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Grote vogel boven regio
regio - Woensdag 1 augustus 
was de eerste landing van de 
Airbus A380 van Emirates Air-
lines op luchthaven Schiphol. 
Het grootste passagiersvliegtuig 
ter wereld vertrekt elke dag om 
8.23 uur uit Dubai om om 13.30 
uur in Amsterdam aan te komen. 
Dezelfde dag nog om 15.30 uur  
vertrekt het toestel weer richting 
Dubai. Jacques Dersjant uit Uit-
geest:  “Er vliegen hier met zuid-
westenwind om de minuut vlieg-
tuigen over”, zegt hij. “Ik wilde 
wel per se het goede vliegtuig 
fotograferen. En de airbus 380 
was duidelijk herkenbaar van-
wege het vrij stevige model en 
de rood-groen-zwarte staart.” 
Jacques maakte een foto toen 
de airbus ‘bijna’ het haantje van 
de torenspits van de protestant-
se kerk in Uitgeest raakte. Pe-
ter van Renen uit Limmen maak-
te foto’s van het vliegtuig in de 
Limmerpolder en nabij Schiphol. 
“Het was een schitterend gezicht 
om deze grote vogel met zijn 

spanwijdte van 79,80 meter en 
met een maximum startgewicht 
van 560.000 kg te zien. Op flight-

Treinreizigers gestrand
regio - Vanwege blikseminslag 
zijn duizenden reizigers maan-
dagmorgen gestrand, omdat er 
geen treinverkeer mogelijk was 
van en naar Uitgeest. De ver-
traging op het Noord-Holland-
se spoornet liep op tot een uur. 

De bliksem sloeg maandagoch-
tend vroeg in vlak bij het stati-
on van Uitgeest. Daardoor kon-
den zowel richting Alkmaar als 
richting Amsterdam en Haarlem 
geen treinen rijden. De NS zet-
te bussen in. 

Nieuwe poging Ralph Tuijn 
castricum - Castricummer 
Ralph Tuijn heeft vorige week 
woensdag de TriFinance Ocean 
Challenge hervat. Om 11.00 uur 
lokale tijd is hij vanuit Carnarvon 
begonnen aan een nieuwe po-
ging om solo de Indische oce-
aan over te roeien. Ralph heeft 
de technische problemen, waar-
door hij drie weken geleden zijn 
eerste poging heeft moeten sta-
ken, verholpen. In tegenstelling 
tot zijn eerdere poging is hij niet 
vanuit Geraldton, maar vanuit 
het noordelijker gelegen Carnar-
von vertrokken. Naar verwach-
ting zal Ralph 120 dagen nodig 
hebben om het vaste land van 
Afrika te bereiken en daarmee 

de eerste man ter wereld worden 
die deze zware oversteek weet 
te maken. Discovery Channel 
maakt een documentaire over de 
reis, die eind 2012 op de zender 
te zien zal zijn. 
De avonturier, vader van twee 
kinderen en werkzaam in de ge-
zondheidszorg, hoopt met zijn 
tocht geld in te zamelen voor 
twee goede doelen: schoon 
drinkwater voor Afrika en het 
Annelies Fonds. Dit fonds steunt 
kinderen van ouders met psychi-
atrische problemen en kinderen 
van verslaafde ouders. Kijk voor 
meer informatie op www.ocea-
nrower.eu of www.vriendenpar-
nassiabavogroep.nl.

rader24.com kun je de Airbus EK 
147 vanaf Dubai richting Schip-
hol volgen.” 

Castricum
Heerhugowaard

Van 9,95 nu

breugelslof

7.95

Gevuld met passie banketbakkersroom,
slagroom, frambozen en afgewerkt met

een hazelnoot-broyage

Notariskantoor 
Lautenbach

Goedkoper en goed
vraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Provencaalse
worst

heerlijke grove worst met verse
rozemarijn, tijm en lautrec knoflook

4 stuks € 5,99
Vleeswarentrio

Fricandeau
Kalfsgehakt

Salami
samen € 4,99
Kippensoep

2e liter  ½ prijs
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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
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

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: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Medische hulp voor toeristen
Campinggasten worden verzocht zich voor medische hulp te wenden tot 
praktijk Leemhuis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)
seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. De Brink, 
Torenstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, 
tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regi-
onale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van 
Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uit-
geest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen: 
26-07-2012: Ties Mathijs, zoon 
van G.M. Winder en G.C.M. Glo-
rie, geboren te Alkmaar.  
 
Huwelijken en partnerschaps-
registratie:
27-07-2012: Zuur, Robert W.H. 
en Krol, Brenda, beiden wonen-
de te Castricum. 

1-08-2012: van der Aar, Dick T.J. 
en Verduin, Helena M.M., beiden 
wonende te Akersloot. 

1-08-2012: Pater, Edwin, wonen-
de te Georgetown en Mijnheer, 
Marjan, wonende te Emmeloord.
 
Overleden:

Wonende te Bakkum: 27-07-
2012: Sala, Kees, oud 71 jaar, 
overleden te Alkmaar. 
Wonende te Castricum: 27-07-
2012: Vreeker, Anna M., oud 74 
jaar, overleden te Akersloot, ge-
huwd met J.L. Woestenburg. 
25-07-2012: Zonneveld, Alida A., 
oud 80 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met C.M. 
Juffermans. 
30-07-2012: Boon, Margaretha 
C., oud 93 jaar, overleden te Be-
verwijk, gehuwd geweest met 
J.C. van der Park. 
31-07-2012: Strijker, Francisca, 
oud 94 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met H. 
Oortwijn. 
01-08-2012: Agra, Antje, oud 75 
jaar, overleden te Castricum. 

Akersloot - Vrijdag omstreeks 
17.30 uur kwam er bij de politie 
een melding dat er aan het Vier-
huijsen een achttien maanden 
oude peuter in een onbewaakt 
ogenblik in het water achter de 
woning was gevallen. Geluk-
kig werd dit snel door zijn oude-
re zusje ontdekt en werd hij door 
de ouders uit het water gehaald. 
Het kind was bij kennis en werd 
ter controle door een ambulan-
ce meegenomen naar het MCA. 
Zaterdag is in Akersloot een in-
woner ongelukkig ten val geko-
men op een kermisattractie en 
liep hierbij een hoofdwond op. 
Hij werd vercoerd naar het MCA. 

Inbraken
Maandagmiddag een week ge-
leden is een inbraak gepleegd 
in een woning aan de Pieter de 
Hooghstraat en de Händelstraat 
in Akersloot. In beide geval-
len werd er een raam open ge-
broken en werd de hele woning 
doorzocht. Er wordt een camera 
en laptop vermist. 
Die maandag was er ook een 
woninginbraak aan de Cesar 
Franckstraat in Castricum. De 
hele woning werd doorzocht en 
en werden bakpassen weggeno-
men. Met één van deze passen is 
geld gepind. Dinsdag werd om-
streeks 14.30 uur aan de Helm-
kade een insluiper in de woning 
overlopen. De man werd betrapt 
omdat de bewoonster de trap 

hoorde kraken. Hij ging er ver-
volgens met een smoes weer 
vandoor. Er werd niets gesto-
len. Het gaat om een oost-eu-
ropees uitziende man, ongeveer 
40 jaar oud en circa 1,75 meter 
lang, normaal postuur, donker 
haar, plat kort model, groen t-
shirt met een zwarte korte broek 
tot op de knie. Hij heeft een bui-
tenlandse accent.

In de nacht van woensdag op 
donderdag werd ingebroken in 
een leegstaande woning aan 
de Visweg in Limmen. In de wo-
ning lag een flinke hoeveelheid 
gereedschap omdat de woning 
wordt gerenoveerd. Een deel van 
dit gereedschap werd weggeno-
men. Een raam was opengebro-
ken.

Snelheidscontrole 
Donderdag is langs de Boekel in 
Akersllot van 10.25 uur tot 11.55 
uur een snelheidscontrole ge-
houden. 320 voertuigen werden 
er gecontroleerd. 50 km/h was 
de maximum toegestane snel-
heid, 49 reden te snel. 88 km/h 
was de hoogste gemeten snel-
heid. Langs de Geesterweg werd 
van 19.15 uur tot 20.45 uur een 
snelheidscontrole gehouden. 
Hier werden 256 voertuigen ge-
controleerd. 50 km/h was de 
maximum toegestane snelheid, 
50 reden te snel. 80 km/h was de 
hoogste gemeten snelheid.

Politienieuws 
Peuter te water geraakt

Skulpers naar Rotterdam

Castricum - Het tiende interna-
tionale shantyfestival vindt plaats 
van vrijdag 7 tot en met 9 okto-
ber in Rotterdam op verschillen-
de locatie. Zaterdag staat Castri-
cums shantykoor De Skulpers op 
de planken. Na een feestelijke 
openingsavond op vrijdagavond, 

zullen op acht podia door veertig 
koren shanty’s en zeemansliede-
ren ten gehore worden gebracht 
van 12.00 tot 18.00 uur. Zaterdag 
8 september er is er feest in de 
tent tot 23.00 uur met optredens 
van Kees Corbijn, the Amazing 
Stroopwafels en Scheepsvolk.

Castricum - Vrijdag 10 augus-
tus organiseert camping Ge-
versduin samen met De Vlinder-
stichting een nachtvlinderavond.  
Vanaf 21.00 uur zijn er nachtvlin-
ders te zien. Men kan zich aan-
melden via de receptie. Zij zijn 
te bereiken via telefoonnummer 
0251-661095 of per e-mail ge-
versduin@kennemerduincam-
pings.nl.

Nachtvlinders 



pagina 4 8 augustus 2012

Zondag kermisfeest op het plein Balu met:

The Recipe en Johnny 
& the Gangsters of Love
Castricum - Zondagmiddag 
rond vier uur barst het kermis-
feest los op het plein voor ca-
fé De Balustrade op de Dorps-
straat. Dit feest wordt moge-
lijk gemaakt door de horecaon-
dernemers van Balu, Boes, Bas-
ta en City. 

Iedereen die houdt van gezellig-
heid en lekkere muziek is wel-

kom. Er zijn twee optredens: The 
Recipe komen naar Castricum 
en Johnny & the Gangsters of 
Love. Gratis toegang. 

The Recipe is een non-stop par-
tyband die in met tempo dans-
bare, bekende covers brengt, 
waaronder rock en Nederlands-
talig werk. Meezingen dus met 
de zanger en twee zangeressen 

die zorgen voor een flink portie 
entertainment.  
En er komen drie rockers in een 
oude Amerikaanse cabrio naar 
de Dorpsstraat. De Pontiac Bon-
neville parkeert voor het terras of 
op het plein. Van alle kanten ko-
men instrumenten (bass, drums 
en gitaar), de muzikanten gaan 
zitten en de zanger springt op de 
lange motorkap. 

Het optreden van Johnny & the 
Gangsters of Love kan beginnen. 
Johnny & the Gangsters of Love 
spelen vooral rock-’n-roll uit de 
jaren vijftig en zestig.

