. Lokaal en in BUCH-ver-
band.
,,Hoe kunnen de belangen 
van de inwoners van onze 
gemeenten in het terugdrin-
gen van lawaaihinder, ze-
ker gedurende de nacht, het 
beste worden bediend?”
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Castricum - Ron de Haan 
van De VrijeLijst is begon-
nen met een weblog op de 
website van de partij waar-
op hij van plan is regelma-
tig columns te plaatsen. 
Dit is zijn eerste bijdrage. 

‘In de kranten lees je er wei-
nig over. Maar aan tafel met 
vrienden is het dagelijks on-
derwerp van gesprek: vlieg-
tuiglawaai. Wie er gevoe-
lig voor is, zit in Castricum ‘s 
ochtends om halfvijf recht-
op in z’n bed. De herrie is 
niet te harden en gaat de he-
le dag en een groot deel van 
de nacht door. Slapen met de 
ramen open is ondoenlijk.

De kisten scheren zo laag 
boven je hoofd voorbij dat 
het lijkt alsof ze dwars door 
je slaapkamer komen. Buiten 
valt het gesprek soms nood-
gedwongen even stil als er 
weer een prijsvechter pas-
seert. Je hoeft niet naar Spec-
savers te zijn geweest om de 

De Haan begint blog

Wandelen en genieten bij 
Kunst & Koningsduin

,,Gaan we nu de zee op?”
Bakkum - Maandag om  
10.00 uur stond een groepje 
jongens en meisjes voor de 
post van de Reddingsbriga-
de op het strand. Zij hadden 
zich ingeschreven bij de Va-
kantiecocktail voor een och-
tend informatie over het werk 
van de vrijwilligers.  

Eerst werd uitleg gegeven 
over de windrichtingen, stro-
mingen, muien en andere 
belangrijke zaken. Iedereen 
kreeg daarna een taak bij het 

vaarklaar maken van een van 
de rubberboten. Het testen 
van de communicatie ver-
liep op professionele wijze, 
je zou denken dat ze dat eer-
der hebben gedaan. Zelfs de 
motor mocht opgestart wor-
den door een van de jeugdi-
ge gasten. ,,Gaan we nu de 
zee op?”, was een van de vra-
gen. Maar het echte varen 
was niet toegestaan. De kin-
deren snapten wel dat de vei-
ligheid hier boven alles gaat. 
In de post werd uitleg gege-

ven over alle radioapparatuur 
en hoe contact onderhouden 
wordt met andere strandpos-
ten, de EHBO werd bezocht 
en alle vaar- en voertuigen 
werden van boven tot onder 
bekeken. ,,De waterscooter 
kan best hard met 90 km en 
de Toyota ziet er spannend 
uit van binnen met al die toe-
ters en bellen.” Daarna volg-
de een zoekspel naar vermis-
te kinderen. Voor alle inspa-
ningen ontvingen de kinde-
ren een mooie oorkonde. 

Bakkum - Op 21 augustus 
organiseren PWN, drinkwa-
terbedrijf en beheerder van 
de duinen, en Kranenburgh, 
de culturele buitenplaats 
van Bergen, Kunst & Ko-
ningsduin. Kunst & Konings-
duin wordt gehouden in het 
Noordhollands Duinreservaat 
bij Bakkum. 
De wandeling start bij par-
keerplaats Noorderstraat, 
aan de Heereweg in Castri-
cum. Daar is ook een boek-
je verkrijgbaar met informa-
tie over het programma, de 
deelnemende kunstenaars 
en het duingebied. Voor kin-
deren en jongeren tot acht-
tien jaar is de toegang gra-
tis. Voor volwassenen is de 
entree drie euro. Volwassen 
bezoekers dienen in het be-
zit te zijn van een toegangs-
kaart voor het Noordhollands 
Duinreservaat. 
Om 11.00 uur wordt Kunst & 
Koningsduin geopend door 
Joke Cuperus (directeur 
PWN). Om 17.30 uur wordt 
het evenement muzikaal/lite-
rair afgesloten.
Ontspannen wandelend ko-

