
Vitesse ‘22 wint CAL Cup

Castricum - Voor de start van 
het nieuwe voetbalseizoen wordt 
de CAL Cup gehouden. Het toer-
nooi werd voor de tiende keer 
gespeeld met dit keer FC Cas-
tricum als gastheer. De eerste 
wedstrijd van Vitesse 1 was af-
gelopen vrijdag tegen FC Castri-
cum. Die eindigde met 2-2. Vi-
tesse wist via strafschoppen te 
winnen en het team ging door 
naar de finale op zondag. 
De formatie van de nieuwe trai-
ner Patrick van der Fits won zon-
dagmiddag overtuigend de fina-
le met 3- 1 van Meervogels. Met 
deze zege werd Vitesse voor de 
vierde keer op rij regionaal kam-
pioen. 
Het tweede van Vitesse deed ook 
goede zaken en wist afgelopen 
vrijdag met maar liefst met 6-2 
van FC Castricum 2 te winnen. 
Zondag speelde het tweede elf-
tal met 1-1 gelijk tegen Meervo-
gels. Na Vitesse ‘22 werd Meer-
vogels tweede, gevolgd door 
FC Castricum en Limmen op de 
laatste plaats.

Vuurwerk
Uitgeest - Het bestuur van de 
Suam zegt verbijsterd te zijn over 
de toestemming die de gemeen-
te Uitgeest verleent voor de ves-
tiging van een opslagplaats en 
verkooppunt voor vuurwerk aan 
de Molenwerf 36. Dat is op nog 
geen tweehonderd meter van de 
molens De Dog en De Kat. In 
een brief vraagt de molenstich-
ting het college terug te komen 
op het besluit. Ook wordt het ge-
meentebestuur herinnerd aan de 
vuurpijl die zich tijdens de jaar-
wisseling 2000/2001 in de kap 
van de Oude Knegt boorde. De 
molen in Akersloot ging toen 
door brand verloren. Lees meer 
over dit onderwerp in deze editie 
van de krant. 
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Zondag bij Kunst & Koningsduin
Grote namen van eigen bodem

Bakkum - Op zondag 19 augus-
tus vindt de vijfde editie van het 
evenement Kunst & Koningsduin 
plaats in de duinen. Opvallend 
veel bekende kunstenaars af-

komstig uit deze regio zijn daar-
bij aanwezig. Zij tonen hun werk 
langs een wandelroute die hier-
voor speciaal in het oude Ko-
ningsduin is uitgezet. Theo van 

den Boogaard is er bijvoorbeeld 
en jeugdvriend en dorpsgenoot 
Jakob Klaasse, die al sinds hun 
schooltijd muziek maken. Theo 
zingt en speelt mondharmoni-

ca. Zijn eerste gedrukte strip-
boek kwam uit toen hij 16 jaar 
was. Hij is de grondlegger van 
de Nederlandse underground-
strip. In samenwerking met Wim 
T. Schippers heeft hij de stripfi-
guur Sjef van Oekel verder laten 
uitgroeien tot een internationaal 
karakter. Van een van hun hel-
den, Bob Dylan, heeft Theo een 
aantal songs geïllustreerd. Tij-
dens Kunst & Koningsduin wor-
den deze tekeningen geprojec-
teerd. Jakob Klaasse speelt pia-
no, is componist en producer. Hij 
won vijf Edisons en gouden pla-
ten. Zij treden op met zangeres 
en klarinettiste Sandra Mirabal, 
drummer Liber Torriente en gi-
tarist Tijs de Boer. Allen, behal-
ve de laatste, zijn afkomstig uit 
Castricum. 
Dichter Elly de Waard woont al 
meer dan dertig jaar op ’t Vogel-
water in de duinen. Zij leest voor 
uit eigen werk. Ook Castricum-
mer Sietse van Gorkom is er. Hij 
is een van de weinige improvise-
rende violisten in Nederland. Hij 
was onder andere oprichter van 
K-oZ Collective. Samen met cel-
list Jonas Pap was hij onderdeel 
van de Within Temptation Thea-V.l.n.r.: Theo van den Boogaard, Jakob Klaasse en Sandra Mirabal. Foto: Ronald Goedheer.

tertour 2008. Maarten van Roo-
zendaal, geboren in Heiloo, is 
tekstschrijver, componist, pianist 
en zanger. Hij sluit het program-
ma om 17.00 uur af. 
Kijk voor alle deelnemende kun-
stenaars op www.kunstenko-
ningsduin.nl. Aanvang 11.00 uur 
op de Noorderstraat 2 in Bak-
kum-Noord. De toegang is gra-
tis, een duinkaart verplicht. 

Sietse van Gorkom.

Castricum
Heerhugowaard

Van 10,95 voor

ZWARTE BESSEN/
CRÈME DE PARIS

8.95

8 personenHEERLIJK

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
® Burgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

Tartaartjes
4 stuks € 4,99

Vleeswarentrio

Casselerrib
Kalfsrollade
Gebr. gehakt

samen € 4,99

Tortilla’s
Elke 2e gratis



pagina 2 15 augustus 2012

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:
30-07-2012: Quinn, dochter van 
E. Blok en K.E. Wouters, geboren 
te Alkmaar.
03-08-2012: Noa Brigit-
ta Dumphna, dochter van M.J. 
Groot en D.G. Duijn, geboren te 
Limmen.

Wonende te Bakkum:
31-07-2012: Mitch Brenner, zoon 
van J.M. de Waard en T.J. Janse, 
geboren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
03-08-2012: Eva, dochter van R. 
Schrama en F.E.M. Schoon, ge-
boren te Beverwijk.
06-08-2012: Luc, zoon van J.N.T. 
Beukers en A.M. van der Eng, 
geboren te Beverwijk.

Wonende te Castricum:
04-08-2012: Elia, zoon van H. 
Ebrahimi Farhani en N. Deris, ge-
boren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistratie:
06-08-2012: Laterveer, Jasper en 
Bollemeijer, Dieuwertje A., bei-
den wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registratie:
03-08-2012: de Jong, Jan, wo-
nende te Enkhuizen en Westen-

berg, Maureen S.R., wonende te 
Alkmaar.
04-08-2012: de Vries, Richard en 
Steenbeek, Josina, beiden wo-
nende te Alkmaar.
07-08-2012: van Keeken, Christi-
aan E. en Hamilton, Jo D., beiden 
wonende te Limmen.
08-08-2012: Barhorst, Koen en 
Laan, Charissa Zoë, beiden wo-
nende te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
05-08-2012: Bakker, Hendrika J., 
oud 66 jaar, overleden te Bak-
kum.
Wonende te Castricum:
01-08-2012: van Dodewaard, 
Gertrude A., oud 78 jaar, over-
leden te Beverwijk, gehuwd met 
J.H. Veldhuis.
02-08-2012: van der Leij, Lies-
bet W., oud 75 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met G. van 
Dok.
02-08-2012: Zonneveld, Corne-
lis, oud 82 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met 
M.A.A. van Aarle.
05-08-2012: Hilarius, Jan, oud 80 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met J.E. den Hoed.
07-08-2012: de Jong, Gerard, 
oud 93 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met M. 
Matser. 

