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Rock `n Roll Street met markt, Solexrace en oldtimers 
Akersloot - Niet alleen swin-
gende bands tijdens het vijftien-
de Rock `n Roll festival, maar 
ook de bekende nachtmarkt, de 
Solexrace, de minibikeshow en 
een oldtimerfestival Het festival 
wordt van vrijdag 26 tot en met 
zondag 28 augustus gehouden. 
Maar liefst negen rock ‘n roll-
formaties komen hun opwach-
ting maken in de grote tent op 
het Wilhelminaplein en in ca-
fé de Vriendschap. `57 Fairlane, 
Big Caz & the 4Bobs, Sue More-
no & Handsome Men, Holy Wa-
ter, Jacuzzi Sharks, CC Jerome 
Jettsetters, Them Lewis Boys en 
The Shakin Arrows zijn de bands 
die dit rock `n roll feest komen 
opluisteren.
Vrijdagavond start het festi-
val met de bekende nachtmarkt 
van Akersloot met ongeveer 100 
kramen en demonstraties ou-
de ambachten. De aanvang van 
de markt is om 19.00 uur en een 
uurtje later starten verschillen-

de bands in de tent en in café de 
Vriendschap met hun optredens.
Op zaterdagavond vanaf 18.00 
uur Solexen en minibikes op het 
circuit voor het Europese kampi-
oenschap dat voor de vijftiende 
keer wordt gehouden. 

Veel Solexen in de ludieke klas-
se met originele pothelm en lan-
ge leren jassen. In de A-klas-
se gaat het wat sneller en voor 
wie het allemaal nog niet ge-
noeg is, de special-klasse waar-
in de Solexen tot snelheden van 
ruim 90 km komen. Op zondag-
middag staan vanaf 13.00 uur 
oldtimers, automobielen, moto-
ren, brommers en solexen cen-
traal. De entree is het hele week-
end gratis. Voor de kinderen is 
er een springkussen naast ca-
fé de Vriendschap. Via tel.: 06-
51387333 of www.rockenroll-
street.nl kan men zich nog aan-
melden voor de nachtmarkt, so-
lexrace of oldtimerfestival.

Dodelijk verkeersongeval met open jeep

Jongen uit Limmen zwaargewond
Limmen - Op zaterdagmorgen 
omstreeks 9.50 uur reed een 
40-jarige vrouw uit Heiloo in een 
oldtimer jeep over de Rijksweg 
9 vanuit Sint Maartenvlotbrug 
in de richting Schagerbrug. In 
haar open auto zaten haar twee 
zoons van 14 en 12 jaar oud, 
een neefje van 10 en een nicht-
je van 13, beiden afkomstig uit 
Limmen. De bestuurster vertel-
de in een eerste verklaring dat 
zij met het rechter voorwiel in de 
berm was geraakt en hier tegen 
de paal van een verkeersbord 
was gebotst. De jeep was hier-
door bijna omgevallen. De 14-ja-
rige jongen werd uit de auto ge-

slingerd en raakte vol een lanta-
renpaal. De jongen overleed ter 
plaatse aan zijn verwondingen. 
De 10-jarige jongen uit Limmen 
sloeg ook uit de auto en raakte 
zwaargewond. Hij werd met mo-
gelijk hersenletsel overgebracht 
naar het Medisch Centrum Alk-
maar, maar later op de middag 
opgenomen in het Amsterdams 
Medisch Centrum. Beide andere 
kinderen en de bestuurster raak-
ten lichtgewond en werden voor 
onderzoek en behandeling over-
gebracht naar het Geminizieken-
huis in Den Helder. 
Na de aanrijding bleek het rech-
tervoorwiel van de auto af te zijn. 

Technisch onderzoek moet uit-
wijzen of dit ten gevolge van de 
aanrijding of door een technisch 
mankement is gekomen.