men de wandelaars via een 
speciaal uitgezette rou-
te door het duinlandschap, 
langs beeldend kunstenaars, 
schrijvers, dichters, dans, 
theater en muziek. Op deze 
laagdrempelige manier komt 
men in aanraking met de bij-
zondere relatie tussen kunst 
en de natuur. In het kunst-
aanbod is rekening gehou-
den met bezoekers van jong 
tot oud. Ook dit jaar zijn ve-
le kunstenaars van naam en 
faam bereid om hun mede-
werking te verlenen. Na de 
opening zal Josee Koning op 
bijzondere wijze bezoekers 
uitnodigen om te starten met 
de wandeling. Tot 17.00 uur 
staan de kunstenaars langs 
de route. Het kost ongeveer 
drie uur om alle presentaties 
op de dag te zien en te bele-
ven. Gedurende de dag kan 
men voor een hapje en een 
drankje terecht op het duin-
terras, gelegen aan het be-
gin en einde van de rou-
te. De deelnemende kunste-
naars en het programma zijn 
te vinden op: www.kunsten-
koningsduin.nl.

piloten achter hun raampjes 
te kunnen zien zitten.
Hoe heeft het zover kunnen 
komen? Een actie waarvoor 
ik me jaren geleden met Mi-
lieudefensie liet porren zou-
den we waarschijnlijk nu met 
ons leven hebben moeten 
bekopen, maar toen kon het 
nog: in een auto met geblin-
deerde ramen lieten we ons 
in vliegende vaart afzetten op 
Schiphol, om ons enkele tel-
len later in de vertrekhal op 
ijlings uitgeklapte noodbed-
den te nestelen. Met de in 
haast opgezette slaapmutsen 
maakten we de geschrokken 
dienaren van de Koninklijke 
Marechaussee duidelijk: hier 
gaan we voorlopig niet meer 
weg. 
Het stille protest tegen nacht-
vluchten haalde de voorpagi-
na’s van landelijke kranten. 
Met succes werden daarna in 
gemeenten moties aangeno-
men die de minister opriepen 
om de luchtvaartwetten aan 
te scherpen en nachtvluch-

ten te verbieden. Het Plat-
form Vlieghinder Castricum 
was met 1.100 leden lange 
tijd de grootste actiegroep in 
de geschiedenis. Castricum 
was ‘on top’ in de strijd tegen 
vliegtuiglawaai. Als raadslid 
ging ik mee in een delegatie 
die bij de Tweede Kamer spe-
cialisten in Den Haag verhaal 
ging halen.
De laatste tijd sla ik de onli-
ne pagina’s van het platform 
af en toe weer eens op. Het 
aantal leden is gehalveerd. In 
de Gemeenteraad van Cas-
tricum gaat het al jaren niet 
meer over ‘Schiphol’. We tas-
ten in het duister over hoe 
de lokale belangen worden 
behartigd aan Alderstafels, 
Overlegraden en klankbord-
groepen. In Heiloo is men de-
ze week opgeveerd nu daar 
ergens op een dak een an-
tenne wordt geplaatst om 
de decibellen te registreren. 
Castricum heeft zo’n kastje 
al lang, maar ik denk dat de 
sleutel ervan is zoekgeraakt 
of weggegooid. We horen er 
in ieder geval al jaren niks 
meer van.
Van de week heb ik m’n 
slaapmuts maar weer eens 
opgezet. Met een rijtje stevi-
ge vragen aan het gemeente-
bestuur wil ik wel eens weten 
hoe het zover heeft kunnen 
komen. Over een maandje 
komen de antwoorden. Mis-
schien wordt het weer eens 
tijd om een nacht op Schip-
hol door te brengen.’