Ruud en Annemieke op tandem 
naar Santiago de Compostella
Castricum - Onder begelei-
ding van een grote groep vrien-
den en familie startte op zater-
dagochtend vanaf het Kooiplein 
de fietstocht naar Santiago. An-
derhalf jaar geleden bedach-
ten Ruud en Annemieke Jurrj-
ens de eerste plannen voor deze 
tocht tijdens een kampeerweek-
endje met de schoonouders van 
zoon Thijs; Henk en Carla. Al snel 
maakten de vier sportievelingen 
de eerste voorbereidingen. 
Het afgelopen jaar zijn er be-

hoorlijk wat kilometers afge-
legd, om zo de benodigde con-
ditie op te bouwen. Drie weken 
voor de start van de tocht werd 
het toch even spannend, om-
dat medefietspelgrim Henk een 
week in het ziekenhuis moest 
doorbrengen. Gelukkig was 
hij net op tijd weer hersteld en 
kon het viertal aan de tocht van 
2.700 kilometer beginnen. Op 
http://2tandemsnaarsantiago.
waarbenjij.nu is viertal te volgen.
Foto: Thijs Jurrjens. 

Oproep, wees sportief…
Een ongelukje kan iedereen gebeuren, maar bij schade laat je daar niet 
een ander voor opdraaien. Naar ik vermoed is woensdagavond 8 au-
gustus iemand met een fiets tegen mijn, voor het huis geparkeerde, 
auto gevallen. Naast wat lakschade is het rechtervoorruit verbrijzeld. 
Dat kan gebeuren, maar kom dan de volgende dag even langs om je te 
melden zodat we het een en ander kunnen regelen met je W.A.-verze-
kering: daar is die tenslotte voor. Ik zou het sportief vinden als de be-
treffende persoon zich alsnog zou melden. Ik ben benieuwd.
Ruud Toepoel, Paardenweide 4, 1902 SZ Castricum. Tel. 0251-652545.

Regio - Iedereen kan iets doen 
tegen kanker. Door collecteren 
bijvoorbeeld. De collecte wordt 
gehouden van 3 tot en met 8 

Ook collecteren? september. In Castricum en 
Bakkum en in Uitgeest worden 
nog collectanten gezocht Bel 
voor Castricum tel. 650547, voor 
dorpskern Uitgeest: 311239 en 
voor Kleis en Walwijk: 316180. 
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Uit de Kunst in Castricum

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 genoten worden 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. Uit de Kunst in Cas-
tricum wordt in vijf delen gepre-
senteerd bij Lijstenatelier André 
Weda. Castricum is ook bekend 
als ‘De Heerlykheid van Castri-
cum’. Deze naam wordt in de ou-
de schrijfwijze ook gebruikt op 
de kaart die in 1737 in opdracht 
van Lieve Geelvinck is uitgege-
ven. Weda heeft in 2011 deze 
kaart opnieuw uitgebracht als 
‘De Heerlykhyd van Castricum’. 
De kunstdruk vormt de start van 

de expositie en vertegenwoor-
digt de kern ‘Castricum’. Daar-
naast zijn er schilderijen van Jan 
Weenink, Roos Schuring, Astrid 
Bakkum en Hetty Kruk. Beeld-
houwwerken zijn er van Dit-
ta Engel, Willem Bakkum en Els 
Minks. Van Erwin Zwiers zijn 
aluminium kandelaars te zien en 
fruitschalen van datzelfde mate-
riaal en van hout. Een aantal ker-
nen kan men zelfs proeven; ‘Old 
Alkmaar’ kaas van Kaptein komt 
uit Castricum. Molen ‘de Oude 
Knegt’ uit Akersloot levert hun 
eigen gemalen meel aan We-
da en er is catering op loca-
tie, die hapjes van het meel ma-
ken. Bakkum is te proeven in het 
Schotse Hooglandervlees van 
slager Hans van Borre. Op zater-
dag 18 augustus rond 17.00 uur 
leest dichter Arthur Lava voor uit 
zijn eigen werk. Edouard, Frans 
chansonnier, luistert dit op met 
romantische liederen. Zondag 
19 augustus wordt de expositie 
muzikaal omlijst door Paul Smit-
huis, fluitist. Het adres is Toren-
straat 38.  
Stichting Boshutten Sint Wilfried 
doet ook mee. Eén van de pro-
grammaonderdelen vindt plaats 
op zaterdag 18 augustus tus-
sen 20.00 uur en 22.00 uur aan 

het Scoutingpad 1. In een span-
nende omgeving met video, vuur 
en verhaal komt zangeres/actri-
ce Martine Grünwald een ver-
haal  vertellen bij het kampvuur. 
Door de videobeelden, licht en 
andere effecten waant men zich 
in een klein theater midden in de 
natuur. Er is een parkeerplaats 
aan de Geversweg. Kleinkunst-
bekendheid Ilonka Ory treedt 
op in Gasterij Het Ruiterhuys en 
gipsyjazzgitarist Ed Beerepoot 
en zijn band Dos Trios spelen bij 
Het Oude Theehuys. Het Cas-
tricumse koor Tourdion verwel-
komt treinreizigers op het per-
ron van NS-station Castricum en 
chansonnier 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 Castri-
cum is er veel beeldende kunst 
te zien: in Hotel het Oude Raad-
huis, restaurant Wier&Ga en 
strandpaviljoen Zeezicht. In De 
Hoep exposeert kunstfotograaf 
Paul Fleming. Voor kinderen is 
er van alles, waaronder een to-
neelvoorstelling, zandsculptu-
ren maken aan het strand en le-
ren schilderen in de stijl van de 
Aboriginals. De kick-off van het 
driedaagse festival is op vrijdag-
avond 17 augustus om 21.30 uur 
in strandpaviljoen Deining. Dan 
treedt het zeer succesvolle jon-
ge jazztrio Kapok op, samen met 
de dichters van North Sea Poe-
try. Kijk voor het programma-
overzicht op www.uitdekunstin-
castricum.nl. 

Video, vuur en verhaal; doorlopende voorstelling op het Scoutingpad 1 

Fragment van het schilderij ‘Meisje aan de waterkant’ te zien bij Lijs-
tenatelier André Weda. 

Programma 16 augt/m 22 aug 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, zaterdag, maandag & woensdag 21.00 uur 
Abraham Lincoln: Vampire Hunter - 3D

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

Step Up 4 - 3D
donderdag 18.30 uur 

vrijdag 21.00 uur 
zaterdag, zondag & maandag 18.30 uur

dinsdag 21.00 uur 
woensdag 18.30 uur 

Total Recall
vrijdag, zondag, & dinsdag 21.00 uur 

The Dark Knight Rises
donderdag 21.00 uur 

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag, zondag & maandag 21.00 uur 

dinsdag 18.30 uur
woensdag 21.00 uur

Intouchables
donderdag, vrijdag, zaterdag, 

zondag, maandag, dinsdag & woensdag
13.00 uur 

Sammy 2 (NL)
do, vrij, za, zo, ma, di & woe 15.45 uur 

ParaNorman (NL) 3D
do, vrij, za, zo, ma, di & woe 13.00 uur

Madagascar (NL) 3D
vrijdag, zondag & dinsdag 15:45 uur 

Ice Age 4 (NL) 3D
donderdag, zaterdag, maandag 

& woensdag 15.45 uur 
Brave (NL) 3D

Step Up 4, dansfilm in 3D
Step Up 4 is het nieuwe hoofd-
stuk in de succesvolle Step Up 
reeks. Dit keer verplaatst de film 
zich naar het zonnige Miami 
waar Emily, de dochter van een 
rijke zakenman, haar droom om 
professioneel danseres te wor-
den wil verwezenlijken. 

Emily ontmoet daar Sean; een 
aantrekkelijke jongen die leiding 
geeft aan een danscrew die gro-
te en vernieuwende flashmobs 
maakt. De crew, die zichzelf The 
Mob noemt, is vastbesloten om 

een wedstrijd te winnen waar-
mee ze een flink geldbedrag 
kunnen verdienen. Emily’s vader 
werkt echter aan een bouwpro-
ject waarbij de wijk waar de le-
den van The Mob leven in gevaar 
komt en duizenden mensen hun 
huis dreigen kwijt te raken. Emily 
en Sean binden samen de strijd 
aan tegen het ontwikkelingsbe-
drijf van Emily’s vader. Ze veran-
deren de flashmobs in protest-
mobs met het risico dat ze hun 
eigen dromen moeten opgeven 
voor een hoger doel. 