Castricum - Het is een funky  
band met muzikanten uit de hele 
gemeente Castricum. 
Morgan speelt zaterdag tijdens 
de kermis in café De Scala van-
af 21.00 uur. 
De band speelt oude en nieuwe 

Morgan speelt bij De Scala

Kantineprijzen 
in ‘t Portiertje
Uitgeest - Het voetbal in de ere-
divisie is weer begonnen met 
zondag meteen een mooie wed-
strijd. Liefhebbers worden uitge-
nodigd die te komen bekijken op 
groot scherm in ‘t Portiertje in 
Uitgeest. Het café hanteert tij-
dens de wedstrijden kantine-
prijzen. Elke zondag om 14.00 
open en bij belangrijke wedstrij-
den  die om 12.30 uur beginnen 
om 12.00 uur. Zondag begint om 
16.30 uur Ajax-AZ. 

pophits met een flink portie funk. 
Toetsenist Lars Baltus, bassist 
Nick Cabri, drummer Marieke 
Pelt, zanger Shane van Schoon-
hoven en gitarist Erik Beentjes 
zorgen dat het publiek uit het 
dak gaat. Entree gratis. 

Bakkerij tijdens kermis
Castricum - Tijdens de Castri-
cumse kermis treden tien banda 
op in De Bakkerij. De Fairground 
Freakshow begint op zondag om 
20.00 uur met drie verschillen-
de rock- en metaloptredens van 
Sordid Eternity, Midnight Culture 
en The Loss.

Maandag is er vanaf 17.30 uur 
een gevarieerd programma met 
hiphop van Tweemansleger, 
grunge van Facepalm, country-
blues van Grandpa Death Expe-
rience, Zaanse pretpunk van the 
Fucking Virgins, groovefunk van 
Rubbermade, en buitenaardse 
nedertronica van Het Brein Dat 
Kwam Uit De Ruimte. 

Diverse dj’s maken het program-
ma compleet. Entree vijf euro. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91 

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91 

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur 

The Dark Knight Rises
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 18.30 uur
Intouchables

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 18.30 uur

Magic Mike
woensdag 15.45 uur    PREMIÈRE

ParaNorman (NL) 3D
don 13.00 & 15.45 uur  vrij 13.00 uur
zat 13.00 & 15.45 uur  zon 13.00 uur

maandag 13.00 & 15.45 uur  
dinsdag & woensdag 13.00 uur
Madagascar 3 (NL) 3D

don 13.00 uur   vrij 13.00 & 15.45 uur
zat 13.00 uur   zon 13.00 & 15.45 uur 
ma 13.00 uur   di 13.00 & 15.45 uur

woensdag 13.00 uur
Ice Age 4 (NL) 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag & dinsdag 15.45 uur

Brave (NL) 3D
woensdag 15.45 uur    PREMIÈRE

Sammy 2 (NL) 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur
Total Recall

Programma 9 aug. t/m 15 aug. 2012

ParaNorman en de zombies
Norman is een paranormale tie-
ner, die met de doden kan pra-
ten. Wanneer het stadje waar-
in hij woont wordt aangevallen 
door zombies, is hij de enige die 
iets kan doen. Om de bewoners 

te redden moet hij niet alleen 
zombies zien te verslaan, maar 
ook geesten, heksen en idiote 
volwassenen. 
Deze Nederlandse versie is te 
zien in 3D. 

Sammy is terug met een nieuw 
avontuur. In Sammy 2 worden 
Sammy en zijn vriend Ray ge-
vangen genomen, waarna ze be-
landen in een toeristisch aquari-
um in Dubai. Ricky en Ella, twee 
kleine schildpadjes, gaan samen 
met hun nieuwe vriendjes op 
zoek naar Sammy en Ray en ver-
zinnen een plan om hen te red-
den. 

Sammy 2 is een spetterend en 
vrolijk avontuur voor de hele fa-
milie. De inmiddels oude schild-
padden Sammy en Ray zijn al ja-
ren goede vrienden en genieten 
van hun leven in de zee. Wan-

Sammy 2, spetterend en vrolijk 
neer ze samen met de lieve klei-
ne schildpadjes Ricky en Ella 
een tocht maken worden Sammy 
en Ray gevangen genomen. Ze 
eindigen in een tropisch aquari-
um in Dubai met onder anderen 
het bazige zeepaardje Big D en 
Jimbo de bolle blobvis. 

Ricky en Ella gaan op zoek naar 
de twee oude schildpadden en 
verzinnen een list om alle dieren 
uit het aquarium te redden. Ze 
krijgen daarbij hulp van hun wa-
tervriendjes, waaronder Annabel 
de inktvis en een groepje pingu-
ins. Wat volgt is een spannend 
ontsnappingsavontuur.

Impressionisme en keramiek
Bakkum - Tot bijna eind sep-
tember is er in Het Oude Thee-
huys in Bakkum werk te zien van 
Diny Dijkman uit Castricum en 
Gerda Velzeboer uit Akersloot. 
Diny schildert meest impressio-
nistisch, Gerda maakt keramiek.
Eén van Diny’s favoriete onder-
werpen is het Noord-Holland-
se landschap met zijn strand en 
polderlandschap. Haar schilde-

rijen kenmerken zich door kleur 
en impressionisme en één van 
haar grootste inspiratiebronnen 
is de schilder Kees Verwey. Ger-
da Velzeboer is autodidact en 
maakt nu ruim tien jaar kera-
miek. Op de expositie in Het Ou-
de Theehuys zal ook rakuwerk te 
zien zijn. Het Oude Theehuys is 
te vinden op het terrein van Dijk 
en Duin in Bakkum. Openingstij-
den: woensdag tot en met zon-
dag van 11.00 tot 17.00 uur.  
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Jolanda Hos wint 
ontwerpwedstrijd
Uitgeest - Vanaf vrijdag 3 au-
gustus ligt het ontwerp van Jo-
landa Hos uit Uitgeest bij zo’n 
4.000 juweliers in 36 landen we-
reldwijd. Het design is opge-
nomen in de Spirituele Collec-
tie van het Deense sieraden-
merk Trollbeads, in het kader van 
de jaarlijkse ontwerpwedstrijd 
People’s Bead. 

Jolanda vertelt: “Zolang als ik 
me kan herinneren ben ik al ge-
fascineerd door glas. En als er 
licht doorheen valt, maakt het 
niet uit of dat zonlicht, kaars-
licht of kunstlicht is, het blijft een 
sprookjesachtig gezicht... Tij-

dens een vakantie was ik in Flo-
rida getuige van een Hot Glass 
demonstratie door glaskunste-
nares Jodi Bove. Erg indrukwek-
kend! In diezelfde periode was er 
in het St. Petersburg Museum of 
Fine Arts ook een expositie van 
glaskunstenaar Dale Chihuly. 
Wat die man kan met glas, is niet 
te beschrijven. Dat moet je zien...
Het werken met heet glas leek 
toen nog onbereikbaar, totdat ik 
6 jaar geleden meedeed aan een 
workshop glaskralen maken in 
Antwerpen. Geweldig! Het is zo 
mooi, glas dat vloeibaar wordt 
als je het verhit en weer “hard 
als glas” als het is afgekoeld, als-

of er niets gebeurd is. Al snel na 
de workshop kocht ik een bran-
der en een hele berg glas en kon 
het feest beginnen...  Sindsdien 
gaat er geen dag voorbij dat ik 
niet aan glas denk. Helaas heb 
ik niet elke dag tijd, maar ik pro-
beer toch wel een paar keer per 
week wat glas te smelten...
We wonen hier natuurlijk vlak-
bij de Noordzeestranden en mijn 
grootste inspiratiebron is de na-
tuur, vooral het strand en de zee. 
Dat verklaart meteen waarom de 
meeste van mijn ontwerpen or-
ganisch van vorm en kleur zijn. 
Het sieradenmerk Trollbeads 
staat bekend om haar prachtige 
glaskralen. 
Toen ik hoorde van de jaarlijk-
se ontwerpwedstrijd greep ik di-
rect mijn kans. De glazen kraal 
die ik voor de wedstrijd ontwierp 
heeft alle 7 kleuren van de re-
genboog, ook wel chakrakleuren 
genoemd, in elkaar verstrengeld. 
Ik ben supertrots dat mijn ont-
werp door Trollbeads fans is uit-
gekozen en nu wereldwijd ver-
krijgbaar is”. 

In totaal zijn er 11 winnaars, uit 
9 verschillende landen. Spiritu-
aliteit was een natuurlijke keuze 
als thema voor een collectie ont-
worpen door consumenten. Het 
heeft in verschillende culturen 
verschillende betekenissen en is 
voor velen een bron van inspira-
tie in het dagelijkse leven. 

De collectie bevat 2 glaskralen 
en 9 zilveren kralen met namen 
als Dromenvanger, Rozenkrans,  
Spiritueel Licht en Gelukkige 
Draak en is vanaf heden ver-
krijgbaar bij alle Trollbeads-dea-
lers wereldwijd. 

Uitgeest - De afgelopen twee 
weken is door FC Uitgeest hard 
en intensief getraind onder lei-
ding van Richard Grapendaal, 
Frans Stam en Ruud Geerlofs. 
Door omstandigheden kon Jurg 
Bosman er de eerste weken niet 
bij zijn, maar sinds afgelopen 
zondag is ook hij weer aanwezig.

Gisteren (dinsdag 7 augustus) 
werden de eerste oefenwedstrij-
den gespeeld. Het tweede se-
lectieteam speelde thuis tegen 
Dirkshorn en het eerste selectie-
team begon de oefencampagne 
met een wedstrijd tegen Zaan-
landia in Zaandam.

Komende donderdag 9 augus-
tus, vrijdag 10 augustus en zon-
dag 12 augustus nemen beide 
selectie-elftallen deel aan het 
HSV toernooi. De andere deel-
nemers aan dit toernooi zijn Fo-
resters, HSV en Vios W.
De volgende week worden er 
wederom oefenwedstrijden ge-

speeld tegen voormalige tegen-
standers Zaanlandia en Zilver-
meeuwen.

Het programma ziet er als 
volgt uit:

Donderdag 9 augustus 19:30 uur 
Foresters 2 – FC Uitgeest 2
Vrijdag 10 augustus 19:30 uur 
Foresters 1 – FC Uitgeest 1
Zondag 12 augustus 11:00 uur 
Finalewedstrijden 2 HSV toer-
nooi 
Zondag 12 augustus 14:00 uur 
Finalewedstrijden 1 HSV toer-
nooi
Dinsdag 14 augustus 20:00 uur 
FC Uitgeest 2 – Zaanlandia 2
Donderdag 16 augustus 20:00 
uur FC Uitgeest 1 – Zilvermeeu-
wen 1
Donderdag 16 augustus 20:00 
uur FC Uitgeest 2 – Zilvermeeu-
wen 2

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

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
J.J. Stevens, 85 jaar
H. Koegler, weduwe van F.J. 
Steijn, 90 jaar
W. Drost, 59 jaar

Gehuwd
K.G.O. Afriyieh en P.O. Bok

Ondertrouw
E. Kollaard en L.T. Goeman

Werkzaamheden 
in Woudspolder
Uitgeest - Tussen maandag 13 
augustus en vrijdag 24 augustus 
werkt het hoogheemraadschap 
aan het asfalteren van de Woud-
polderweg in De Woudpolder. De 
weg zal in deze periode minstens 
enige dagen geheel worden af-
gesloten voor verkeer en is daar-
na beperkt toegankelijk. 
Omwonenden zijn per brief ge-
informeerd. De omleiding wordt 
met borden aangegeven. 