Minder deelnemers bij 
jaarlijkse Fietsvierdaagse
Heemskerk - De belangstel-
ling voor de jaarlijkse Fiets-
vierdaagse lijkt af te nemen. 
In 2014 verschenen bij de 
eerste dag van het sportieve 
evenement 537 deelnemers 
aan de start, vorig jaar waren 
dat er 525 en dit jaar bleef 
de teller steken op 428 deel-
nemers. Het record uit 1998, 
toen er op een dag 910 deel-
nemers vertrokken, is daar-
mee meer dan gehalveerd. 
Voor Henk Wagter, voorzitter 
van het organisatiecomité, is 
het gissen naar de oorzaak 
van de terugloop. ,,Het heeft 
misschien met de vakantie-
planning te maken. De fi ets-
vierdaagse is altijd in de eer-

ste week van augustus, maar 
dit jaar waren de vakantie-
gangers eerder weg. Ook kan 
het weer een rol spelen. Voor 
vanmiddag is regen voor-
speld, er zijn deelnemers die 
zich daardoor laten beïnvloe-
den’’, aldus Wagter afgelopen 
dinsdag. ,,Maar we zijn dik 
tevreden’’, klinkt het even la-
ter opgewekt. 

,,Er is nu al iemand bezig met 
de tocht van 25 kilometer 
voor volgend jaar. Hij heeft 
nu 6 kilometer af en vertel-
de me dat hij daarbij op plek-
ken heeft gefi etst waar hij 
zelf nog niet eerder was ge-
weest.’’ (Bos Media Services)



Bakkum Vertelt, ook voor kinderen
Bijzondere artiesten op het podium 

van openluchttheater De Pan
Bakkum - Van woensdag 3 
tot en met zaterdag 6 augus-
tus zijn er tal van bijzondere 
voorstellingen en optredens 
bij te wonen in het openlucht-
theater De Pan op Camping 
Bakkum. Ook voor kinderen 
is een groots programma sa-
mengesteld met grappige 
activiteiten. Er worden poëti-
sche teksten voorgelezen, er 
zijn theater- en dansperfor-
mances op en rond het ter-
rein. Er staan ‘foodtrucks’ bij 
De Pan voor wat eten tussen-
door. De toegang is gratis en 
iedereen is welkom. 

Sahand Sahebdevani speelt 
in De Pan de Verhalen van 
Sheherezade samen met 
twee musici van het Mezrab 
Collective. Hij mengt de ou-
de verteltradities uit het oos-
ten met Nederlands cabaret 
op woensdagavond om 19.30 
uur. Om 21.00 Ot Azoj die 
muziek speelt uit Molvania, 
het land met de modderig-
ste party scene van heel Eur-
azie. Met schaap en wagen 
brengt Ot Azoj dit opzwepen-
de feestje naar Nederland.

De volgende dag om 16.00 
uur Theater Tweekant met 
‘Waar is kat?’ voor kinderen 
vanaf drie jaar. Tune4u - Doe 
je ding is een workshop rap-
pen om 16.30, 18.30 en 20.00 
uur voor kinderen vanaf acht 
jaar. Om 16.45 uur Lara Kroon 
met jazzy nummers, een 
vleugje pop en soul waar-
in liefde en het stadse leven 
centraal staan. Om 17.30 uur 
Kruidkoek met instrumentale 
�garagejazz afrofunk disco-
blues¹. Soms mooi, vaak hard 
en nooit saai. Om 18.15 uur 
staan De Verhalendames; La 
Vie en Prose op het podium. 

Een mooie man uit de we-
reld van de literatuur draagt 
voor en vertelt. Aansluitend 
bieden de dames het publiek 
Eerste Hulp Bij Onafgemaak-
te verhalen. Om 19.15 uur 
Isabel Nolte, een meisje, een 
gitaar en een koffer vol ver-
halen. De voorstelling Onder-
weg is een muzikaal cabare-
teske show over een vrouw 
die haar plek in een nieuw 
land en haar eigen leven 
zoekt. Om 20.30 uur wordt dit 
optreden herhaald. Om 21.00 
uur La Garçon, een muzikale 
bende met leuke teksten op 
een funky beat.