Abraham Lincoln: Vampire Hun-
ter onthult het geheime leven 
van één van de grootste presi-
denten van Amerika ooit, en het 
niet eerder vertelde verhaal dat 
vorm gaf aan een hele natie. 
Visionair filmmakers Tim Burton 

Abraham Lincoln: Vampire Hunter
en Timur Bekmambetov geven 
een fris en duister gezicht aan 
de bloeddorstige legende van de 
ondoden, met Abraham Lincoln 
als de grootste vampierjager uit 
de geschiedenis. De film wordt 
vertoond in 3D.

Nederpop piratenavond 
bij ’t Mirakel van Bakkum
Bakkum - Op zaterdagavond, 18 
augustus wordt feest gevierd bij 
’t Mirakel van Bakkum. Cover-
band Trio Diversico brengt be-
kende Nederlandstalige en En-
gelstalige liedjes. Het trio be-
staat uit de zangers Jan en Mar-
co en zangeres Sandra en al-
len zingen een eigen repertoire. 
Jan en Marco meer het Neder-
landstalige en Sandra vertolkt 

graag de nummers van bijvoor-
beeld Amy Winehouse. De muzi-
kanten bieden de gasten de mo-
gelijkheid om karaoke te zingen.
Terwijl iedereen geniet van al-
le gezelligheid trakteren Renato 
en Tiny op hapjes. ’t Mirakel van 
Bakkum is te vinden aan de Hee-
reweg 36 in Bakkum. tel. 0251-
671353. Het feest begint om 
20.00 uur, de toegang is gratis.  

Groove Station bouwt 
feest op podium Balu

Castricum - Zondag 19 augus-
tus vanaf een uurtje of vijf wordt 
weer een muziekfeest gehou-
den op het plein voor café Ba-
lu. Groove Station treedt op; een 
veelzijdige band met funk, soul, 
disco, ballads, jazzdance en r&b 
op het repertoire. De acht mu-
zikanten zijn al lange tijd vrien-
den van elkaar en de bezetting 

is vanaf het begin vrijwel onver-
anderd. Het resultaat? Een stam-
pende locomotief die loopt als 
een trein. Groove Station speelt 
hits van grootheden als Aretha 
Franklin, James Brown, Donna 
Summer en ook The Braxtons, 
en George Michael. Meezingen 
mag en dansen ook. De toegang 
is gratis.  
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Orgelconcert in kerk
Castricum - De blinde organist 
Paul Houdijk verzorgt op maan-
dag  20 augustus vanaf 20.00 uur 
een orgelconcert op het David-
orgel in de St. Pancratiuskerk.
Paul rondde zijn opleiding Kerk-
orgel af aan het Utrechts Con-
servatorium in 1981. Vervolgens 
slaagde hij in 1982 voor het doc-
toraal examen Nederlands Recht 
aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en in 1988 voor het 
doctoraal examen Muziekwe-
tenschappen aan de  Universi-
teit Utrecht.

Vanaf 1978 is Paul Houdijk or-
ganist van de kathedrale kerk 
St. Catharina te Utrecht. Regel-
matig geeft hij orgelconcerten in 

het land waarin vooral de orgel-
muziek uit de negentiende eeuw 
en de daarbij behorende uitvoe-
ringpraktijk centraal staan. Van 
1990 tot 2010 was hij voorzitter 
van de landelijke Katholieke Di-
rigenten  en Organisten Vereni-
ging. Kort daarvoor nam hij het 
initiatief tot de aanvulling op de 
braille muziekvoorziening, de 
gesproken bladmuziek, een voor 
blinde musici interessante en 
welkome ontwikkeling. Tot 2006 
was Paul Houdijk als onderzoe-
ker verbonden aan het Instituut 
voor Kunstgeschiedenis en Mu-
ziekwetenschap van de Universi-
teit van Utrecht. De toegang tot 
het concert bedraagt zes euro.                                                            

Kunstenaar op werkvakantie
Bakkum - Sinds 23 juli is op 
Camping Bakkum kunstenaar 
Tilmann Meyer-Faje neergestre-
ken. Hij is voor zes weken op 
werkvakantie. 

Na een korte oriëntatieperiode 
is Tilmann Meyer-Faje begonnen 
met het uitwerken van een idee. 
De kunstenaar beschouwt de 
camping als microkosmos waar-
in hij de kwaliteiten van het leven 

in de stad bestudeert. Geduren-
de de hele maand augustus zijn 
deze beelden te zien in het ate-
lier, gebouw 13, waar hij werkt. 
De kunstenaar zal zijn werkva-
kantie afsluiten met het plaat-
sen van een beeld dat in dit ate-
lier word gemaakt. Op 16 augus-
tus om 16.00 uur vindt er een 
presentatie plaats van Tilmann 
Meyer-Faje op camping Bak-
kum. Toegang is gratis.

Egmond gaat op z’n kop
Egmond-Binnen - Vrijdag gaat 
het gebeuren; de 38e editie van 
Egmond op z’n Kop gaat dan van 
start. Het dorpsfeest wordt ge-
vierd van vrijdag 17 augustus tot 
en met zondag 19 augustus. 
Het evenement begint vrijdag  
traditiegetrouw met de gezelli-
ge grijze markt. Er staan zo’n 170 
kramen verspreid staan over de 
Herenweg, Adelbertusweg, Abij-
laan, en Kerklaan met allerlei 
spullen en lekkernijen.
Hierna gaat de ‘Alles Of Nix-com-
petitie’ (AONix) van start. Deze 
competitie is, in tegenstelling tot 
voorgaande jaren, verdeeld over 
drie dagen. Zes teams strijden 
om de hoofdprijs. Het eerste on-
derdeel is het bossaball; een mix 
van volleybal, voetvolleybal en 
trampoline springen. 
Zaterdag gaat de kindermiddag  
van start met de playbackshow. 

Tijdens de playbackshow zijn er 
diverse spelletjes waar ieder-
een aan mee mag doen. De al-
lerkleinsten (-6) gaan schilde-
ren en de iets oudere kinderen 
(7-10) gaan de top van een klim-
toren te bereiken. De gratis toe-
gangsbewijzen voor de kleine Pi-
casso’s zijn tijdens het weekend 
verkrijgbaar bij de gele organisa-
tiewagen. Om 16.30 uur gaat een 
wandeling met avondeten van-
af het Kerkplein van start. Het is 
een korte wandelingonder an-
dere langs het AONix-onderdeel 
‘schiet jezelf zo ver mogelijk’. 
De zaterdag wordt spectacu-
lair afgesloten met het spel bier-
kratstapelen. Kaarten à tien eu-
ro voor de wandeling met avond-
eten zijn verkrijgbaar bij diverse 
ondernemers in Egmond Binnen. 
Men kan met deze kaart ook 
deelnemen aan de fietstocht op 

zondag. Zondag wordt gestart 
met de mis op de akker. Pastoor 
Overmars heet iedereen welkom 
op de Adelbertusakker waar de 
mis wordt georganiseerd. Hierop 
volgend gaat de fietstocht van 
start. Tijdens de fietstocht is het 
onderdeel spijkerbroek slingeren 
te aanschouwen. De fietstocht 
van zo’n 18 km gaat langs mooie 
natuurgebiedjes in de duinen.