Wethouders twee gemeenten 
pleiten voor veiliger N203
Castricum/Uitgeest - De ver-
keerswethouders van Uitgeest 
en Castricum, P. Linnartz en B. 
Meijer, hebben afgesproken sa-
men bij de Provincie Noord-Hol-
land te gaan lobbyen voor maat-
regelen voor de Provincialeweg 
N203.
De weg is onveilig stellen bei-
de gemeenten al langere tijd. De 
Provincie heeft groot onderhoud 
gepland in 2015/2016 en dat kan 
worden gecombineerd met een 

herinrichting van de weg. De 
twee gemeenten vinden dat niet 
zo lang kan worden gewacht met 
het verbeteren van de veiligheid.
Ze pleiten er voor dat de werk-
zaamheden eerder worden uit-
gevoerd, liefst al vanaf volgend 
jaar. Daarbij moeten op kor-
te termijn tussentijdse maatre-
gelen worden genomen, stellen 
Uitgeest en Castricum, met na-
me bij het benzinestation en bij 
zijwegen.
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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 Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. Campinggasten 
worden verzocht zich voor 

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. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, 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 en vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum 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 gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@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.

medische hulp te wenden tot de huisartsenpraktijk Leemhuis/van der 
Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur 
op de grote campings. 
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www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Burgerlijke stand
Geboren:
Wonende te Castricum: 10-08-
2011: Mees, zoon van J. Schnei-
ders en M. ter Beek, geboren 
te Beverwijk. 10-08-2011: Otis, 
zoon van J. Brasser en N. Rig-
ter, geboren te Alkmaar. 11-08-
2011: Jolie Emy Maya, dochter 
van M.C.H. Buijs en A. de Sou-
za Mendes, geboren te Alkmaar.
11-08-2011: Jenny, dochter van 
Z.X. Hu en M. Jiang, geboren te 
’s-Gravenhage. 12-08-2011: Da-
mien, zoon van M.R. Swart en 
S.T. Byrne, geboren te Beverwijk.
15-08-2011: Jur, zoon van J.J. 
van de Kerkhof en R.T. Oussoren, 
geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:

18-08-2011: Röfekamp, Elbertus 
H. en van Duin, Johanna M., bei-
den wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
16-08-2011: Tuijn, Lars en Hege-
düs, Anita, beiden wonende te 
Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
13-08-2011: Veldt, Petrus A., oud 
68 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met A.M. Breetveld. 13-
08-2011: Besse, Trijntje W.J., oud 
84 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met J. Kluft. 13-08-2011: 
van der Vlugt, Elske, oud 83 jaar, 
overleden te Alkmaar, gehuwd 
geweest met B.B.B. Zeegers. 

Drie aanhoudingen na 
inbraak in bloemenzaak
Akersloot - Drie mannen in de 
leeftijd van 48, 39 en 25 jaar, af-
komstig uit Alkmaar, zijn vrij-
dagochtend rond 3.35 uur aan-
gehouden op de Diamantweg in 
hun woonplaats. 
De politie kreeg een melding dat 
er was ingebroken in een win-
kel in Akersloot. Nabij de Huis-
vuilcentrale werd de auto aan-

gehouden en doorzocht. Op de 
grond achter de bestuurders-
stoel werd een kassa aangetrof-
fen. De mannen werden aange-
houden op verdenking van in-
braak. Zij werden overgebracht 
naar het politiebureau. De kas-
sa bleek weggenomen te zijn uit 
een bloemenzaak op de Akerhof 
in Akersloot.

Wie heeft spullen over voor 
rommelmarkt Music-Train?
Castricum - Spullen over en te 
mooi om weg te gooien? Mu-
sic-Train is er blij mee. Show- en 
zanggroep Music-Train houdt op 
zaterdag 24 september haar jaar-
lijkse rommelmarkt in de Mara-
nathakerk en is op zoek naar 
materiaal wat de moeite waard 

is om te verkopen. De spullen 
kunnen op vrijdag 23 septem-
ber vanaf 14.00 naar de Mara-
nathakerk gebracht worden. De 
opbrengst van de artikelen gaat 
naar de nieuwe show van Music-
Train. Meer informatie: Miranda 
Hardebol, tel.: 0251-319151.  

Deel archief tijdelijk dicht
Castricum - Het papieren ar-
chief van de gemeente verhuist 
van De Kaap bij Dijk en Duin te-
rug naar het gemeentehuis aan 
het Raadhuisplein. Ook wordt 
het behandeld tegen schimmels 
en zilvervisjes. Daarom is het ar-
chief een aantal weken lang niet 
te raadplegen. Het gaat om de 

periode van 12 september tot en 
met 21 oktober. In het archief zit-
ten onder meer dossiers uit het 
bouwvergunningenarchief. 
Het digitale archief blijft wel te 
raadplegen en ook de stukken 
vanaf 2006 die zijn gescand en 
geregistreerd, blijven toeganke-
lijk.