Geen privéfeesten in 
de openbare ruimte
Uitgeest - De afgelopen maan-
den ontvangt de gemeente 
steeds vaker verzoeken van in-
woners om in de openbare ruim-
te privéfeesten te houden. Het 
beleid van de gemeente is en 
blijft om geen medewerking te 
geven aan het houden van pri-
véfeesten op de openbare weg, 
in parken of op gemeentegrond.

Voor feesten die openbaar toe-
gankelijk zijn kan de gemeente 
op grond van de APV (Algemene 
Plaatselijke Verordening) desge-
vraagd vergunning verlenen voor 
het gebruik van de openbare 
weg, parken of gemeentegrond. 
De aanvrager van de vergunning 
moet daarbij wel voldoen aan de 
gebruikelijke voorwaarden.

Na 2 weken intensief trainen
FC Uitgeest start met 
oefenprogramma

Drie punten voor Alex Ott 
op de Gamma Racingdays
Uitgeest - Alex Ott is tijdens de 
Gamma Racingday’s  13de ge-
worden in de wedstrijd voor het
ONK  Dutch Superbike. Dit le-
verde het team 3 punten op in 
het kampioenschap.
In het weekend van 4-5 augus-
tus was er de Gamma Racing-
day’s op Assen. Dit is een wed-
strijd weekend waar auto’s, karts 
en motoren aan de start komen. 
Voor Alex was dit in de Dutch 
Superbikes, op de Yamaha YZF-
R1. Alex heeft ook even mogen 
passen op de M1 van Jorge Lo-
renzo (zie foto faceboek). Dit kon 
doordat Yamaha, partner van de 
Gamma Racingday’s, aanwezig 
was met veel promotie, zo ook 
de Lorenzo M1.
Zaterdag waren er twee trainin-

gen. Alex ging wel lekker, in bei-
de trainingen eindigde hij op 
P14, de eerste training met een 
tijd van 1:44.3 en de tweede trai-
ning 1:43.4. Alex mocht dus de 
wedstrijd vanaf P14 starten.
De wedstrijd op zondag begon al 
erg vroeg. De start was redelijk 
goed, na een klein gevecht met 
een paar coureurs en wat uit-
vallers kwam voor Alex de finish 
op de dertiendepositie, wat hem 
3 punten opleverde. Zijn snelste 
tijd in de wedstrijd was 1:44.4.

Voor het team is de volgende 
wedstrijd op zaterdag 11 augus-
tus met Eric in de Supercup 600.
En voor Alex is de volgende wed-
strijd in Spa Francorchamps op 
zondag 19 augustus.

iPhone-actie Burgernet
Regio - In Kennemerland is Bur-
gernet ruim een jaar actief. In-
middels hebben bijna 20.000 
mensen zich aangemeld als 
deelnemer. Ook de afgelopen 
weken vonden diverse Burger-
netacties plaats. Dit gebeur-
de onder andere naar aanlei-
ding van een overval op een piz-
zeria in Beverwijk. Maar ook na 
de mishandeling van twee man-
nen tijdens het uitgaan in Haar-
lem, en bij een woninginbraak 
in Bennebroek is Burgernet in-
gezet.
In juni is een campagne gestart 

om nog meer mensen te bewe-
gen zich als deelnemer van Bur-
gernet aan te melden. Actiekaar-
ten zijn begin juni in huis-aan-
huis bladen verspreid in 10 ge-
meenten, en daarin is ook ge-
adverteerd. De campagne loopt 
tot 1 september. Degene die 
de meeste nieuwe deelnemers 
werft, maakt kans op een iPho-
ne.
Meld je nu aan als deelnemer 
aan Burgernet en doe mee met 
de iPhone-actie.
Kijk voor meer informatie op: 
www.mijnburgernet.nl.
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Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van au-
gustus van de Stichting Uit-
geester Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 
Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-821105. Voor overige 
activiteiten van de Stichting 
Uitgeester Senioren kunt u 
zich telefonisch aanmelden 
op nummer 0251-311136.
 
Activiteitenkalender au-
gustus

Maandag 13, 20, 27:
10.00-13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en zomerbridge
14.30-16.30 uur: Geester-
heem: Rode Kruis: sociale ac-
tiviteiten (start 13 augustus)

Dinsdag 14, 21, 28:
13.30-17.00 uur: ZW: soos/bil-
jarten en klaverjassen

Woensdag 8, 22, 29:
09.30 uur: fietsen vanaf 
Dorpshuis de Zwaan

13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten

Donderdag 9, 16, 23, 30:
Wandelen 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 Castricummer-
weg, inlichtingen tel. 0251-
311240
09.30-11.30 uur: ZW: Open 
Atelier
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO) 
spelen

Vrijdag 10, 17, 24, 31:
10.00-11.30 uur: zwemmen in 
Beverwijk, inlichtingen: 0251-
311117
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. 
Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw R. Prigge, tel.: 0251-
311136. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Team Fietsshop Uitgeest 
gaat naar Zwitserland
Uitgeest - Het team van Fiets-
shop Uitgeest reist donderdag af 
naar Zwitserland om daar aan de 
super Enduro wedstrijd Trek Bike 
Attack deel te nemen.
Eline, Nigel, Ruud, Hans, Tan-
ja, Vivian en ook Rianne na haar 

crash in Namen gaan deelnemen 
aan deze wedstrijd. Ze hebben in 
Lenzerheide, waar alles gaat ge-
beuren, een huis gehuurd waar 
ze met zo’n 16 Nederlanders in 
verblijven. Deze 16 nederlanders 
zijn allemaal vrienden en kennis-

sen van elkaar. 
Vrijdag mag er getraind worden 
en zullen ze naar de hoogste 
toppen gaan (2 skiliften) om de 
start te bekijken en het parkoers 
te verkennen.
De start ligt op een hoogte van 
2861 meter, de Rothorn berg. 
De fietsers dalen af naar 1240 
meter. Ze dalen 2000 meter af 
(downhill) en gaan in de wed-
strijd weer 140 meter omhoog.
Zaterdag hebben de deelnemers 
een kwalificatiewedstrijd om hun 
startpositie voor zondag te bepa-
len.
Alle Nederlanders starten achter 
elkaar. Voor het team zal Nigel 
als eerste naar beneden gaan.
Aan de hand van de tijd worden 
de deelnemers ingedeeld in vak-
ken. De doelstelling is uiteraard 
om in één van de eerste vakken 
te starten.
Er doen 783 fietsers mee en er 
zijn 10 vakken waar je in gequa-
lificeerd kan worden. Vooraan 
starten is dus belangrijk.
Voor meer informatie kunt u kij-
ken op www.bike-attack.ch. 
Doelstelling is om de tijden van 
vorig jaar te verbeteren.

De geschiedenis herleeft
Regio - In het weekeinde van 11 
en 12 augustus herleeft de ge-
schiedenis bij Luchtoorlogmu-
seum Fort Veldhuis. In het op de 
grens van Heemskerk en Assen-
delft gelegen museum wordt de 
tijd teruggezet naar medio 1944. 
Er verrijst een kampement van 
Amerikaanse, Engelse en Duit-
se militairen, voorzien van voer-
tuigen en wapens. Voorts zal er 
een groep van het Franse ver-
zet aanwezig zijn. Beide dagen 
zullen er demonstraties en ge-
vechten plaatsvinden. Aan het 
kampement nemen personen 
van verschillende re-enactment 
groepen deel. Dus bezoek het 

Luchtoorlogmuseum “Fort Veld-
huis” als u in de geschiedenis 
wilt duiken.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort is gelegen aan de Ge-
nieweg 1, 1967 PS Heemskerk. 
De ligging van het fort is op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad.
Toegang: Volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar, 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis en 
houders van een veteranenpas 
gratis.
Openingstijden 10.00 uur – 17.00 
uur. Meer informatie: www.
arg1940-1945.nl.

Schitterende overwinning 
van Peter Schellevis
Uitgeest - Zaterdag 4 augus-
tus stond de zevende Jonge dui-
venvlucht van dit seizoen, vanuit 
Morlincourt met een afstand van 
350 kilometer op het program-
ma bij duivensportvereniging De 
Vliegende Vleugels. Aantal deel-
nemers was 13 met 226 inge-
korfde duiven. Met op deze dag 
goede weersomstandigheden 
werden de duiven gelost om 8.15 
uur. Met een zwak tot matige 
zuidenwind in de staart werd de  
snelste duif geconstateerd om 
11.48.45 uur in Uitgeest bij Pe-
ter Schellevis met een snelheid 
van 1638,989 meter per minuut 
(ruim 98 kilometer par uur). Bin-
nen 10 minuten waren de prijzen 
verdeeld van het concours. 
Uitslag van de eerste vijf liefheb-
bers 7e wedvlucht jonge dui-
ven luidt als volgt: 1-24ste Pe-
ter Schellevis, 2-11de Hein Berk-
hout, 3-21-43ste Hans Baltus, 
4-7-8-20-25str Gerard Twaalf-
hoven en 5-36-37-38-46ste Ron 

van Rijn. Dit keer geen attrac-
tieprijs en taartprijs, maar wel 
een volledige pakket aan prijzen 
in de vorm van gerookte paling. 
Deze zogenaamde ‘Palingvlucht’ 
stond dan ook geheel in het te-
ken van de kermis in Akersloot. 
De eerste duif van Peter Schel-
levis was tevens goed voor een 
eerste plaats in het Rayon B te-
gen 82 deelnemers met 1580 
duiven. De uitslag van deze 
week gaf tevens het recht op 
twee eervolle vermeldingen op 
Teletekst  van Peter Schellevis en 
Hein Berkhout, dit met respec-
tievelijk een 4de en 5de plaats 
tegen 467 deelnemers met 9131 
duiven over de gehele afdeling 
Noord-Holland. 

Volgende week geen jonge dui-
venvlucht maar wel de start van 
de laatste categorie van dit sei-
zoen, de natour. Dit vanuit het 
Belgische Meer met een 114 ki-
lometer.