Na afloop wacht nog een onder-
deel van de AONix-competitie, 
namelijk fierljeppen op het Kerk-
plein. Egmond op z’n Kop wordt 
zoals altijd weer spetterend af-
gesloten met een grandioos mu-
ziekspektakel in het centrum van 
het dorp. Tijdens het muziek-
spektakel zal bekend worden 
gemaakt, wie zich winnaar van 
de AONix-competitie mag noe-
men. 

Uitgeest - Donderdag 16 au-
gustus is er de mogelijkheid om 
de toren van de Dorpskerk te 
bezichtigen. Siem Cornelisse is 
aanwezig om vragen te beant-
woorden betreffende het uur-
werk, de toren en de grote luid-

Toren Dorpskerk beklimmen
klok met een gewicht van 1600 
kg die door de gebroeders He-
mony in 1650  gegoten is.

Siem is aanwezig vanaf 13.00 
uur. Ook de gerestaureerde kerk 
kan bezichtigd worden. 

Castricum - Een 51-jarige man 
uit Castricum werd woensdag-
middag rond 15.45 uur aange-
houden op de Stationsweg. Een 
agent zag dat de man bij een 
aantal woningen naar binnen 
stond te kijken en sprak hem 
hierop aan. De man begon ver-
velend te doen tegen de agent 
en gaf hem eerst een kaakslag 
en vervolgens een schop te-
gen zijn dijbeen. Hierop hield de 
agent de man aan. Met behulp 
van andere agenten die inmid-
dels ter assistentie waren geko-
men werd de man overgebracht 
naar het politiebureau in Alk-
maar.
 

Mishandeling

Castricum - Op zaterdagmor-
gen omstreeks 1.00 uur kreeg 
een medewerker van een strand-
paviljoen aan de Zeeweg het 
koud. Hij liep naar een vakantie-
huisje naast het paviljoen waar 
hij in verbleef. In het huisje zag 
hij plotseling een man staan die 
zijn spullen aan het doorzoeken 
was. Hij werkte de verdachte 
naar buiten en kwam daar toe-
vallig de politie tegen die daar 
liep. De verdachte kon ter plaat-
se worden aangehouden en voor 
verhoor worden overgebracht 
naar het politiebureau. De ver-
dachte verkeerde onder invloed 
van alcohol en mogelijk drugs. 
Het ging om een 19-jarige man 
uit Limmen. Hij was eerder op de 
avond als bij het paviljoen weg-
gestuurd. 

Inbreker gepakt
Samen uilenballen pluizen 
Heiloo - Op woensdag 22 au-
gustus kunnen liefhebbers weer 
uilenballen pluizen in het kan-
toor van Landschap Noord-Hol-
land in Heiloo. Het is de eerste 
bijeenkomst in een serie die el-
ke maand plaatsvindt tot en met 
april. De deelnemers helpen zo 
mee aan onderzoek naar de ver-
spreiding van kleine zoogdieren 
in de provincie. Na afloop kun-
nen liefhebbers in het Heilooër-
bos op zoek naar vleermuizen.  
Onder de deelnemers is ook 

steeds een flink aantal kinderen 
dat veel plezier heeft in het plui-
zen. De bijeenkomst wordt ge-
houden van 18.00 tot 21.00 uur 
op de in Rechte Hondsbossche-
laan 24a. 
Voor de pluizers is er soep, kof-
fie en thee, uilenballen en deter-
minatiemateriaal. Het is handig 
een oude tandenborstel mee te 
nemen en eventueel een eigen 
loep en pincet. Aanmelden kan 
via d.hoogeboom@landschap-
noordholland.nl

Het afgelopen seizoen is weer een aantal jonge kerkuilen geringd. Fo-
to: Johan Stuart.

Castricum - Alle kinderen in 
de basisschoolleeftijd kunnen 
maandag knutselen in De Kern 
en er wordt gedanst en ge-
schminkt. Het duurt van 10.00 
tot 12.00 uur en de entree is een 
euro. 

Knutselen en zo

Papier maken van groenten
Castricum - Op donderdag 15 
augustus wordt op Camping Ge-
versduin papier gemaakt van 
groenten. Dit wordt georgani-
seerd door het PapierLab van Pa-
piermakerij de Hoop. Het is een 
werkplaats waar papiermaker en 
publiek samen onderzoeken wat 
er op het gebied van papier en 
plantenvezelrecycling nog meer 
mogelijk is. De workshop is van 
10.00 tot 17.00 uur. Men kan zich 
inschrijven  bij Marieke de Hoop  
mariekepapier@gmail.com of te-
lefonisch: 06 24601045.

Gratis op het 
bouwterrein 

v.d. Nijs

Heereweg 36, Castricum, 0251 - 671353

www.mirakelvanbakkum.nl
Ook geschikt voor feesten en partijen 2-150 pers.

Zaterdag 18 augustus
nederpop-piratenavond

met

trio diversico
aanvang 20.00 uur

vrij entree
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Tai Chi voor beter balans
Castricum - Elke ochtend wordt 
in de grote stadsparken van Chi-
na gezamenlijk getraind. Een 
mooi gezicht: grote groepen 
mensen die tegelijkertijd dezelf-
de vloeiende bewegingen uit-
voeren. Zij beoefenen Taichi-
Qigong. “Deze training is altijd 
en overal te doen”, vertelt Ruud 
Köhler die zich gespecialiseerd 
heeft in acupunctuur, hartcohe-
rentie Taichi-Qigong. 
 “Er zijn geen hulpmiddelen of 
speciale kleding voor nodig. 
Daarbij is het geschikt voor ie-
dereen, jong en oud, ziek en ge-
zond. Het zijn oefeningen die 
makkelijk in te passen zijn in het 
dagelijks leven, thuis en op het 
werk.” 
Chinezen zien klachten volgens 
Köhler als een verstoring van de 
balans. “Als je klachten wilt ver-
minderen of voorkomen is het 
zaak dat je in balans blijft of 
komt. Het gaat erom dat je je fy-
siek en mentaal goed voelt. Om 

je goed te voelen is het nodig dat 
je in beweging blijft, zodat je je 
bloedcirculatie stimuleert, je ge-
wrichten soepel houdt et cetera. 
Te weinig bewegen leidt tot stag-
natie en ontstekingen. Chinezen 
vergelijken het lichaam dan ook 
wel met een deur met scharnie-
ren. Als je een deur regelma-
tig open en dicht doet lopen de 
scharnieren soepel en gaan ze 
niet roesten of vastzitten.” 
De Tai Chi oefeningen zijn rusti-
ge, vloeiende en eenvoudige be-
wegingen die ontspannen wor-
den uitgevoerd. De lessen wor-
den aangeboden op dinsdag- en 
donderdag van 10.00 tot 11.00 
uur. Er wordt verzameld bij Jo-
hanna’s Hof aan de Zeeweg. De 
avondlessen starten weer in sep-
tember op maandag- en donder-
dagavond.
Bel Ruud Köhler voor meer in-
formatie: 0251-657403/06-
51812253 of kijk op www.ruud-
kohler.nl. 

SUAM en molenaar De Vries:

Bezwaren rond plannen 
vuurwerkverkooppunt 
Uitgeest - Eén vuurpijl op de 
kap en de hele molen staat in de 
fik. De molen de Oude Knegt in 
Akersloot, die tijdens de jaarwis-
seling 2000/2001 door een vuur-
pijl in tien minuten tijd in vlam-
men opging staat John Wissen-
burg nog vers in het geheugen. 
Hij is voorzitter van de SUAM 
(Stichting Uitgeester- en Aker-
sloter Molens). Samen met Ger-
brand de Vries, die met zijn boer-
derij De Valbrug tussen de Uit-
geester molens De Kat en De 
Dog in woont maakt hij zich gro-
te zorgen over het oprichten van  
een vuurwerkverkooppunt aan 
de Molenwerf  36.