Boog, ballon en blaaspijp
Akersloot - Op de Roemersdijk 
worden wedstrijden boog- bal-
lon-, blaaspijpschieten gehou-
den en er is darten. Deze acti-
viteiten vinden plaats op don-
derdag 25 augustus voor jon-

gens en meisjes in de leeftijd 
van acht tot en met twaalf jaar.                                                                                                                           
Van 11.00 tot 12.30 uur,meedoen 
kost drie euro. Aanmelden bij 
de Stichting Welzijn, tel.: 0251-
656562 in de ochtenduren.  
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Expositie in bibliotheek 
Castricum - Van 29 augus-
tus tot 10 oktober exposeert Pe-
ter Leijen in de bibliotheek. Pe-
ter Leijen tekent portretten. Hij 
begon met potlood, maar werkt 
nu bijna alleen met pastelkleu-
ren. Met pastel, zo vindt hij, krijg 

Programma 28 april t/m 4 mei 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag 21.00 uur 
zondag 21.00 uur 

maandag 20.00 uur 
woensdag 16.00 uur 

“Limitless”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 18.45 uur 
zondag 18.45 uur 
dinsdag 20.00 uur 

woensdag 20.15 uur 
“Alle Tijd”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 19.00 & 21.30 uur 
zondag 18.30 & 21.00 uur 

maandag & dinsdag 20.00 uur 
woensdag 16.00 & 20.15 uur 
“Gooische Vrouwen”

zondag, maandag & dinsdag 15.30 uur 
woensdag 13.45 uur 

“HOP” 
zondag, maandag 

& dinsdag 13.45 & 16.00 uur   
woensdag 11.30 & 13.45 uur  

“Rio (NL) 3D”
zondag, maandag & dinsdag 13.45 uur 

woensdag 11.30 uur 
“Winnie the Pooh (NL)” 

je mooiere effecten. Daarnaast 
maakt hij ook pentekeningen 
van bomen en landschappen. 
Zijn schilderijen zijn te koop. De 
expositie is gratis te bezoeken 
tijdens de openingsuren van de 
bibliotheek.

Tien organisten en twee 
zangeressen in concert
Castricum - Tien organisten uit 
Castricum, die regelmatig het or-
gel bespelen tijdens vieringen in 
de kerken die Castricum en Bak-
kum rijk zijn, zullen samen een 
orgelconcert geven met me-
dewerking van twee zangeres-
sen. Het concert wordt georga-
niseerd vanwege de viering van 
100 jaar Pancratiuskerk en het 
luidt de start in van het Monu-

mentenweekend. Er zullen onder 
anderewerken gespeeld wor-
den van Couperin, Pachelbel, 
Bach, Brahms, Franck, Schubert, 
Schostakowitsch, Rheinberger 
en Andriessen. Het concert is 
gratis te beluisteren op vrijdag 
9 september in de Pancratius-
kerk, Dorpsstraat 113-115. Aan-
vang 20.00 uur. Na afloop is er 
een deurcollecte.

Grote fancy fair van het 
koor De Vredeburgers 
Limmen - Gemengd koor de 
Vredeburgers organiseert op za-
terdag 3 september een fancy 
fair rondom de protestantse kerk 
aan de Zuidkerkenlaan in Lim-
men.
Er is van alles te koop: kleding, 
boeken, speelgoed, huisraad en 
diverse originele artikelen. De 
Creaclub van De Vredeburgers 
is heel productief geweest en 
heeft van gebruikte- en restma-

terialen allerlei hebbedingen ge-
maakt waaronder tassen, kus-
sens et cetera. Er zijn bovendien 
diverse regionale kunstenaars 
met hun werken aanwezig. Het 
koor hoopt op deze wijze geld 
bijeen te brengen om tijdens het 
jaarlijkse concert gebruik te kun-
nen maken van gekwalificeerde 
musici en solisten. De fancy fair 
wordt gehouden van 10.00 uur 
tot 15.00 uur.