Vrijdag om 16.00 uur de Toru 
Nora Company met El Niño 
del Cielo voor kinderen vanaf 
drie jaar. Een workshop poë-
zie begint om 16.30, 18.30 en 
20.00 uur voor kinderen van 
acht jaar en ouder. Om 16.45 
uur Rosemarijn Strijker, een 
jonge singer-songwriter met 
zowel eigen werk als herken-
bare covers in de stijl van ar-
tiesten als Tracy Chapman, 
Bob Dylan en Ed Sheeran. Om 
17.30 uur het Mihael Hrustelj 
Trio. De band speelt eigen 
werk waarbij het jazzmuziek, 
balkan, latin, funk, hiphop en 
popmuziek combineert. Om 
18.15 uur klimmen De Ver-
halendames; La Vie en Pro-
se weer op het podium. Aan-
sluitend bieden de dames het 
publiek nu een literaire quiz 
met Franse slag. Om 19.15 
uur het Monotremata Bewe-
gingstheater  met schaduw-
spel, dans en slapstick. Om 
20.30 uur Potman Jr met een 
uniek stemgeluid: diep, don-
ker en bovenal hartverscheu-
rend mooi.  Om 21.00 uur is 
het tijd voor de Sinas, een 
multiculturele, instrumen-

tale dansband met wester-
se invloeden. Op de laatste 
dag begint om 16.00 en om 
16.45 uur een optreden van 
Florian Wolff, een Groning-
se singer-songwriter; een tik-
je rauw, maar vooral kalm en 
zacht. Gail Meijer geeft een 
workshop fotografie op za-
terdag om 16.30, 18.30 en 
20.00 uur voor kinderen van-
af zes jaar. Zij nemen zelf een 
camera mee. Om 17.30 uur 
Martijn Kardol. ,,Het gerucht 
schijnt te gaan dat ik als ar-
tiest zou zijn mislukt,” aldus 
Martijn Kardol in zijn win-
nende programma ‘Jongens-
boek’. Ironisch genoeg wist 
hij met dat programma drie 
prijzen te winnen op het Gro-
ninger Studenten Cabaret 
Festival (2015) én de jury-, en 
publieksprijs van het Leids 
Cabaret Festival (2016). Om 
18.15 komen de Verhalen-
dames; La Vie en Prose weer 
en aansluitend bieden de da-
mes het publiek een Grande 
Surprise. Om 19.15 uur Aaf-
ke Romeijn. In retrosound 
brengt ze nummers die gaan 
over foute politici en autover-
kopers, over stiekem een jon-
getje willen zijn en over het 
invullen van eindeloze formu-
lieren. Om 19.15 uur Tommy 
Ebben. Hij begeleidt zijn ka-
rakteristieke, warme stemge-
luid door middel van spacy 
gitaartokkelarij, met één voet 
in de Amerikaanse traditie 
en met de andere in de elek-
tronica. Om 21.00 uur Mai-
son du Malheur; een deinen-
de muzikale hoerenkast, be-
volkt door messcherpe bla-
zers, een superieure gitarist, 
een drummende kolenstoker 
en een bordeelpianist van 
wereldklasse. Foto’s: Cam-
ping Bakkum.

Zorgen om de thuiszorg
Regio - De rechtbank Noord-
Holland heeft vorige week 
maandag het faillissement uit-
gesproken voor thuiszorgaan-
bieder Stichting ZorgBedrijf en 
Thuiszorg Noord-Holland. Bij 
dit faillissement zijn tweehon-
derd medewerkers en honder-
den ouderen betrokken. 

Eén van de oorzaken van de 
faillissementen in de thuis-
zorg is de bezuinigingen van 
gemeenten op de huishoude-
lijke zorg. De PvdA Castricum 
heeft naar aanleiding van deze 
ontwikkelingen vragen gesteld 
aan het college. 
De partij wil weten of het col-
lege kan garanderen dat zij al-
les in het werk zal stellen om 
bewoners niet de dupe te la-
ten worden van dit faillisse-
ment. Dave van Ooijen van de 
PvdA: ,,Het college zegt verrast 
te zijn en tot op heden geen 
signalen te hebben gehad dat 

dit faillissement dreigde. Wij 
willen weten welke acties het 
college gaat ondernemen om 
te voorkomen dat Castricum in 
de komende tijd wordt verrast 
door het faillissement van an-
dere zorgaanbieders. Boven-
dien kan gekeken worden of 
de aanbesteding moet worden 
aangepast om vergelijkbare 
verrassingen in de toekomt te 
voorkomen.”