Op 28 november 2011 heeft 
de heer Schotvanger namens 
Schotvanger Beheer B.V. bij de 
gemeente een aanvraag omge-
vingsvergunning ingediend voor 
het oprichten van een vuurwerk-
verkooppunt aan de Molenwerf 
36. De Stichting Welstandszorg 
Noord-Holland heeft een nega-
tief  advies betreffende genoemd 
verkooppunt afgegeven. Het ver-
kooppunt moet weliswaar na de 
vuurwerkramp in Enschede aan 
de strengste eisen voldoen, maar 
de Stichting vindt de gesloten 
gevels naar de openbare weg 
toe ongewenst. “De containers 
vormen  een inbreuk op de ruim-
telijke kwaliteit van de omgeving 
en voldoen niet aan de redelijke 

eisen van welstand”, is het com-
mentaar. Tijdens de vergadering 
van 31 juli besloot B & W echter 
op basis van artikel 2.10 van de 
WABO  (Wet Algemene Bepalin-
gen Omgevingsrecht)  om in af-
wijking van de negatieve wel-
standsadviezen van de Stich-
ting Welstandzorg Noord-Hol-
land  niettemin de vergunning te 
verlenen.

Grote zorgen
Gerbrand de Vries, molenaar 
van de molen De Kat sinds 1973  
schreef op 24 juli een brief naar 
het college. “Wij wonen in de 
boerderij De Valbrug binnen 
een straal van 200 meter van 
het eventueel op te richten vuur-
werkverkooppunt. Vanwege het 
gevaar voor onze woning  ma-
ken wij bezwaar tegen opslag en 
verkoop van vuurwerk bij de Mo-
lenwerf 36. Uw besluit is in af-
wijking van de regels uit het be-
stemmingsplan op basis van ar-
tikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van 
de WABO. Molens zijn uitermate 
brandgevoelig en dat er iets ver-
keerd kan gaan weten we maar 
al te goed vanwege de ramp in 
Enschede. Als u als B & W de-
ze locatie niet verbiedt, bent u 
mede verantwoordelijk voor al-
le eventuele kwalijke gevolgen.” 
De Vries maakt zich vooral gro-
te zorgen over de molens de Kat 
(1567/1889) en De Dog (1896) 

waar hij tussenin woont. De Kat 
verbrandde ook al op zeven sep-
tember  1971 en werd later her-
bouwd. “Het verkooppunt ligt 
200 meter van beide molens ver-
wijderd. Jongens, die bij het ver-
kooppunt vuurwerk zullen gaan 
kopen,  zullen  - jongens eigen 
- meteen even een paar rotjes 
willen uitproberen. De Vries is 
dan met name bezorgd over de 
vuurpijlen, die net als bij boten 
als een parachute neerdalen en 
dan nog eens nagloeien. Met na-
me bij zuidenwind is één pijl op 
genoemde molens, die uit riet en 
hout bestaan  al voldoende voor 
een fikse brand. “Een nieuwe 
molen kost tegenwoordig een 
miljoen euro. Laten wij derhal-
ve  zuinig zijn op de vier mooie 
historische watermolens, die Uit-
geest rijk is.”

Verbijsterd  is ook John Wissen-
burg namens SUAM.  “De mo-
len De Kat en de molen De Dog 
staan  beiden  binnen een straal 
van 200 meter vanaf  het ver-
kooppunt. Wij maken bezwaar 
tegen opslag en verkoop van 
vuurwerk aan de Molenwerf 36 
vanwege het gevaar voor onze 
molens.” Ook de SUAM stuurde 
een brief naar B & W en wel op 
acht augustus jongstleden.  De-
ze en de brief van  Gerbrand de 
Vries zijn momenteel in behan-
deling. (Marga Wiersma)

Verlenging sponsorcontract 
Uitgeest - Mede dankzij de fi-
nanciële steun van Rabobank 
IJmond Noord organiseert stich-
ting De Zwaan Cultureel al vier 
jaar heel succesvol theater- en 
filmvoorstellingen in dorpshuis 
de Zwaan in Uitgeest. De stich-
ting De Zwaan Cultureel ont-
vangt geen enkele subsidie en 
is geheel afhankelijk van de in-
komsten uit de kaartverkoop en 
de inkomsten via sponsors en 
vrienden.
Tot groot genoegen van de stich-
ting heeft Rabobank IJmond 
Noord onlangs besloten de af-
lopende sponsorovereenkomst 
met een periode van driejaar te 
verlengen. “We dragen kunst 
en cultuur een warm hart toe 

en vinden het belangrijk dat de 
ontwikkeling en het behoud van 
cultuur in Uitgeest wordt gesti-
muleerd en breed toegankelijk 
is voor de inwoners. Daarom zijn 
wij sponsor van De Zwaan Cul-
tureel”,  aldus een woordvoer-
der van de Rabobank IJmond 
Noord. Het theaterseizoen start 
op 22 september met een voor-
stelling van de uit Uitgeest af-
komstige Nienke van den Berg, 
samen met haar vaste gitarist 
Frank. Meer over de komende 
theater- en filmvoorstellingen is 
te vinden op www.dorpshuisde-
zwaanuitgeest.nl. Toegangskaar-
ten voor de theatervoorstellingen 
zijn ook via deze website te re-
serveren. 

Akersloot - De Nederlandse 
vereniging van prentbriefkaar-
tenverzamelaars houdt op zater-
dag 18 augustus van 10.00-14.00 
uur voor de twintigste keer de 

Prentbriefkaarten op beurs
Noord-Hollandse Ansichtkaar-
tenbeurs. Deze vindt plaats aan 
de Geesterweg 1 Akerloot. Op 
deze beurs zijn bij de standhou-
ders gebruikte ansichtkaarten te 

vinden van voor 1900–1960 van 
heel Nederland. De bezoekers 
kunnen meegebrachte ansicht-
kaarten gratis laten taxeren. Voor 
meer informatie kan men bellen 
naar 06-12277769 of mailen. het 
adres is info@ansichtkaarten-
vereniging.nl.
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Tweede album Nina June
Castricum - Nina June alias 
Nienke Paardekoper oorspron-
kelijk afkomstig uit Castricum,  
brengt op 10 september haar 
tweede album uit met als titel 
The World Awaits. Het is de op-
volger van haar in 2008 versche-
nen debuutalbum Little Dreams, 
waarmee ze al heel wat oren be-
wonderend liet klapperen. De 
platinablonde singer-songwri-
ter is charmant, kleurrijk, naturel 
en fris zonder aan diepgang in 
te boeten. Haar liedjes zijn toe-
gankelijk met een artistiek rand-
je. Muzikaal heeft Nina June zich 
voor dit album laten inspireren 
door singer-songwriters van de-
ze tijd, zoals John Mayer en Lisa 
Hannigan. 
Nina June heeft aan de vermaar-
de Rockacademie in Tilburg ge-

studeerd. In 2008, haar derde 
studiejaar, besloot ze haar stu-
dielening op te sparen zodat ze 
kon afstuderen met een eigen 
album. Dat lukte, en ze doopte 
haar debuut Little Dreams. Mi-
nister Plasterk nam de cd per-
soonlijk in ontvangst, gevolgd 
door een privéconcert in zijn ka-
mer, dat uitvoerig werd vastge-
legd en uitgezonden door het 
NOS-journaal. Dat opende de 
nodige deuren, vertelt Nina Ju-
ne: “Ik heb vervolgens zelf een 
release-tour kunnen regelen en 
speelde onder andere op Fes-
tival Mundial en vele jazzfesti-
vals. Ook werd ik gevraagd de 
voorprogramma’s te doen voor 
Beth Hart en Giovanca.” Ze sloot 
het jaar af met een eigen con-
cert in de bovenzaal van Para-

diso. Er kwam ook vraag vanuit 
het theater, en voor ze het wist 
was haar eigen theatertour een 
feit. Tijdens een van haar shows 
kwam Ruut Weissman kijken, de 
regisseur van Acda en De Mun-
nick, Wende Snijders en Paul de 
Leeuw. Hij vroeg Nina June het 
seizoen daarop te spelen in een 
muziektheaterproductie over de 
Beatles. “Ik vond het geweldig! 
De liedjes waren zo goed en in-
spirerend, en het was fantastisch 
om met een groepje van zeven 
jonge artiesten in tachtig grote 
theaterzalen te spelen en te zin-
gen.” The World Awaits verschijnt 
via Red Ribbon Music. Nina June 
lanceert haar album op 10 sep-
tember in Bitterzoet in Amster-
dam. In het najaar van 2012 volgt 
haar theatertournee. 