Meldingsplicht 
voor containers
Uitgeest - Sinds de wijziging van 
de Algemene Plaatselijke Veror-
dening in april 2012 is het in veel 
gevallen niet meer verplicht om 
een (omgevings)vergunning aan 
te vragen voor het plaatsen van 
een tijdelijk bouwobject. Dat zijn 
bij voorbeeld steigers, containers 
en eco-toiletten. In plaats van de 
vergunning aan te vragen doet u 
nu een melding via de website 
van de gemeente Uitgeest.
Een melding doen is gratis! Ook 
bent u voor meldingsplichti-
ge bouwobjecten geen preca-
rio verschuldigd. Kijk voor meer 
informatie op de gemeentelijke 
website www.uitgeest.nl onder: 
Producten en diensten, Plaatsen 
van containers etc. Hier is te zien 
of u kunt volstaan met een mel-
ding of dat u toch een vergun-
ning moet aanvragen via www.
omgevingsloket.nl.
Voor een aantal straten blijft hoe 
dan ook de vergunningsplicht 
van kracht. Dat zijn: Stations-
plein, Anna van Renesseplein, 
Geesterweg, Tolweg, Jacoba van 
Beierenlaan en Uitgeesterweg.

Openstaande 
vonnissen
Regio - Een 33-jarige Heems-
kerker werd vrijdag op de Bilder-
dijkstraat in zijn woonplaats door 
de politie aan de kant gezet, na-
dat hij handheld aan het telefo-
neren was en te hard had gere-
den. Hij bleek niet in bezit van 
een geldig rijbewijs en had geen 
identiteit bij zich. De man werd 
meegenomen naar het politiebu-
reau. Hij bleek nog vonnissen te 
hebben openstaan. Na betaling 
en betekening van deze vonnis-
sen kon hij zijn weg vervolgen.
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Lokale geschiedenis op basisschool
Akersloot - Op basis van tien 
tijdvakken wordt een ‘Canon van 
Akersloot’ gemaakt. Hiermee 
worden alle leerlingen op de ba-
sisschool in staat gesteld kennis 
te maken met het erfgoed van 
Akersloot. De werkgroep die de-
ze Canon bedacht en gaat sa-

menstellen bestaat uit de drie 
basisscholen in Akersloot, Biblio-
theek Kennemerwaard, de Histo-
rische Vereniging Oud Akersloot 
en tekstbureau Xantext. 

Per onderwerp worden één tot 
drie lessen aangeboden. Leer-

krachten kunnen door het ge-
ven deze lessen voorbeelden uit 
de plaatselijke en regionale ge-
schiedenis geven. Verder wor-
den er leskisten gemaakt waar-
in alle benodigde materialen te 
vinden zijn per canononderdeel. 
In de canon komen de volgende 

Bakkum’s IJssalon in andere handen
Bakkum - Op 4 augustus wer-
den alle klanten van Bakkums 
IJssalon getrakteerd. Iedereen 
kreeg die dag de tweede bol ijs 
gratis, want de salon is in andere 
handen overgegaan en dat moet 
natuurlijk gevierd worden. Voor 
Ingrid den Broeder uit Wormer-
veer kwam die dag een lang ge-
koesterde wens uit. 
Ingrid vertelt enthousiast: “Ik wil-
de altijd graag zelfstandig on-
dernemer worden, Nu kon die 

droom, met hulp van mijn man 
en de familie, werkelijkheid ge-
worden, fantastisch! We hebben 
op de hoek een ijskar neerge-
zet om de aandacht te trekken 
en misschien gaan we daar in de 
toekomst ook wel mee rondrij-
den. Ik heb nog veel meer leuke 
plannen, maar ik kan natuurlijk 
niet alles in een keer realiseren.” 

Bakkum’s IJssalon biedt een 
grote variatie smaken schep-

Bakkum - Van 6 tot en met 12 
augustus  wordt op het strand 
een windmolenpark gebouwd 
nabij Bad Noord. Strandgasten 
kunnen meebouwen. 

Het bijzondere is dat de molens 
van dit windmolenpark worden 
gebouwd uit strandafval. Onder-
deel van het evenement is dat 
er ook molens gebouwd wor-
den die, op kleine schaal, ener-
gie opwekken, bij voorbeeld om 
lampjes te laten branden. Op die 
manier worden ook als het don-
ker is de contouren van het park 
zichtbaar.
Het windmolenpark word gerea-
liseerd door Windkracht1000, en 
is een onderdeel van een groei-
end windmolenpark dat deze zo-
mer door Nederland trekt. Wind-
kracht 1000, een initiatief van de 
twee Wageningers Floor Verde-

Windmolens bouwen van afval
nius en Robbert Kamphuis, is 
een reizend strandfestival dat op 
diverse plaatsen in Nederland 
samen met het publiek het wind-
molenpark bouwt. 

ijs, 24 soorten om precies te 
zijn. Nieuw zijn de smaken no-
ten-praline, intens en toch ver-
frissend, en bloedsinaasappel, 
vol van smaak. “En we verkopen 
wafellolly’s met een topping van 
pure chocolade of poedersuiker. 
Een echte traktatie.” 

Bakkum’s IJssalon is te vinden 
op de Van Oldenbarneveldtweg 
22 in Bakkum. De ijssalon is ge-
opend van 12.00 tot 21.00 uur. 

Geen medaille
Castricum - De Castricumse 
Hilda Kibet heeft zondag tijdens 
de regenachtige olympische ma-

rathon geen medailles binnen-
gehaald. Hilda kwam in Londen 
als 24e over de streep in 2.28.52, 
en dat was 5.45 minuten later 
dan de winnares van de gouden 

plak Tiki Gelana die een olym-
pisch record vestigde. Haar tante 
Lornah Kiplagat uit Groet moest 
voortijdig afhaken vanwege een 
knieblessure.
 

Duinen decor tijdens 
Kunst en Koningsduin
Bakkum - Op zondag 19 au-
gustus vindt van 11.00 tot 17.00 
uur de vijfde editie van het cul-
turele evenement Kunst en Ko-
ningsduin plaats. Verschillen-
de kunstenaars en artiesten, zo-
als Maarten van Roozendaal en 
Thé Tjong-Khing presenteren 
langs een wandelroute in de dui-
nen verschillende kunstvormen, 
waaronder poëzie, literatuur, 
muziek, theater en beeldende 
kunst. De toegang is gratis. 
Om 11.00 uur wordt Kunst & Ko-
ningsduin geopend. Aansluitend 
zal het muzikale duo Fokko-Jan 
Mulleman op bijzondere wij-
ze bezoekers uitnodigen om te 
starten met de wandeling.
Tot 17.00 uur staan de kunste-
naars langs de route. De deelne-
mende kunstenaars zijn te vin-

den op www.kunstenkonings-
duin.nl. Het kost ongeveer drie 
uur om alle presentaties op de 
dag te zien en te beleven. Gedu-
rende de dag kunnen bezoekers 
terecht op het duinterras, gele-
gen aan het begin/einde van de 
route.
Om 17.00 uur sluit theaterman 
en liedjesschrijver Maarten van 
Roozendaal het evenement mu-
zikaal af op het duinterras. De 
wandeling begint bij parkeer-
plaats Noorderstraat, aan de 
Heereweg in Bakkum-Noord. 
Daar is ook een boekje verkrijg-
baar met informatie over het 
programma, de deelnemende 
kunstenaars en het duingebied. 
Bezoekers moeten in bezit zijn 
van een toegangskaart van het 
Noordhollands Duinreservaat.

Doorstart plannen winkelgebied
Castricum - Hoorne Vastgoed 
en Vorm Ontwikkeling hebben 
het initiatief genomen voor een 
doorstart van de plannen voor 
de herontwikkeling van Win-
kelcentrum Geesterduin. Daar-
bij gaat het in hoofdlijnen om 
het opknappen van het bestaan-
de winkelcentrum en de nieuw-
bouw van winkels en woningen. 
Net als bij het plan voor Nieuw 
Geesterhage, zal het aandeel 
nieuwe winkels en nieuwe wo-
ningen kleiner zijn ten opzich-
te van het vorige plan. Het idee 
is nu dat het BP-tankstation ge-
handhaafd blijft op de huidige 

locatie. In het najaar zullen de-
ze nieuwe plannen voor het win-
kelgebied aan de raad worden 
voorgelegd. 
Vertegenwoordigers van negen 
belangenorganisaties vormen 
het nieuwe panel De Geesterdui-
nen. Het panel brengt advies uit 
aan het college van B en W over 
de plannen voor Nieuw Gees-
terhage, het winkelgebied en 
de oplossingen voor het verkeer 
en het parkeren. In het verleden 
waren er drie aparte adviesorga-
nen voor de plannen in Geester-
duin. Een klankbordgroep voor 
Nieuw Geesterhage, een panel 

voor het winkelcentrum Geester-
duin en een panel voor het ver-
keer en parkeren. 
Het Buurtcomité Regio Geester-
hage heeft vervolgens voorge-
steld de klankbordgroep om te 
zetten in een panel. Want de pa-
nels kennen een bredere samen-
stelling waarin meer verschillen-
de belangen samenkomen. Ver-
volgens is in samenspraak met 
alle betrokkenen afgesproken 
om in plaats van met drie aparte 
panels, te werken met één panel. 

De volgende bijeenkomst van 
het panel is op 10 september.

onderwerpen aan bod: het ont-
staan van Akersloot, kasteel en 
buurtschappen, de Nederlands 
hervormde kerk, de molen, de 
Spanjaarden en het beleg van 
Alkmaar, visserij en koopvaardij, 
de bloeitijd van Akersloot, inpol-
dering van de Schermer, de Slag 
bij Bergen en Castricum, Mees-
ter Dirk van der Markt (1816-
1876), onderwijs in Akersloot, 

stoom, Akersloot in de Tweede 
Wereldoorlog en de winkels van 
Akersloot. 
De kinderen worden gestimu-
leerd om de school uit te gaan 
en op onderzoek uit te gaan. 
Kinderboekenauteur Hans Kuy-
per schrijft een boek voor kinde-
ren vanaf acht jaar. In het boek 
komt de canon van Akersloot 
aan de orde. 
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Wereldstad met 23 miljoen inwoners

Lisette Brattinga: 
haar leven in Shanghai
Shanghai - Lisette Brattinga-
Haker is Noordhollandse, ge-
boren en getogen in Castricum. 
Haar man Walter werkt als mar-
keting directeur voor een inter-
nationaal bedrijf, Henkel Asia 
Pacific. Nadat  hij in juli 2011 
als expat was uitgezonden naar 
Shanghai volgde Lisette. Zij ar-
riveerde in deze ‘booming ci-
ty’ met 23.6 miljoen inwoners, 
4000 wolkenkrabbers en duizen-
den hoge torenflats in augustus 
samen met haar tweelingkinde-
ren Tom en Emma. Als ambitieu-
ze zelfstandige was het wel even 
wennen te leven als een expat-
vrouw met dagelijks een hulp in 
de huishouding en een chauf-
feur ter beschikking op elk uur 
van de dag. 
Met een taxi rij ik ‘Belle Wood’ 
(Pudong) binnen, één van 
de honderden compounds in 
Shanghai na controle door de 
bewaker en nadat deze een te-
lefoontje richting Lisette heeft 
gepleegd. Zij staat al voor haar 
huis en ontvangt me hartelijk. In 
tegenstelling tot het hectische 
verkeer en de grote hoeveel-
heid mensen, die je constant in 
Shanghai op straat ziet, heerst 
er in de compound een oase van 
rust. Er wonen mensen uit de ge-
hele wereld. Wijd verspreid staan  
er mooie villa’s met een muur er-
omheen. Het lijkt op een klein 
dorp. 