Castricum - Bijna iedereen 
kent de musical Grease met 
Summer Loving and Grease 
Lightning en al die ande-
re hits In de vakantie kun-
nen kinderen bij Toonbeeld 
meedoen aan de musical-
dag ‘Grease’. 
Een dag zingen, dansen 
en toneelspelen onder lei-
ding van de docenten Mena 
Leila Kilani en Sanne Mal-
lant van de Voice of Hol-

land. Jongens en meisjes 
van zes tot dertien jaar zijn 
op donderdag 11 augustus 
van 10.00 tot 16.00 uur wel-
kom om mee te doen aan 
deze musicaldag. Ze nemen 
een lunchpakket mee en om 
15.30 uur is er een echte uit-
voering waar ouders broer-
tjes en zusjes mogen komen 
kijken. 
Aanmelden via musicaldag-
castricum@gmail.com.

Organiseer een Burendag

Castricum - Burendag is 
een jaarlijks terugkerend 
feest. Dit jaar wordt Bu-
rendag op 24 septem-
ber gevierd. Want buurten 
worden leuker, socialer en 
veiliger als buren elkaar 
ontmoeten en zich samen 
inzetten voor hun buurt.

Een burendag organiseren 
hoeft niet ingewikkeld te zijn 
en veel werk met zich mee 
te brengen. Juist goed om 
het simpel en voordelig te 

houden. Van een koffieuur-
tje tot een barbeque en van 
een krijtwedstrijd voor kinde-
ren, een speelgoedmarkt tot 
een speurtocht: het gaat om 
het contact. In elk geval is 
het slim de werkzaamheden 
en de kosten te delen met el-
kaar. Wie goede tips wil ont-
vangen voor de buurt neemt 
contact op met Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5 in 
Castricum. Telefoon 0251-
656562. Of mail naar: info@
welzijncastricum.nl. 
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Zo zien de nieuwe borden in de openbare ruimte eruit.

Borden vragen aandacht 
voor WhatsApp-groepen
Begin 2014 begon Uitgeester Ruben Noom, met behulp van Sven 
Kortekaas en Lucas Noom,  met WhatsApp-groepen in Uitgeest, 
nadat dit eerder in andere gemeenten een succes was gebleken. 
De groepen werden daar opgericht om bijvoorbeeld verdachte 
situaties met elkaar te kunnen delen.

Ook in Uitgeest is het nut intussen bewezen: dankzij de WhatsApp-groe-
pen zijn meerdere verdachte situaties gemeld bij de politie. Ook werden 
twee fietsendieven aangehouden na tips vanuit een WhatsApp-groep. 
 
Om meer inwoners van Uitgeest attent te maken op de WhatsApp-groe-
pen zijn langs verschillende toegangswegen borden geplaatst. Die han-
gen onder meer langs de Geesterweg, de Tolweg en de Lagendijk. Aan-
melden kan via: www.112-uitgeest.nl/burgeralert/

Verbod op asbestdaken per 2024
In 2015 heeft de overheid, op advies van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu, bepaald dat er per 2024 een verbod komt 
op asbestdaken. Het verbod geldt voor asbestdaken die in con-
tact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Door 
het contact met de buitenlucht ontstaat erosie aan de dakbedek-
king. De asbest laat dan los door weersinvloeden en spoelt met 
regenwater van het dak af. Als er geen dakgoten zijn, valt het 
vervuilde regenwater op de grond. Dit zorgt voor vervuiling van 
de bodem tot op een diepte van ongeveer tien centimeter. Deze 
vervuiling komt het meeste voor op het platteland, asbestdaken 
hebben daar vaak geen afwatering.