Zomerse Club Sunday
Castricum - Ook in de zomer 
wordt Club Sunday georgani-
seerd. Op zondag 19 augus-
tus zijn mensen zo tussen de 
45 en 65 jaar welkom bij Grand-
Café Mezza Luna. Vanaf 14.00 

uur kan men anderen ontmoe-
ten en  een praatje maken. Het 
adres is Mient 1, schuin tegen-
over het NS-station. Club Sun-
day wordt elke derde zondag van 
de maand georganiseerd. 

Vrijwilligers gezocht voor 
nieuw ontmoetingscentrum

Castricum - Op maandag 20 
augustus van 19.30 tot 21.00 uur 
wordt in de nieuwbouw van De 
Boogaert een  informatieavond  
gehouden voor belangstellen-
de vrijwilligers die in het nieu-
we ontmoetingscentrum van De 
Boogaert willen werken dat in 

woners. Voor het ontmoetings-
centrum wordt uitgekeken naar 
vrijwillige medewerkers die één 
of twee dagdelen per week, ge-
durende de ochtend of de mid-
dag in teamverband ondersteu-
ning kunnen bieden aan de be-
zoekers. Er is professionele be-
geleiding aanwezig. Mensen die 
minder tijd te besteden hebben 
zijn welkom om bijvoorbeeld een 
uitje te begeleiden, samen een 
boodschap te doen met een be-
zoeker et cetera. Aan de vrijwil-
ligersbaan is een korte introduc-
tiecursus verbonden van twee 
dagdelen.
Wie naar de informatieavond wil 
komen, kan zich aanmelden bij 
de Stichting Welzijn Castricum, 
telefoon 0251-656562/info@
welzijncastricum.nl.

Ron de Haan in Bonaire 
voor Nederland Lokaal
Castricum - “Bonaire, St. Eusta-
cia en Saba (BES) moeten voor 
hun lokale kwesties frequent 
en publiekelijk gehoord worden 
door regering en parlement. Ook 
moet de eilandengroep kunnen 
deelnemen aan het Parlementair 
Overleg Koninkrijksrelaties, net 
als Aruba, Curacao en St. Maar-
ten.” Dat zegt Castricummer Ron 
de Haan die als vertegenwoordi-
ger voor de nieuwe politieke ver-
eniging Nederland Lokaal Bo-
naire heeft bezocht. “Een net-
werk van eilandbewoners en po-
litici heeft aangeboden met Ne-
derland Lokaal over het inrichten 
van de BES-agenda in gesprek 
te willen gaan.”
Met deze uitkomst is Ron de 
Haan, voor Nederland Lokaal 

kandidaat voor de Tweede Ka-
mer, teruggekeerd. Op bezoek 
bij de gezaghebber van het ei-
land, dr. L. Emerencia, nam De 
Haan vorige week afstand van 
berichten die in Nederlandse 
media circuleerden dat er met 
de procedure rond de inschrij-
ving van partijen van alles mis 
zou zijn.
“Ik heb niets gemerkt dat de or-
ganisatie bij Burgerzaken op Bo-
naire en op het hoofdstembu-
reau niet goed is geweest. Inte-
gendeel, men was zeer goed op 
de hoogte.” Het gezag op Bonai-
re overweegt partijleider Hero 
Brinkman van Democratisch Po-
litiek Keerpunt (DPK) aan te kla-
gen voor zijn verklaringen in Ne-
derlandse kranten.

Eerste training bij FCC 
met Ron van der Velde

Castricum - FC Castricum heeft 
getraind met de nieuwe hoofd-
trainer Ron van der Velde. Eén-
endertig spelers waren present, 
waar onder de teruggekeer-
de  Anthony Pinas, Daan Hama-
ker en Ralph van der Grijp. Na 

de warming-up onder leiding 
van Bob Beentjes, werden pitti-
ge oefeningen in circuitvorm af-
gewerkt met Ron van der Velde; 
makkelijk benaderbaar en door-
spekt met Amsterdamse humor. 
Foto: Han de Swart.

Regio - Op zondag 19 augus-
tus verzorgt Peter Schat in lucht-
oorlogmuseum Fort Veldhuis een 
lezing over de Stelling van Am-
sterdam. Aan de hand van fo-
to’s neemt Peter het publiek 

Lezing Stelling van Amsterdam
mee door de geschiedenis van 
de Stelling, van militair verdedi-
gingswerk tot groene natuurgor-
del rond Amsterdam. De lezing 
begint om 14.00 uur.
Peter Schat is voorzitter van de 

Stichting Militair Erfgoed Groot 
Amsterdam.

Het Fort is te vinden aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk. In het 
fort is een fototentoonstelling te 
zien over de geschiedenis van de 
Stelling van Amsterdam. 

september van start gaat. Het 
centrum gaat zich richten op 
thuiswonende mensen met ge-
heugenproblemen én hun ver-
zorgers. Zij kunnen tot vijf dagen 
per week terecht in de dagsocië-
teit van het ontmoetingscentrum 
en meedoen aan activiteiten ge-
richt op onder meer beweging 
en het onderhouden van het ge-
heugen. 
De verzorgers/mantelzorgers 
kunnen in het ontmoetingscen-
trum ondersteuning krijgen en 
ontmoeten er andere verzorgers. 
Het ontmoetingscentrum wordt 
een open inloop voor wijkbe-
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Dennis van Dalen is 
de eenzame winnaar
Limmen - Dennis van Dalen 
uit Assendelft heeft donderdag-
avond op vrij eenvoudige wijze 
de bloemen mee naar huis mo-
gen nemen na zijn winst in de 
tweede rit om de MTB-bokaal. 
De wedstrijden in Limmen aan 
de Pagenlaan, waarvan de orga-
nisatie in handen is van de Stich-
ting Kids and Parents Biking, blij-
ven bij de regionale renners erg 
in trek. Na de start wist Dennis 
van Dalen zich uit de groep los te 
maken. Tijdens het verdere ver-
loop van de koers kon de con-

currentie hem niets doen; Van 
Dalen was weg en bleef weg. 
Spannender was de strijd tussen 
Akersloter Ed Kerkhof en Willem 
Volkers uit Waarland en de even 
later uit de achterhoede opdoe-
mende Egmonder Henk Jan Ver-
donk. Rondenlang en op het 
scherpst van de snede vond het 
gevecht om de overige ereplek-
ken plaats. Uiteindelijk moest Ed 
Kerkhof het hoofd buigen voor 
het geweld van Volkers. Verdonk 
moest zich tevreden stellen met 
een derde positie.