Ayi en chauffeur
Een expat (expatriate) is iemand, 
die tijdelijk in een land verblijft 
met een andere cultuur dan die 
waarmee hij is opgegroeid. Ie-

dere expat  alsmede welgestel-
de Chinezen uit de midden- en 
hoge klasse hebben een full-
time ayi, hulp in de huishouding. 
Bij Lisette werkt de ayi parttime. 
Zij maakt schoon en strijkt. De 
was en koken doet Lisette lie-
ver zelf. Het internationale rijbe-
wijs is niet geldig in China. Wal-
ter en Lisette mogen daarom 
niet zelf  autorijden en hebben 
dagelijks een chauffeur nodig. 
Een ander belangrijk punt:  bij 
ongevallen word je al snel aan-
sprakelijk gesteld als ‘rijke’ Wes-
terling. Op de wegen zie je niet 
meer zo veel fietsers als vroe-
ger, wel veel elektrische scooters 
en het allermeeste auto’s. Ieder-
een, die het maar een beetje be-
talen kan, wil een auto hebben. 
Maar sinds kort is er een nieuw 
beleid in Shanghai: heb je geen 
parkeerplaats, dan mag  je geen 
auto hebben. Als expat wordt er 
wel het één en ander van je ver-
wacht. Walter werkt hard en in-
vesteert veel tijd in het samen-
werken  met zijn Chinese colle-
ga’s, die een geheel andere ma-
nier van denken en werken heb-
ben. Werknemers zijn over het 
algemeen minder zelfstandig 
dan in Europa.  

De taal
Weinig Chinezen spreken Engels 
en het is praktisch onmogelijk 
een gesprek aan te knopen. Ook 
als je Chinees geleerd hebt is het 
nog erg lastig om je verstaan-
baar te maken. Voor een Euro-
peaan is elk Chinees woord on-
bekend, elke klank vreemd. Ie-
dere  klank kent vier verschillen-

de tonen. En welke is de juiste? 
Mandarijn, DE Chinese taal be-
staat niet uit letters, maar uit ka-
rakters. Walter en Lisette kennen 
een paar woorden, voorname-
lijk beleefdheidswoorden. Hun 
kinderen, Tom en Emma hebben 
door hun Chinese les op school 
een grotere woordenschat. Er 
wonen 250.000 Westerse expats 
in Shanghai, waaronder 2500 
Nederlanders. 
Lisette (42): “Wij kregen een 
paar dagen de tijd om een com-
pound uit te kiezen en hebben 
vooral gekeken naar de ligging 
ten opzichte van kantoor, school, 
de winkels en andere stadsde-
len. Daarnaast was het vinden 
van een fijn huis, veel groen, rust 
en voldoende buitenspeelruimte 
voor de kinderen belangrijk.” Al-
le faciliteiten, de straten en het 
groen in de compound worden 
constant bijgehouden door tien-
tallen Chinese medewerkers. 
Wat de apparatuur betreft is er 
heel vaak wat stuk,  zoals onder 
meer de airco. 

De bouwdrift is gigantisch in 
Shanghai. Veel oude huizen wor-
den afgebroken en de ene wol-
kenkrabber na de andere ver-
rijst.  De Chinezen zijn harde 
werkers en maken lange dagen, 
veelal zeven dagen per week. Als 

het stadsbestuur in Shanghai 
beslist dat er ergens gebouwd 
moet worden, begint men bij wij-
ze van spreken meteen de vol-
gende dag.  Men moet wel re-
kening houden met enkele kwa-
liteitsnormen, maar  minder met 
procedures. Een zwak punt is het 
onderhoud van gebouwen.

De internationale school
Een ander voordeel van een ex-
pat is, dat men een goede school 
voor de kinderen kan uitkiezen, 
waarvan de hoge kosten wor-
den betaald door het bedrijf. 
Walter en Lisette kozen ‘The Bri-
tish International School Shang-
hai (Pudong Campus)’ uit waar 
1100 kinderen op school zitten. 
Tom en Emma spraken in het be-
gin maar een paar woorden En-
gels, maar zaten binnen een jaar 
door de elf uur Engelse les per 
week op het niveau van een kind  
uit Groot-Brittannië. Ze leren ook 
Mandarijn, DE Chinese taal. Een 
gemiddelde Chinees kent 3000 
karakters. De tweeling kent er 
momenteel zo’n vijftig. Liset-
te neemt me mee om te kijken 
hoe de school er uit ziet. Je ziet 
er kinderen uit 54 verschillende 
landen, die allemaal in uniform 
lopen. Na schooltijd zijn er zo’n 
70 activiteiten waaraan de kin-
deren kunnen meedoen, varië-
rend van knutselactiviteiten, mu-
ziek studeren en vooral sport. Je 
ziet er voetbalvelden, rugbyvel-
den en een groot theater waar 
onder meer muziekuitvoeringen 
worden gegeven. Het is een in-
ternationale wereld, waar de kin-
deren leren respect te hebben 
voor andere culturen. Het onder-
wijs is Brits en lijkt in niets op het 
Chinese onderwijs.

Chinees onderwijs
Alles draait om geld en de wel-
gestelde Shanghainezen la-
ten graag zien hoe rijk zij zijn. 
Daarom vinden zij onderwijs 
en daarna een goede baan van 
het grootste belang. Privéscho-
len zijn favoriet, maar voor velen 
is het bijna onmogelijk om daar 
een plaats te verwerven voor 
hun kind, omdat maar liefst 90% 
van de Shanghainezen  onder de 
1000 euro per maand verdient. 
Lisette: “Omdat de Chinezen 
maar één kind mogen hebben, 
moet dat wel een toppertje wor-
den. Al heel jong moet er na 
school nog uren huiswerk wor-
den gemaakt en sommige kin-
deren krijgen nog extra privéles 
thuis. ‘Des te meer je leert, des 
te beter je wordt’ is hier het prin-
cipe.” 
Op de staatsscholen is het on-
derwijs streng. De kinderen leren 
vooral discipline. Rijtjes en tek-
sten moeten uit het hoofd wor-
den geleerd. Er wordt de kinde-
ren niet geleerd zelf oplossin-
gen te bedenken. Diverse Chi-
nezen hebben kritiek op hun ei-
gen onderwijssysteem. Veel tijd 
om te spelen is er niet. De druk 
om te presteren  is groot en zelf-
moord onder tieners komt ge-
regeld voor. Momenteel mogen 
mannen en vrouwen, die allebei 
enig kind zijn nu twee kinderen 
hebben.

Voedsel op lokale markt  
Lisette neemt me mee naar een 
lokale markt, de zogenaamde 
‘natte markt’. Even de chauffeur 
bellen en daar is hij al. 
We stappen in een auto met ze-
ven zitplaatsen.  Alles is door de 
airco heerlijk koel. 
Aangekomen op de kleurrijke 
markt is het aanbod verrassend 
groot.  
Naar Europese begrippen is het 
allemaal een beetje rommelig en 
de producten zouden ook niet 
allemaal door de Nederlandse 
Keuringsdienst van Waren wor-
den goedgekeurd, maar gevari-
eerd is het wel. 
Chinezen eten drie keer warm 
per dag. Rijst, varkensvlees en 
veel groente met hete pepers 
staan er dagelijks op het menu. 
Op de markt vind  je tientallen 
soorten rijst, allerlei voor ons on-
bekende groenten, vele soor-
ten eieren en vooral vele bakken 
op de grond met levende vis, die 
men ter plekke schoonmaakt. 
Eén ding is me echter duide-
lijk: expats eten niet alles wat 
de Chinezen op de markten ten-
toonstellen. Zij zijn kritisch, spre-
ken met elkaar over betrouwba-
re producten. 

Lisette: “Je leest hier dagelijks 
over voedselschandalen in de 
krant.  Veel groenten zijn bespo-
ten met giftige pesticiden.”  Zij  
gaat als zo velen in haar com-
pound naar een Franse en Au-
stralische supermarkt, die zij 
vertrouwt. Voor de  Chinezen zijn 
de lokale markten belangrijk. De 
mensen die er werken zijn er al 
voor dag en dauw en blijven er 
tot ‘s avonds 22.00 uur, eten er 
en doen er vaak een dutje.  De 
meeste mannen en vrouwen 
werken allebei. Er zijn geen kin-
derdagverblijven. Heel gewoon, 
dat de grootouders op de klein-
kinderen passen.   

Lisette is ambitieus en heeft al 
ruim vijf jaar een eigen bedrijf: 
Cocagne Marketing & Com-
municatie. Als zij erover praat, 
wordt zij steeds enthousiaster. In 
Shanghai zet ze haar kennis en 
ervaring in voor een goed doel. 
Eén keer per week gaat zij naar 
een lokaal weeshuis voor licha-
melijk-  en geestelijk gehandi-
capte kinderen, ‘Starfish Fos-
ter Home’ in de stad Xi’an. Hier-
voor doet zij ook de marketing 
en communicatie. 

Haar 41-jarige man heeft promo-
tie gemaakt. Als general mana-
ger wordt hij nu de verantwoor-
delijke man voor de omzet van 
consumentenlijmen in de Bene-
lux. 
Na een jaar Shanghai gaat het 
gezin weer terug naar Neder-
land. Jammer, ook voor de kin-
deren, die er een fantastische 
tijd doormaakten en veel heb-
ben geleerd over China, een land 
waar het allemaal anders is dan 
in Nederland. 

Lisette: “Het was een leerzaam 
en interessant jaar en wie weet 
wat de toekomst ons nog  gaat 
brengen.” (Marga Wiersma)                                                                                                                                         
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Technische kennis overdragen
Castricum - Stichting Jeugd 
& Techniek heeft als doel kin-
deren te interesseren en en-
thousiast te maken voor weten-
schap en techniek. De organi-
satie zoekt energieke, handige 
mannen of vrouwen met vrije tijd 
die hun ‘technische’ kennis aan 
de jeugd willen overdragen. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om ken-
nis van houtbewerking, metaal-
bewerking, elektronica. De acti-
viteiten worden aangeboden aan 

meisjes en jongens van acht tot 
en met twaalf jaar op de woens-
dagmiddag. Gedacht wordt bij-
voorbeeld aan het maken van 
een periscoop, strandstoelen 
voor poppen, een vrachtwagen 
van hout en metaal, puzzels en 
draadfietsjes, naamplaatjes et 
cetera. De vrijwilligers worden 
bijgestaan door de coördina-
tor en twee begeleiders. Ook als 
men niet alle woensdagen kan, 
of een bepaalde periode niet be-

schikbaar is, is deze vrijwilligers-
functie mogelijk. Er is ook ruimte 
voor mensen die hand- en span-
diensten willen verrichten, zoals 
opruimen, schoonmaken en het 
uitvoeren van reparaties en on-
derhoud aan het lokaal en de 
machines.
Meer informatie bij de Vrijwilli-
gers Vacaturebank, tel,: 0251-
656562. De vacaturebank is ook 
te vinden op www.vrijwilligers-
werkcastricum.nl. 