Omdat asbest zeer schadelijk is voor de volksgezondheid, is ervoor ge-
kozen om over te gaan tot een verbod vanaf 2024. De verwijdering er-
van kan hoge kosten met zich meebrengen, daarom is het mogelijk om 
subsidie aan te vragen. Meer informatie over het verbod op asbestdaken 
en de mogelijke subsidie is te vinden op de website van de Omgevings-
dienst IJmond (www.odijmond.nl), bij het thema ‘asbest’.
In Uitgeest is het mogelijk om asbestafval weg te brengen naar de ge-
meentewerf. Het is echter wel aan enkele regels gebonden: het asbest 
mag alleen verpakt zijn in dubbel plastic, dat goed met tape is afge-
dicht. Ook mag u maximaal één kuub aanbieden, de kosten hiervoor zijn 
€ 27,15. Als u meer asbest hebt, dient u dit naar GP Groot te brengen. 
Neem hiervoor eerst contact op met GP Groot, 088-472 0000.BURgeRLIjKe StAND 

getROUWD 
S.F. Sikkes en A. Schoone 
A.R. Dobma en C.M. Voss
 
geRegIStReeRD PARtNeRSCHAP 
t. Hubers en L. Alders

geBOORte 
Noor Duijn, dochter van t. Duijn 
en C. Boergonje 
Meroë D.A. gemerts, zoon van 
N.t.S. gemerts en A.M.e. Beentjes 
gemma Winter, dochter van e.M. 
Rodenburg en R.j.F. Winter

Ophaaldata gft-afval
In week 32 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 8 augustus 
De Kleis en Waldijk: woensdag 10 augustus 
De Koog: donderdag 11 augustus 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 12 augustus

Orgeltocht met eindpunt Uitgeest
Zaterdag 6 augustus wordt de derde orgeltocht van deze zomer 
gehouden. De tocht gaat via de Dorpskerk in Castricum, de Pro-
testantse Kerk in Akersloot naar de Dorpskerk in Uitgeest. De-
ze tocht is onderdeel van een serie van vier orgeltochten door 
Noord-Holland. elke daarvan heeft een markante eigenheid van 
muziek, kerken en landschap.

Organist Willem Poot verzorgt op 6 augustus de demonstraties met een 
toelichting op het orgel en het kerkgebouw. Daarbij komen naast het ka-
rakter van de geestgronden de ontwikkelingen aan bod in orgelbouw en 
muziek van de 18e naar de 19e eeuw. Van een prachtig klassiek kabinet-
orgel van Müller (Castricum), via een oer-Nederlands orgel uit de Franse 
tijd (Akersloot), naar de statige 19e eeuw in Uitgeest. De drie kerken zijn 
goed bereikbaar, bijvoorbeeld per fiets door het mooie weidelandschap.
 
Het programma is als volgt:
10.30 uur | Castricum | Dorpskerk | Kerkpad 1 | Müller-kabinetorgel 
12.00 uur | Akersloot | Protestantse Kerk | Dielofslaantje 4 | Meere-orgel 
14.30 uur | Uitgeest | Dorpskerk | Castricummerweg 2 | Flaes-orgel
Iedereen kan deelnemen aan deze muzikale verrassingstocht zonder op-
gave vooraf. De aanvangstijd is 10.30 uur. Deelname is € 15,- p.p. inclu-
sief programma, exclusief lunchkosten. 
Het volledige programma en alle praktische informatie is te vinden op 
www.orgeltochtennoord-holland.nl.

Het Flaes-orgel uit 1869, dat als laatste gehoord kan worden tijdens de 
orgeltocht (foto: gemeente Uitgeest).

graafwerkzaamheden 
langs geesterweg
Deze week begint de firma Stam, in opdracht van Alliander, met graaf-
werkzaamheden langs de Geesterweg vanaf station Uitgeest tot het via-
duct bij Akersloot. 
 
Overlast voor het verkeer is onvermijdelijk. De werkzaamheden nemen 
ongeveer drie weken in beslag.
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