Rugbyers naar NK Touch
Castricum - Zodra de rugby-
competitie is afgelopen, be-
gint de competitie van een an-
dere rugbyvariant; touchrugby. 
Om gedurende de zomerperio-
de fit te blijven worden in parken 
of andere  beschikbare grasvel-
den ‘getouched’. Bij touchrug-
by wordt de tegenstanders niet 
getackeld maar aangetikt op 
het moment dat de speler de 
bal heeft. Het aanvallende team 
krijgt zes pogingen om een try te 
drukken. Touch Rugby kenmerkt 
zich door het snelle en tactische 
spel. Het team bestaat daarom 
uit zes veldspelers en zes reser-
vespelers die doorlopend  gewis-
seld mogen worden. 

Begin 2011 kwam Kees Beentjes 
van CasRC voor het eerst in aan-
raking met deze nog vrij onbe-
kende variant. Op zijn vrije za-
terdag trainde hij mee het Na-
tionale Touch Rugby Team in 
het Beatrix Park in Amster-
dam. Hij werd zelfs geselecteerd 
om deel te nemen aan het WK 
Touch Rugby in Schotland. Om-

dat het hem zeer goed bevallen 
was heeft hij een aantal maan-
den geleden zelf een team opge-
richt om zo het touchrugby meer 
bekendheid te geven. Het team, 
genaamd Cas Young Guns, be-
staat uit twaalf jonge rugbyers 
van CasRC en drie van RC Wa-
terland uit Purmerend. Na eerst 
weken getraind te hebben speel-
den zij hun eerste toernooi op 28 
juli in Den Haag. Zij werden daar 
verrassend derde. Afgelopen za-
terdag  namen zij zelfs deel aan 
het NK Touch Rugby 2012 in 
Amsterdam. Hun eerste wed-
strijd verloren zij door gebrek 
aan speelervaring. De twee-
de wedstrijd wonnen zij, maar 
moesten in hun derde wedstrijd 
hun meerdere erkennen in het 
touchteam van Hilversum. Uit-
eindelijk werden zij zesde in een 
deelnemersveld van acht teams.
Op zaterdag 1 september begint 
de competitie van de reguliere 
rugby weer. De Cas Young Guns 
zullen door hun touchtrainingen 
en wedstrijden extra fit op het 
veld verschijnen. 

Pim van Riet middelpunt van 
spectaculaire Dutch GT-races

Castricum - Na de HDI-Gerling 
Dutch GT Championship-races 
tijdens de Masters of Formula 3 
spoorde Pim van Riet het Lotus 
raceteam van Cor Euser aan om 
de techniek van de frêle Lotus 
Evora eens goed onder de loep 
te nemen. Aldus geschiedde en 
met resultaat: Van Riet leek op 
het circuit van Zandvoort op ze-
gekoers toen hij van de baan 
werd gerost.
Al na de eerste bocht kwam de 
Castricummer als vijfde tevoor-
schijn en een ronde later lag hij 
zelfs derde. Daarop ging hij in 
de slag met de ervaren Duncan 
Huisman, die met zijn Camaro 
opvallend wijde lijnen reed. Op 
een gegeven moment meende 
Van Riet de Camaro binnendoor 
te kunnen passeren maar Huis-
man ‘gooide snel de deur dicht’, 
zoals dat in racejargon heet. Bei-
de auto’s raakten elkaar met als 
gevolg dat Huisman zijn plaats 
aan Van Riet kwijtraakte. Maar 
twee bochten verder, in de ge-
vaarlijk snelle Scheivlakbocht, 
nam Huisman wraak door Van 
Riet de grindbak in te rossen. 

“Dat was een rotstreek. Zeker op 
die plek. Zinloos en stijlloos. En 
dat terwijl ik de race zeker had 
gewonnen. Ik zat achter de lei-
dende Nicky Catsburg en zag 
dat diens BMW steeds meer be-
gon te glijden. Terwijl mijn auto 
echt perfect op de weg lag. Die 
had ik vast ook nog gepakt”, ver-
zekerde Van Riet.
In de middag reed hij samen 
met teamgenoot Dick Freebird 
ook nog een langeafstandsrace. 
Aanvankelijk zat er weinig pro-
gressie in, door bandenproble-
men bij Freebird. Toen Van Riet 
de auto had overgenomen en te-
gelijkertijd twee goede banden 
werden gemonteerd ging het 
snel bergopwaarts met de Lo-
tus-equipe. Uiteindelijk kwam de 
Castricummer als zesde over de 
meet. “Ik heb lekker kunnen ra-
cen met een auto nu het nu ook 
echt goed doet. In de sprintrace 
heeft iedereen kunnen zien dat 
we nu in staat zijn podiumplaat-
sen te behalen en misschien 
zelfs wel een overwinning. Ik kijk 
al uit naar de races in septem-
ber.” 

Jonge doffer maakt baasje 
blij bij eerste natourvlucht
Castricum - Een jonge dof-
fer heeft dit weekend zijn baas-
je Gerhard Tromp veel plezier 
bezorgd met een fraaie over-
winning bij De Gouden Wieken. 
Op de lossingsplaats Meer, 120 
km hemelsbreed, stonden zater-

dag circa 18.000 Noord-Holland-
se postduiven opgesteld die om 
9.30 uur het luchtruim moch-
ten kiezen. De natourcompetitie 
wordt vervlogen over een serie 
van vijf vluchten en zowel jon-
ge als oude duiven mogen mee-

doen. De Castricummers had-
den er samen 220 stuks ingezet. 
De overwinning van deze vlucht 
ging naar de secretaris Gerhard 
Tromp, die zijn duiven eindelijk 
in een goede vliegconditie heeft. 
Op de tweede plek eindigde An-
ton Tromp gevolgd door John 
Kool. Donderdag wordt er inge-
korfd voor de laatste jonge dui-
venvlucht en zijn de kampioenen 
bekend. 

Castricum - Zaterdag 8 sep-
tember wordt van 11.00 tot 15.30 
uur volop gesport bij Vitesse ’22 
op de Puikman en bij Healthcen-
ter Full of Life. Dan wordt een 
sportpromotiedag gehouden, 
die als naam SportFair mee-
kreeg, waar men kennis kan ma-
ken met verschillende sporten. 
Dit gebeurt onder andere door 
middel van clinics, demonstra-
ties en een sportboulevard. Tij-
dens deze dag vindt er een pro-
gramma plaatst waarbij men on-
beperkt mee kan doen aan alle 
sporten en er naar kan kijken. De 
toegang tot de SportFair is gratis. 
Ook de aangepaste sporten ont-
breken niet. MEE verzorgt een 
programma voor mensen met 
een beperking. Wie meedoet aan 
zes sporten uit de regio, kan een 
medaille winnen. Om 11.00 uur is 
een warming up met Floris Jan 
Bovelander. Van 12.00 tot 15.00 
uur vindt er een spinningmara-
thon plaats. Men kan meedoen 
voor een, twee of drie uur. De 
kosten zijn tien euro per uur. Dit 
geld gaat naar een goed doel: 
het zwembad in Limmen. Men 
kan zich opgeven door een mail 
te sturen naar info@fulloflife.nl. 

Sporten en 
spinnen 
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Nieuw persoonlijk 
record voor Eric Ott
Uitgeest - Eric Ott heeft zater-
dag weer een nieuw persoonlijk 
record op het circuit van Assen 
op zijn naam staan: 1:43.5. 
Na een spannende wedstrijd 
ging hij als vierde over de finish 
op eenhonderdste van een se-
conde achter nummer drie. Eric 
ging naar huis met dertien pun-
ten op zak.

Aankomend weekend gaat het 
team naar Spa. Alex Ott doet 
mee aan het Dutch Superbikes 
kampioenschap. 

Daarna vindt op 15 september 
de Endurance van Assen plaats 
waaraan zowel Alex als Eric in 
één team meedoen aangevuld 
met Rob Juwett. Foto Kees Siro.