Werken op de computer
Castricum - Om 55-plussers in 
een rustig tempo vertrouwd te 
maken met de computer, orga-
niseren Stichting Welzijn en de 
bibliotheek cursussen op de bo-
venverdieping van de bibliotheek 
in Castricum. Deze bestaan uit 
zes lessen van elk twee uur en 
worden gegeven door een erva-
ren docente. In september star-
ten twee cursussen internet en 
e-mailen. Men kan kiezen uit de 
maandagmorgen (start 10 sep-

tember) of de donderdagmorgen 
(start 27 september). Voorkennis 
van tekstverwerken en Windows 
is een vereiste om deze cursus te 
kunnen volgen. 
Wie deze kennis nog niet bezit 
kan eerst de cursus voor begin-
ners tekstverwerken en Windows 
volgen die op maandagmorgen 
5 november van start gaat. Be-
langstellenden kunnen zich aan-
melden bij Stichting Welzijn Cas-
tricum, tel. 0251-656562. 

Limmen - Verzorgingshuis De 
Cameren wil het handwerken 
weer opnemen in de activiteiten-
lijst. Hiervoor wordt gezocht naar 
iemand met kennis van het brei-

Handwerken

Geld voor Knaagdierencentrum
Heiloo - Het Knaagdierencen-
trum bestaat dit najaar tien jaar. 
De ontvangstruimte is dan ook 
hard toe aan een opfrisbeurt toe 
en er is behoefte aan opberg-
ruimte voor de administratie. 
Een team van vrijwilligers steekt 
op zondag 12 augustus de han-
den uit de mouwen. Zo wordt 
de entree geschilderd voor een 
frissere uitstraling. Daarnaast 
wordt de verlichting aangepast 
bij de dierenverblijven, er moet 
een nieuwe sticker op de etala-
geruit en er zijn andere stoelen 
nodig om klanten op te ontvan-

gen. Al met al kost deze opknap-
beurt 1.000 euro. Er is ter ere van 
het tienjarige bestaan al 500 eu-
ro geschonken aan het Knaag-
dierencentrum. Er is dus nog 500 
euro nodig. Er wordt zo goed-
koop mogelijk inkopen gedaan, 
de meubels zijn tweedehands 
en het werk wordt gedaan door 
vrijwilligers. Wie het Knaagdie-
rencentrum een warm hart toe-
draag kan een bijdrage overma-
ken op rekeningnummer 940 16 
98 onder vermelding van make-
over KC of via ‘doneer on line’ op 
de website. 

Dance Valley intiemer

Velsen-Zuid - Terug naar de 
basis; dat was het motto van 
Dance Valley 2012. Organisa-
tor UDC wilde het vooral ruiger. 
Maar wat de bezoekers voor-
al bijbleef was de intimiteit en 
goede sfeer. Geen bloemen uit 
de lucht, maar industriële de-
cors met danseressen die hun 
ijzeren harnas met een snijbran-
der bewerken. Exponent van 
het nieuwe elan van Dance Val-
ley was de aanwezigheid van 
Wasteland, bekend van de kin-
ky dancefeesten in Zaandam. 
In deze tent werd aan het be-
gin van de avond een man op-
gehezen aan zes haken in zijn li-
chaam. Dance Valley was dit jaar 
kleiner van opzet. Het aantal po-
dia was teruggebracht naar der-

tien. Hadden tranceliefhebbers 
vorig jaar nog een eigen po-
dium. dit jaar moesten zijn het 
doen met een tent, die werd ge-
host door wereldtopper Ferry 
Corsten. In tegenstelling tot an-
dere jaren stond het hoofdpodi-
um ín de vallei. 
Aan de programmering was dui-
delijk te merken dat UDC een 
jonger publiek wil bereiken. Met 
populaire dj’s als Afrojack, Ax-
well, Shermanology, The Party-
squad, Quintino en Sidney Sam-
son werd dat doel glansrijk be-
reikt. Zelfs Gers Pardoel kwam 
naar Velsen-Zuid om een kwar-
tiertje te rappen. UDC-directeur 
Brian Bout schatte in dat 5 tot 10 
procent van de bezoekers ge-
bruik had gemaakt van de spe-

cial regeling voor 17-jarigen. Zij 
mochten voor 25 euro naar bin-
nen. Overige bezoekers betaal-
den 55 euro, ruim een tientje 
minder dan vorig jaar. Toch was 
Dance Valley niet uitverkocht. 
Aan het begin van de avond wa-
ren er naar schatting 30.000 be-
zoekers op het terrein. De re-
gen - een vaste bezoeker van 
Dance Valley - zorgde er twee 
keer voor dat mensen rennend 
op zoek moesten naar een plek 
om te schuilen. Maar van gro-
te invloed was dat niet, want de 
zon en aangename temperatuur 
maakten veel goed. Daar kon 
zelfs het ontbreken van het tra-
ditionele slotvuurwerk niets aan 
veranderen. (Friso Huizinga, fo-
to’s: Michel van Bergen)

en en haken, die op de maan-
dagmiddag een uurtje de hand-
werkgroep wil begeleiden. Het 
gaat in eerste instantie om eens 
in de drie weken van 15.00 uur 
tot 16.00 uur. Meer informatie: 
s.pepping@vivazorggroep.nl.

Geen saaie zomer voor 65+
Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum en de ouderenorga-
nisaties organiseren op dinsdag 
14 augustus van 10.00 tot 11.15 
uur het uit Amerika overgewaai-
de ‘stoelhonkbal’in De Santmark. 
Meedoen kost 2,50 euro. Op die-
zelfde dag begint om 14.00 uur 
in Vredeburg Limmen een bin-
go. Voor drie euro, inclusief kof-
fie/thee, worden tien rondes ge-
speeld. Aanmelden is niet nodig. 
Op woensdag 15 augustus om 
14.00 uur wordt bij de toegangs-
kaartenautomaat van het par-
keerterrein van Johanna’s Hof 
verzameld voor een bos- en 
duinwandeling. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden. Op vrij-
dag 17 augustus kan men mee-
doen aan ‘Beelden uit Bergen’, 
een verrassend bezoek op twee 
locaties waar door middel van 
verhalen een stuk geschiedenis 

wordt verteld over het kustdorp 
Bergen aan Zee. De kosten zijn 
zes euro en men verzameld om 
13.00 uur bij het Atelier van Ge-
rard van der Leeden op de Ker-
kedijk 152, Bergen. 

Tot slot kan men dineren bij res-
taurant Blinckers op het strand-
plateau op vrijdag 17 augustus 
vanaf 18.00 uur. Voor het com-
plete activiteitenoverzicht in 
de zomervakantie is een boek-
je gemaakt. Dit is af te halen bij 
Stichting Welzijn Castricum of in 
de bibliotheken van Castricum, 
Akersloot en Limmen. Ook zijn 
de activiteiten terug te vinden 
op de kalender van www.wel-
zijncastricum.nl. Inschrijven voor 
bovenstaande activiteiten is mo-
gelijk via het antwoordformulier 
in het boekje, info@welzijncas-
tricum.nl of tel.: 0251-656562.

Castricum - Mondial Movers 
Aad de Wit Verhuizingen heeft 
nu een eigen oplaadpunt voor 
elektrische voertuigen bij het 
pand op de Castricummerwerf. 
Voor de elektrische bestelwagen 
die door directeur Carel Kuijper 
wordt gebruikt. “Klanten kun-
nen, na aanmelding, bij ook ge-
bruikmaken van het oplaadpunt”, 
zegt hij.  

Oplaadpunt
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IJmuiden - Zaterdag 11 augus-
tus wordt op de Lange Nieuw-
straat, van 09.00 tot 17.00 uur, 

Snuffelmarkt

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenza-
ken. Deze maand vertelt hij u 
meer over verstandig sparen. 

De kredietcrisis en de financiële 
onzekerheid zorgen ervoor dat 
het traditionele sparen weer een 
hot item is. Mensen zijn zich in 
onzekere tijden heel bewust van 
de noodzaak van het sparen en 
het hebben van een financiële 
buffer. Vooral nu de zekerheid 
van het hebben van werk en dus 
vast inkomen veel minder groot 
is geworden. 

Periodieke check
Laten we voorop stellen dat het 
altijd goed is om te sparen. Het 
beste is om maandelijks direct 
een bedrag opzij te zetten, zodat u 
simpelweg minder geld overhoudt 
om uit te geven. Veel mensen kij-
ken vervolgens niet meer om naar 
hun spaarrekening. Dat is jam-
mer, want er komen regelmatig 
nieuwe producten op de markt 
die beter aansluiten bij het beha-
len van bepaalde spaardoelen. 

Waarvoor spaart u?
De beste spaarrekening bestaat 
niet. Wilt u uw geld lang vastzetten 
of er juist over kunnen beschik-

ken? Heeft u nu een groot bedrag 
of wilt u juist een groot bedrag 
hebben na een bepaalde periode? 
Spaart u voor de studie van de 
kinderen? Dan wilt u juist niet in 
de verleiding komen om het geld 
op te nemen. Spaart u voor een 
eigen huis? Dan wilt u het geld di-
rect kunnen opnemen zonder 
boete als u tot aankoop overgaat. 

Hypotheek aflossen
Tegen deze achtergrond is het 
wellicht niet zo gek om ook naar 
uw hypotheekschuld te kijken. 
Immers, vaak betaalt u daar een 
hogere rente. Bij een huidige hy-
potheekrente van bijvoorbeeld 
4.7%, lijkt het alsof u met aflos-
sen goedkoper uit zult zijn. De 
rente die u betaalt, is veelal fis-
caal aftrekbaar waardoor u netto 
ca. 3,2% (belastingtarief 42%) 
betaalt, terwijl u via verschillende 
aanbieders op dit moment rond 
de 2,6% rente kunt krijgen op uw 
spaargeld. Over uw vermogen 
betaalt u 1,2% vermogenrende-
mentbelasting zodat u 1,4% rente 
overhoudt op uw spaargeld. Per 
saldo levert aflossen (3,2%) u in 
dit voorbeeld dus meer op dan 
sparen (1,4% rente). 

Tal van spaaroplossingen
We zien op dit moment in de 
markt een duidelijke voorkeur 
voor het ‘veilig’ sparen via een 
bankspaarrekening. Een vaste 

rentevergoeding uit een spaar-
deposito of de flexibiliteit van 
een hoge rente op een internets-
paarrekening. Maar u kunt zich 
natuurlijk afvragen of deze ze-
kerheid de beste oplossing is. Er 
zijn naast het aflossen van uw 
hypotheek nog tal van andere 
mogelijkheden waaraan u kunt 
denken: geld fiscaal vriendelijk 
wegzetten voor uw pensioen of 
voor inkomensterugval bij ar-
beidsongeschiktheid, studieplan 
inrichten voor de kinderen. Wilt u 
weten wat uiteindelijk de beste 
oplossing voor u is? Stap dan 
gerust bij ons binnen voor een 
vrijblijvend adviesgesprek. Wij 
helpen u graag verder. Sparen is 
mijn inziens altijd goed, maar 
doe het wel verstandig en stem 
de zaken goed op elkaar af.