Zomeravondconcert  
Castricum - Op maandag 29 
augustus wordt het laatste con-
cert in de zomerserie 2011 ge-
geven. De musici tijdens dit con-
cert zijn de organist Henk Ver-
hoef en de violiste Anneke van 
Haaften. Er zullen werken uitge-
voerd worden van onder andere 
Georg Friedrich Händel, Johann 
Sebastian Bach en Franz Benda.
Het concert in de Dorpskerk aan 
het Kerkpad 1 begint om 20.00 
uur. Kaartverkoop voorafgaande 

Bakkum - Vrijdag 26 augus-
tus worden liefhebbers weer een 
avond lang getrakteerd op on-
vervalste blues en rock ‘n roll bij 
strandpaviljoen Bad Noord. Al-
le muzikanten van John the Re-
velator spelen en Jan van Bo-
degraven zingt mee. Saxofonist 
Bert Baars is van de partij, drum-
mer Jan Stobbe en Bonne Zigte-
ma, die terug is van weggeweest. 
Aanvang 21.30 uur, de toegang 
is gratis.

Blues en rock ‘n 
roll op ‘t strand

aan het concert in de kerk. Toe-
gangsprijs zes euro.

Pompoenenconcert in De 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Vrijdag 26 augus-
tus vanaf 19.30 uur kunnen mu-
ziekliefhebbers het jaarlijkse 
Pompoenenconcert in de Tuin 
van Kapitein Rommel bijwonen. 
Melodieuze klassieke compo-
sities worden afgewisseld door 
swingende jazz of volksmuziek, 
er is sfeervolle kaarsverlichting 
en de uitgesneden pompoenen 
geven de tuin een sprookjes-

achtige uitstraling. Dit jaar heeft 
Vereniging Vrienden van de Bak-
kerij gezorgd voor de invulling 
van het programma. Vanaf 20.00 
uur speelt Milou Bakker en na 
de pauze Neef Steef Op Dreef. 
De 17-jarige Beverwijkse Milou 
brengt samen met Joey Hendriks 
(16) jazz en popmuziek. Neef 
Steef Op Dreef maakt kleine vro-
lijke liedjes over simpele dingen. 

Zondag 4 september

Optreden Booming 
Piano’s bij Deining!
Bakkum - Op zondag 4 septem-
ber zijn Booming Piano’s bij Dei-
ning op het strand. Vanaf 17.00 
uur zorgen zij voor een gezellig 
muziekspektakel. Booming Pia-
nos’s is op dit moment een van 
de meest succesvolle piano-
shows van Europa. 
Door de muziek, die alleen via 
zang, drums en piano’s ten ge-
hore wordt gebracht, wordt in-
teractie met het publiek gecre-
eerd.
In het verleden heeft Booming 
Piano’s al diverse malen suc-
cesvol opgetreden op het ter-
ras van Deining. De muziekan-

ten, twee mannen, twee vrouwen 
en een drummer, zijn echte ras-
artiesten en weten heel snel het 
publiek voor zich te winnen. Zo-
als gebruikelijk gaat tijdens het 
optreden iedereen uit zijn dak. 
Jong en oud is welkom, de en-
tree is gratis.

Voor een complete avond uit kan 
men vooraf het optreden van  
van Booming Piano’s een hapje 
eten bij strandpaviljoen Deining. 
Om zeker te zijn van een tafel 
is het wel verstandig om te re-
serveren. Dat kan via tel.: 0251-
674101. 

Gooische Vrouwen is 
terug van weggeweest
De film gaat verder waar de tv-
serie is geëindigd. De vier vrou-
wen zijn allemaal hun eigen kant 
op gegaan. Hun levens verlopen 
echter alles behalve soepel. De 
dames besluiten dat ze hard toe 
zijn aan een vakantie om weer 

een beetje tot zichzelf te komen. 
Ze pakken hun koffers en ver-
trekken naar Frankrijk, waar ze 
zich realiseren hoe belangrijk 
hun vriendschap is. Samen staan 
ze sterk en proberen ze alles om 
de problemen thuis op te lossen.