FC Castricum bij Ajax
Castricum - Om goed aan het 
voetbalseizoen te beginnen 
houdt Nick van Velzen, op de 
foto rechts in Ajax uittenue, z’n 
conditie op pijl door het spelen 
van enkele oefenwedstrijdjes. 
Nick traint door voor zijn debuut 
in de F1 bij FC Castricum.
Nick loopt naast Toby Alderwei-
reld van Ajax 1. Alderweireld 
speelde in zijn jeugd bij Germi-
nal Beerschot Antwerpen, des-

tijds een satellietclub van Ajax. 
In navolging van zijn landgeno-
ten Thomas Vermaelen, Tom De 
Mul en Jan Vertonghen maak-
te Alderweireld in 2004 de over-
stap van GBA naar Ajax. Dit keer 
bleef het bij het meelopen tij-
dens de wedstrijd Ajax-Celtic FC 
(4-0). Over een paar jaar hoopt 
Nick toch echt zelf mee te kun-
nen doen. Foto: Patrick van Vel-
zen. 

Regio - In het kader van de zo-
meractiviteiten voor 55+ is er 
een wandeling over het Monni-
kenpad op 31 augustus. De start 
is om 10.00 uur bij restaurant 
‘Anno Nu’ op de Oude Schulp-
weg 18, Egmond Binnen. De to-
tale lengte is ongeveer negen 
km. Wandelleider Kees Kroone 
vertelt onderweg veel over het 
afwisselende landschap. Ook 
de kapel  van de Benedictijner 
Abdij wordt bezocht. Aanmel-
den bij Stichting Welzijn Castri-
cum: 0251-656562 of Kees Kroo-
ne 072-5051701.

Wandeling over 
het Monnikenpad

Peter Schellevis pakt de 
tweede zege op een rij
Uitgeest - Met een groot aan-
tal oude en jonge duiven aan 
de start, stond zaterdag 11 au-
gustus het Belgische Meer op 
het programma voor de eer-
ste natourvlucht van dit seizoen. 
Om 9.30 uur vertrokken met een 

zwakke zuidwesten wind 315 
duiven van elf liefhebbers huis-
waarts. Na nog geen ander-
half uur vliegen over 114 km 
meldde de snelste duif zich om 
10.51.31 uur in Uitgeest bij de 
Peter Schellevis. De duif maakte 

een snelheid van 1414.975 mtr. 
p.m. (ruim 84km p/u) De twee-
de was van Piet Baltus, gevolgd 
door Tandem W&F Rodenburg 
en Hein Berkhout. De tweede 
overwinning van Peter Schellevis 
op deze vlucht was tevens goed 
voor een 61ste plaats in het Ray-
on B tegen 125 liefhebbers met 
3188 duiven. Volgende week de 
laatste jonge duivenvlucht vanuit 
Soissons (366 km) en tevens de 
tweede Natourvlucht vanuit Duf-
fel (160 km).

Manchezege voor Jaimie 
Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus van Team Voorwinden heeft 
tijdens het Duits kampioen-
schap Supermoto op de Harzring 
een manchezege weten te boe-
ken. Jaimie kwalificeerde zich 
als tweede en wist in de eerste 
manche na een goede start ge-
lijk de koppositie in handen te 
nemen in de S3 klasse. Jaimie 
controleerde vanaf dat moment 
de wedstrijd en wist de eerste 
manche winnend af te sluiten. 
In de tweede manche pakte Jai-
mie een goede start en kwam op 

een tweede plaats uit de eerste 
bocht. Helaas moest hij in het of-
froad gedeelte uitwijken voor 
een andere rijder en verloor hier-
door zo’n zestal plaatsen. Hij be-
gon aan een inhaalrace en kwam 
ronde voor ronde verder terug 
naar voren. 
De kopman was te ver weg 
waardoor de rijder uit Akersloot 
genoegen moest nemen met een 
tweede plaats. Volgend week-
end start Jaimie bij het Europees 
Kampioenschap Supermoto in 
Zwitserland. Castricum - Op 1 augustus 

2012 bestaat Korfbalvereniging 
Helios 50 jaar. Dit wordt gevierd 
op vrijdag 7 en zaterdag 8 sep-
tember met vrijdag een recep-
tie en een tienkamp, buffet en 
een feestavond met band op za-
terdag. De receptie is van 19.30 
tot 21.30 uur. Alle leden, oud-le-
den en relaties zijn uitgenodigd 
voor  de receptie en het feest in 
de kantine op sportpark Noord 
End aanwezig te zijn. Aanvang 
feest 20.30 uur. Meer informa-
tie? Mail naar helios.castricum@
knkv.nl. Meer informatie over het 
jubileumprogramma  is te vinden 
op www.kv-helios.nl.  

Helios is 50!

Clinic van Edwin Benne én 
Interland in De Bloemen
Castricum - In de sporthal De 
Bloemen organiseert Croonen-
burg een volleybalhappening.  
Het hoofdprogramma is een in-
terland tussen de heren van Ne-
derland en Finland. 
Voor dat de interland begint 
geeft oud-plaatsgenoot, Olym-
pisch zilveren medaillewinnaar 
in Barcelona en bondscoach 
Edwin Benne een clinic voor 
de volleyballende jeugd. Nadat 
er voorgaande jaren volleybal-
cinics zijn verzorgd door cory-
feeën als Koos Klein, Toon Ger-
brands, Ron Zwerver, Avital Se-
linger en Guido Vermeulen is het 
nu gelukt om de coach van het 
Nederlands heren volleybalteam 
een clinic voor de jeugd te laten 
verzorgen. En dat niet alleen; de 
lange mannen van Oranje spe-

len ook een interland tegen Fin-
land. De clinic begint om 17.00 
uur en duurt tot 18.00 uur. De 
clinic is bedoeld voor jeugd tus-
sen de twaalf en de achttien jaar 
van Croonenburg en omliggende 
verenigingen. In overleg met de 
bondscoach kunnen er een aan-
tal niet-volleyballers meedoen. 
Wie daar belangstelling voor 
heeft neemt contact op met Rein 
Luijckx tel: 0251 658036/yvonne-
rein@hetnet.nl.  

De deelnemers van de clinic 
hebben gratis toegang tot de in-
terland die begint om 19.00 uur. 
De zaal is open om 16.45 uur. De 
bezoekers betalen euro 7,50 (18 
en ouder) en euro 5,00 (onder de 
18). Elke bezoeker krijgt bij en-
tree patat. 

FC Uitgeest op weg naar 
de KNVB bekercompetitie
Uitgeest - De eerste wedstrij-
den van de oefenperiode waren 
voor FC Uitgeest nog niet suc-
cesvol. Het HSV-toernooi sloot 
FC Uitgeest af op de laatste plek. 
Vrijdag werd er met 7–5 verloren 
van Foresters. In de verliezer-
finale kon FC Uitgeest ook niet 

winnen van de andere vereni-
ging uit Heiloo. FC Uitgeest ver-
loor deze wedstrijd met 1–0. Eer-
der in de week speelde FC Uit-
geest met 3–3 gelijk tegen Zaan-
landia. De komende week wordt  
geoefend tegen Zilvermeeuwen 
en  volgende week speelt FC Uit-

geest drie bekerwedstrijden te-
gen gerenommeerde tegen-
standers. Op zondag 19 augus-
tus starten zij tegen Koninklijke 
HFC uit Heemstede (hoofdklas-
se zondag), op woensdag 22 au-
gustus ontvangt FC Uitgeest Ter 
Leede uit Sassenheim (hoofd-
klasse zaterdag) en FC Uitgeest 
sluit de bekercompetitie af tegen 
de zaterdag 1e klasser Marken 
in Marken. Voor de laatste actu-
ele informatie kijk op: www.fcuit-
geest.nl