Univé Noord-Kennemerland is te 
vinden in Heemskerk aan de 
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 
en in Limmen aan De Drie Lin-
den 1, tel. (072) 505 35 81.

Slim sparen: hoe doet u dat?

Uit de Kunst flyer A5.indd   3 31-07-12   15:14

Uit de Kunst, driedaags 
festival met veel variatie
Castricum - Op vrijdag 17, za-
terdag 18 en zondag 19 augus-
tus is Castricum een culturele 
hotspot. Op binnen- en buitenlo-
caties in het duingebied, aan het 
strand en in het dorp kan er drie 
dagen lang worden genoten van 
tal van kunstuitingen. Er is mu-
ziek, kleinkunst, cabaret, dans, 
beeldende kunst, poëzievoor-
dracht, verhalenvertelkunst en 
nog veel meer. Dit zomerse cul-
tuurfestival heet Uit de Kunst in 
Castricum. Dit jaar vindt de eer-
ste editie plaats en het heeft 
meteen al een aantrekkelijk pro-
gramma: met opvallend getalen-
teerde lokale kunstenaars en bij-
zondere artiesten van elders.
Kleinkunstbekendheid Ilon-
ka Ory treedt op in Gasterij Het 
Ruiterhuys en de virtuoze gipsy-
jazzgitarist Ed Beerepoot en zijn 
band Dos Trios spelen bij Het 
Oude Theehuys. Het Castricum-
se koor Tourdion verwelkomt 
treinreizigers op het perron van 
treinstation Castricum en chan-
sonnier Edouard brengt met zijn 
chansons het dorp in een ro-
mantische stemming. Ook leuk 
zijn de hiphop- en breakdance-
show aan het strand door Club 
Mariz en de verhalenvertellers 

met een originele formule. Zo 
leest ‘Schrijver aan bed’ David 
De Poel verhalen voor het sla-
pengaan voor op camping Bak-
kum.
Tijdens Uit de Kunst in Castricum 
is er ook veel beeldende kunst 
te zien: in o.a. Hotel het Oude 
Raadhuis, restaurant Wier&Ga 
en strandpaviljoen Zeezicht. Lijs-
tenatelier André Weda heeft een 
speciale tentoonstelling inge-
richt rond het thema ‘De Heer-
lijkheid Castricum’ en in het 
PWN-bezoekerscentrum De 
Hoep exposeert kunstfotograaf 
Paul Fleming zijn spectaculaire 
serie Waterpeople. Ook voor kin-
deren is er van alles, waaronder 
een toneelvoorstelling, zands-
culpturen maken aan het strand 
en leren schilderen in de stijl van 
de Aboriginals. 
De kick-off van het driedaagse 
festival is op vrijdagavond 17 au-
gustus om 21.30 uur in strand-
paviljoen Deining. Dan treedt het 
zeer succesvolle jonge jazztrio 
Kapok op, samen met de dich-
ters van North Sea Poetry. Wet-
houder Hilbrand Klijnstra opent 
het festival. Kijk voor het pro-
grammaoverzicht op www.uitde-
kunstincastricum.nl. 

weer een snuffelmarkt gehou-
den. Dit is de laatste van het sei-
zoen. Wie zijn overtollige spul-
len aan de man wil brengen kan 
contact opnemen via tel.: 0255-

518380 of 0255-533233. Tevens 
wordt op zondag 19 augustus 
weer een kofferbakmarkt op het 
Velserduinplein (achter de He-
ma) georganiseerd.

Expositie bij Zeezicht 
Bakkum - Bij strandpaviljoen 
Zeezicht op het strand van Bak-
kum is van 11 tot en met 22 au-
gustus een expositie te zien van 

Monique van der Velpen en Mie-
ke Rozing in het kader van de 
culturele manifestatie Uit de 
Kunst. Monique werkt als kera-

mist vanuit een technische ach-
tergrond, en maakt geen traditi-
onele beelden. 
Mieke Rozing werkt op gro-
te doeken met olieverf. Zij boet-
seert met olieverf, vaak met haar 
handen. 

Muziek en poëzie tijdens 
festival in Oude Theehuys
Bakkum - Het Oude Theehuys 
doet mee aan het cultuurfesti-
val Uit de Kunst in Castricum. Op 
zaterdag 18 augustus treedt van-
af 13.00 uur Dos Trios op. Swin-
gende gitaarmuziek, zigeuner-
stijl. Improvisatie wordt niet ge-
schuwd en het spelplezier is 
aanstekelijk. Bestaande uit: Ed 
Beerepoot: solo en slag gitaar, 
Chris Ivan Norder: solo en slag 
gitaar, Dyan de Rochemont: con-
tra bas. Steekwoorden: Django 
Reinhardt, rumba gitana, wals, 
musette, bossa, gipsy jazz, rum-
ba flamenca.

Poëzie
Vanaf 15.00 uur verzorgen de 
Castricumse dichters Elly de 
Waard en Jabik Veenbaas een 
optreden. Hun bijzondere ge-
dichten worden afgewisseld met 

gitaarmuziek. Zondag 19 augus-
tus vanaf 14.00 uur treedt Pe-
ter Dekker uit Limmen op. Pe-
ter maakt deel uit van het Dek-
ker Trio+ en treedt deze middag 
solo op. 
Zijn repertoire is Nederlandsta-
lig en de liedjes zijn uit het le-
ven gegrepen. De nummers heb-
ben een kern van actualiteit, iro-
nie en humor in zich. De teksten 
zijn van Henk Brandsma en de 
muziek is geschreven door Pe-
ter zelf.
 

Castricum - Vakantie Kinder-
vreugd haalt maandag 13 au-
gustus  goochelaar Benaaaar 
weer naar Dorpshuis de Kern. 
Vorig jaar was de goochelaar 

Goochelaar Bernaaaar komt naar De Kern
een groot succes en veel Cas-
tricumse kinderen hebben toen 
van hem genoten.

In De Kern aan de Overtoom 15 

begint de voorstelling om 10.30 
uur, duurt tot 12.00 uur en is be-
doeld voor kinderen van de ba-
sisschool. De entree is een euro 
en aanmelden is niet nodig.



pagina 14 8 augustus 2012

Egmond - Op zaterdag 12 en 
zondag 13 januari 2013 staat Eg-
mond aan Zee weer in het teken 
van de ATB Strandrace AGU Eg-
mond-Pier-Egmond en de PWN 
Egmond Halve Marathon. Jaar-
lijks trekken deze sportevene-
menten een groot aantal deelne-
mers. De inschrijving voor beide 
evenementen is deze week van 
start gegaan.
De winterklassiekers staan be-
kend om het uitdagende par-
cours aan de Noord-Hollandse 
kust. Zo wordt op zaterdag tij-
dens de mountainbikerace van-
uit Egmond aan Zee over het 
strand naar de pier van Wijk 

aan Zee en terug gefietst. Maxi-
maal 3.500 mountainbikers kun-
nen meedoen aan deze wed-
strijd. Jaarlijks komen ook enige 
bekende profrenners in Egmond 
het nieuwe seizoen openen. Vo-
rig jaar waren dat onder meer 
Johnny Hoogerland, Sebastian 
Langeveld, Laurens ten Dam en 
Ramses Bekkenk. Op de Boule-
vard van Egmond aan Zee wordt 
dit jaar voor de 15e keer bepaald 
wie Europa’s grootste strandrace 
op zijn naam mag zetten.
Op zondag staan er maximaal 
17.500 hardlopers aan de start 
van de PWN Egmond Halve Ma-
rathon. Onder hen enkele we-

Inschrijving voor 2013 gestart
Egmond Halve Marathon 
en Egmond-Pier-Egmond

reldtoppers, goed getrainde re-
creanten en businessteams die 
de 21,1 of 10,5 km afleggen. 
Het parcours voert de deelne-
mers over het strand en door het 
Noordhollands Duinreservaat. 
De vaak zware weersomstan-
digheden zorgen ervoor dat elke 
editie weer anders is. Dit boeien-
de aspect van de PWN Egmond 
Halve Marathon maakt deze 
klassieker een evenement waar 
vele duizenden lopers elkaar elk 
jaar weer terugzien. 
Een speciale uitslag wordt op-
gemaakt voor de deelnemers 
aan het Combiklassement. Dit 
is een klassement voor de atle-
ten die aan beide evenementen 
meedoen.
Inschrijving is mogelijk op www.
pwnegmondhalvemarathon.
nl en www.aguegmondpiereg-
mond.nl t/m 16 december. De in-
schrijving sluit eerder bij het be-
reiken van de deelnemerslimiet.

Zomerfeest in heemtuin
Egmond - Stichting De Wielen-
maker houdt op zaterdag 11 en 
zondag 12 augustus van 10.00 
tot 16.00 uur het jaarlijkse zo-
merfeest in de heemtuin die elf 
jaar bestaat, een halve hecta-
re groot is en vroeger agrarisch 
werd gebruikt. Er zijn alleen in-
heemse plantensoorten aange-
plant en biotopen geschapen 
voor planten en dieren die zich 
hier van nature thuis voelen.
De heemtuin staat er, ondanks 
het natte en het koude voorjaar, 
weer prachtig bij. Omdat er nog 
veel bloemen zijn, zijn er ook veel 
hommels en wilde bijen, het we-
melt van de sprinkhanen en bij 

weer mooi dartelen er veel vlin-
ders.
Ook dit jaar vertellen de vrijwilli-
gers van De Wielenmaker u van 
alles over de flora en fauna, het 
principe van een heemtuin en 
ecologische moestuin en over de 
nieuwe wandeling die door ze is 
bedacht.
Na de rondleiding kan men op 
het terras iets drinken met een 
taartje, een glas vruchtensap of 
biologische wijn. De Wielenma-
ker, Sint Adelbertusweg 38, Eg-
mond-Binnen. De entree is gra-
tis, een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Foto: Peter Las-
sooij.

Ina Eilander in Slotkapel

Dutch Valley

Egmond - Op 12 augustus 
wordt in de Slotkapel een muzi-
kale avond gehouden. 
Ina Eilander brengt op eigen 
wijze Nederlandse en Westfrie-
se teksten. Muzikale gasten zijn 

Met de Vakantiecocktail 
actief op strand Bakkum
Castricum - De Vakantiecock-
tai deed maandag 6 augustus de 
Reddingsbrigade aan. De kin-
deren kregen in groepjes uitleg 
over het werk van de brigade. Zo 
mochten zij door de verrekijkers 
de zwemmers in de gaten hou-
den, leerden in de praktijk hoe 

een lijnredding werkt en pro-
beerden de boot ook nog even 
uit. Tot slot werd hun opgedane 
kennis getest in een quiz. Kin-
deren die ook zin hebben in een 
leuke vakantieactiviteit kunnen 
een kijkje nemen op www.wel-
zijncastricum.nl. Foto: Nico Lute.

Wycher fietsend op 
weg naar Shanghai
Castricum - Dushanbe, Ta-
jikistan, maandag 7 augus-
tus. Woestijnen en bergen, kou 
en hitte. Bijna 10.000 kilometer 
op de teller en een hoop span-
nende avonturen rijker. Wy-
cher van Vliet heeft na zijn ver-
trek op 1 maart 2012 vanaf Cas-
tricum aan Zee inmiddels vijf-
tien landen met de fiets door-
kruist. Hij fietst voor Right To 
Play, een stichting die kinderen 
in de meest achtergestelde ge-
bieden ter wereld aan sport en 
spel helpt. Wycher hoopt bij zijn 
aankomst in Shanghai, rond de-
cember, 25.000 euro te hebben 
opgehaald voor Right To Play.
Na ruim vijf maanden onderweg 
te zijn leek het hoogtepunt de-
ze maand te starten. De Pamir 
Highway. Een voor het grootste 
gedeelte ongeasfalteerde snel-
weg die over de 1200 kilome-
ter door Tajikistan en Kyrgizie tot 
een hoogte van 4655 meter reikt. 
Woeste landschappen met steile 

afgronden en wegen waar zelfs 
‘fourwheeldrives’ moeite mee 
hebben. Echter. vier dagen voor 
zijn aankomst in Tajikistan van-
uit Oezbekistan hebben er ge-
vechten plaats gevonden tussen 
regeringstroepen en rebelleren-
de bewegingen zodat de Pamir 
Highway waarschijnlijk deze ge-
hele maand compleet afgesloten 
is voor westerlingen. “Een flin-
ke domper, maar er is gelukkig 
nog genoeg avontuur te vinden 
op weg naar Shanghai”, meent 
Wycher. Wycher neemt nu een 
kortere route nemen via de Al-
lau Valley en hij zal wat eerder in 
Kyrgizie aankomen dan gepland. 
Na Kyrgizie wordt Kazachstan 
aangedaan, met als klap op de 
vuurpijl China.
Geïnteresseerd in zijn avonturen 
of doneren voor Right To Play? 
Neem een kijkje op zijn websi-
te www.west2eastcoast.com of 
vind hem via Twitter (West2East-
Coast).  

Daniëlle en Peter Boven/zang en 
Wim Noteboom /piano. 

Ans Zwart verzorgt het natuurar-
rangement. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang is gratis.

Velsen - Zaterdag vindt de 
tweede editie plaats van Dutch 
Valley. Net als vorig jaar komen 
tientallen Nederlandse artiesten 
naar de Velsen Valley voor een 
optreden op één van de acht 
podia. Meest in het oog sprin-
gende namen zijn Bløf, Nick & 
Simon, Gerard Joling, René Fro-
ger, Frans Bauer, Glennis Grace 
en Go Back To The Zoo. Vori-
ge week maakte de organisa-
tor bekend dat LA The Voices 
uit de programmering wordt ge-
schrapt. Aanleiding is een be-
richt van frontman Gordon op 
Facebook waarin hij meldt dat 
er te weinig promotie is gemaakt 
en dat hij ‘helemaal klaar is’ met 
Dutch Valley. Tickets voor Dutch 
Valley kosten 49 euro en zijn on-
der meer verkrijgbaar via www.
dutchvalleyfestival.nl. Kinderen 
tot en met 12 jaar mogen voor 
15 euro naar binnen. Bezoekers 
die voor 15 juni kaarten hebben 
aangeschaft, mogen gratis een 
tweede persoon meenemen. 
Dutch Valley duurt van 13.00 tot 
23.00 uur. 
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CAL-toernooi bij FCC
Castricum - Vrijdag 10 en zon-
dag 12 augustus vindt de elf-
de editie van het CAL-toernooi 
plaats. Dit jaar is FC Castricum 
gastheer van dit sportieve toer-
nooi tussen de eerste en tweede 
elftallen van Vitesse’22, Limmen, 
Meervogels en FC Castricum.

Op vrijdag 10 augustus om 19.00 
uur beginnen de wedstrijden 

op sportpark Noord-End tussen 
Meervogels 1 - Limmen 1, Meer-
vogels 2 - Limmen 2, FC Castri-
cum 1 - Vitesse’22 1 en FC Cas-
tricum 2 - Vitesse’22 2. Op zon-
dag 12 augustus om 11.00 uur 
starten de finalewedstrijden 
tweede teams. De finalewedstrij-
den van de eerste teams begin-
nen om 14.00 uur. (Foto: Han de 
Swart).

Bram liep mee op AZ-Fandag 
Castricum - AZ Alkmaar hield 
in de aanloop naar het nieuwe 
seizoen onlangs haar open dag. 
De jeugd kon genieten van al-
lerlei activiteiten, waaronder een 
rodeoleeuw, voetbalparcours, 
schietsnelheidsmeter, survival-
baan en straatvoetbalveld. Ook 

kon er levend tafelvoetbal en 
een panna-knockoutcompetitie 
worden gespeeld. Bram de Ja-
ger, speler E12 bij FC Castricum, 
was uitgenodigd om tijdens de 
AZ Fandag mee te lopen met 
een AZ-speler. Na een korte uit-
leg werd Bram gekoppeld aan 

de nieuwe aanwinst Victor Elm 
die op de foto rechts te zien is. 
De AZ Fandag in combinatie met 
een wedstrijd tegen Real Mallor-
ca bleek een doorslaand succes. 
En voor Bram was het een fan-
tastische belevenis. Foto: Tante 
Karin de Jager.

Interland Nederland-
Finland in De Bloemen
Castricum - Op maandag 20 
augustus vanaf 19.00 uur speelt 
het Nederlands herenvolleybal-
team een oefeninterland tegen 
Finland in sporthal De Bloemen 
in Castricum. Deze wedstrijd is 
de laatste uit een serie van drie 
tegen het Finse nationale team. 
Finland staat op dit moment ho-
ger in de ranking dan Neder-
land en heeft de afgelopen jaren 
meerdere malen deelgenomen 
aan de World League.
Na de goede winst in de Europe-
an League is Oranje zich aan het 
voorbereiden op de kwalifica-
tie voor het EK. Op het vorige EK 
ontbrak het Nederlands team en 
kwalificatie is dus een belang-
rijke stap in de opbouw van het 
Nederlandse volleybal. Tevens 
kan Nederland zich kwalifice-
ren voor een plaats in de World 
League door de winst in de Eu-
ropean League.
Bondscoach Edwin Benne komt 
met zijn mannen graag dicht bij 
de mensen om de volleybalsport 
weer te doen leven. Volleybalver-
eniging Croonenburg werkt hier 
graag aan mee, omdat zij zeer 
succesvol het jongensvolley-

bal in de regio stimuleert. Sinds 
2006 wordt op een stabiele wij-
ze gewerkt aan groei zowel in 
aantal als kwaliteit, hetgeen af-
gelopen seizoen resulteerde 
in een derde plaats op het NK. 
De echte grote mannen aan het 
werk zien is een ervaring op zich. 
Sporthal De Bloemen zelf ver-
leent ook haar medewerking en 
er zal speciaal voor deze wed-
strijd een heus center court op-
gebouwd gaan worden.

De toegang tot deze wedstrijd is 
7,50/5,00 euro. Gezien het vroege 
tijdstip van de wedstrijd geeft het 
entreebewijs recht op een gratis 
portie patat zodat iedereen ruim 
op tijd in sporthal De Bloemen 
kan zijn. Entreebewijzen worden 
verkocht in de sporthal vooraf-
gaand aan de wedstrijd. Van-
af 17.00 uur geeft Edwin Benne 
eerst een clinic van een uur aan 
de jeugd. Aansluitend start de 
warming up en het altijd spec-
taculaire inslaan van de lange 
mannen!! Voor meer informatie 
kan men contact opnemen met 
Arjen Pauzenga, voorzitter Croo-
nenburg, 06-29535314.

Castricum - Op maandag 13 
augustus kunnen kinderen in de 
leeftijd van 8 tot en met 12 jaar 
deelnemen aan het spannen-
de spelzwemmen met prijzen in 

Spelzwemmen in De Witte Brug
zwembad De Witte Brug in Cas-
tricum. Het zwembad is dan spe-
ciaal voor de vakantiecocktail-
kids ingericht om een partijtje te 
zwemmen, glijden en rennen op 

de matten. Een zwemdiploma is 
verplicht voor deze activiteit die 
van 13.00 tot 15.00 uur gehou-
den wordt. De kosten bedragen 
3,00 euro. Aanmelden kan bij de 
Stichting Welzijn Castricum, tel.: 
0251-656562. 

Duiven hadden ’n makkie

Castricum - Ondanks de wat 
zichtbeperkende nevel maakte 

de duiven van De Gouden Wie-
ken er afgelopen zaterdag een 
snelle vliegrace van. Geholpen 
door een zuidelijk windje was 
het Noord-Hollandse konvooi 
om 8.15 uur in het Noord Franse 
Morlincourt (352 km) op de wie-
ken gegaan. 
Aanvankelijk was de gedach-
te dat het vanwege de mistige 
omstandigheden een moeiza-
me strijd zou worden. De duiven 
hebben zich hierdoor echter niet 
van de wijs laten brengen, inte-
gendeel, de meeting verliep per-
fect. Achterafgezien ging het ei-

genlijk zelfs een beetje te ge-
makkelijk. Bijvoorbeeld bij en-
kele liefhebbers zaten, toen zij 
bij hun hokken kwamen, de dui-
ven al op hun baas te wachten. 
Insiders weten dat om succes 
in de duivensport te hebben dit 
andersom behoort te zijn. Deze 
fout werd door John Kool overi-
gens niet gemaakt. 

Dit betekende dat een van zijn 
krasse doffertjes op imponeren-
de wijze de overwinning greep. 
De triomfator flikte het kunst-
stukje in een tempo van bijna 
98 km per uur. Dichtstbijzijnde 
achtervolgers waren duiven van 
Cees de Wildt en Arie Hageman.  

Winst voor MTB-er DvD 
Limmen - MTB-er Dennis van 
Dalen (DvD) uit Assendelft heeft 
donderdagavond de verdiende 
winst gepakt tijdens de strijd om 
de bokaal op het parcours aan 

de Pagenlaan. De eerste rit in de 
nieuwe serie van vijftien wed-
strijden is voor de altijd op de 
aanval beluste Van Dalen weer 
voortvarend verlopen. Op het in-

middels tot 2.200 meter lengte 
gegroeide parcours schotelden 
de renners het publiek een le-
vendige wedstrijd voor. 

Marcel Stuifbergen uit Limmen 
wist DvD lange tijd te dwingen 
tot het uiterste te gaan. Pas in de 

slotfase, nadat DvD al voldoende 
afstand had genomen van Stuif-
bergen en zodoende de plekken 
een en twee waren vergeven, 
wist Henk Jan Verdonk zijn be-
slissende demarrage te plaatsen. 
Hij werd derde.

Limmen - Op de Kapelweg is 
een wit konijn gevonden. Het 
beestje heeft beige vlekjes en is 
mager. Inlichtingen bij Ria Dol, 
tel. 0251- 658504. 

Gevonden!