Colin Firth als de stotterende ko-
ning George VI die een logope-
dist inschakelt om van zijn pro-
bleem af te komen en het land te 
leiden. De film won vier Oscars 
voor beste film, beste regisseur 
(Tom Hooper), beste mannelijke
hoofdrolspeler (Colin Firth) en 
beste originele script. 
Direct na het overlijden van zijn 
vader en het oneervolle aftre-
den van zijn broer Edward, wordt 
Bertie, die al zijn hele leven een 
ernstig stotterprobleem heeft, 

Oscars voor The King’s Speech 
gekroond tot Koning George VI 
van Engeland. Zijn land staat op 
dat moment aan de vooravond 
van een oorlog, en het volk 
vraagt wanhopig om een leider 
in deze bange tijden. 
Zijn vrouw Elizabeth besluit con-
tact te zoeken met de excentrie-
ke logopedist Lionel Logue om 
George te helpen zijn spraak te 
verbeteren.  
Ondanks een wat moeilijke start 
lijkt Lionel’s onorthodoxe metho-
de zijn vruchten af te werpen.
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Tweede vlucht Natoer
Uitgeest - Met nog een rede-
lijk aantal oude en jonge dui-
ven aan de start, stond zater-
dag 20 augustus het Belgische 
Strombeek als tweede vlucht op 
het programma van de Natoer 
van de Vliegende Vleugels. Ech-
ter onvoorziene omstandighe-
den maakte het echter onmo-
gelijk daar die dag te lossen zo-
dat er naar een andere losplaats 
moest worden gezocht. Dit werd 
St. Job in ’t Goor met een af-
stand van 135 km. De weersbe-
richten waren heel gunstig voor 
die dag, wat goede vooruitzich-
ten gaf op een snelle vlucht. De 
lossing die ochtend om 11.25 uur 

verliep dan ook heel voorspoe-
dig en met een matige zuiden-
wind vertrokken de 285 duiven 
van elf liefhebbers huiswaarts. 
Om 12.50.27 uur melden de eer-
ste en tevens snelste duif zich op 
het hok bij Gerard Twaalfhoven 
in Uitgeest met een snelheid van 
ruim 94 km p.u.  
De uitslag van de eerste drie 
deelnemers was als volgt; Ge-
rard Twaalfhoven 1-14-45-46-48, 
combinatie Kerssens-Krom 2-3-
10-13-17 en gebroeders Been-
tjes 4-9-11-12-15. De jaarlijks 
terugkerende Piet Meijer-prijs 
ging naar de gebroeders Been-
tjes in Akersloot met de tiende 

jonge duif in de uitslag van die 
dag. De attractieprijs geschon-
ken door Wim van Hoolwerff 
ging naar Dirk de Bruin met zijn 
vijfde plaats net zoals de weke-
lijkse taart. De duif van Gerard 
Twaalfhoven was in het Rayon B. 
tevens goed voor knappe zeven-
de plaats tegen 124 liefhebbers 
met 3124 duiven.                                                                                            

Aanmelden Dikke Banden Race
Sander Lormans zondag 
niet bij Ronde Heemskerk
Heemskerk - De Wielerronde 
van Heemskerk is traditioneel op 
de zondag voor de volksfeesten 
en dat is komende zondag. Er is 
die dag wel enige concurrentie 
van andere wielerwedstrijden. Er 
zijn acht landelijke criteriums te 
verrijden en bovendien de Ron-
de van Nederland. Sander Lor-
mans, tweede bij de Wielerronde 
van Beverwijk, is door verplich-
tingen elders niet aanwezig op 

het parcours in Heemskerk. De 
wedstrijden beginnen om 13.00 
uur met de Rabo Dikke Banden 
Race voor de jeugd van zeven 
tot en met twaalf jaar. Inschrij-
ven kan nog op de dag zelf van-
af 12.00 uur bij Brasserie Manje-
fiek. Voor de jongste jeugd staan 
er een gratis zweefmolen, draai-
molen en springkussen bij de ro-
tonde Ruysdaelstraat/Carel van 
Mandersstraat. 

Skeelerronde is in aantocht; 

Het vuur uit de wielen
Uitgeest - Zondag 4 septem-
ber om 13.00 uur is de aanvang 
van de dertiende skeelerron-
de van Uitgeest en zoals altijd 
in de woonwijk De Kleis. Het is 
een evenement, dat zich in een 
steeds grotere populariteit mag 
verheugen. Belangrijk is dat de 
skeeler, voorzien is van vier wiel-
tjes en niet van drie of twee of vijf. 
Daarom is er ook een gezegde, 
die luidt, ‘zij die anders dan met 
vier wielen over de baan gaan, 
zullen niet op het podium staan’. 
Vorig jaar hoopte de organisa-
tie al op de komst van schaats-
kampioen Sjoerd Huisman, maar 
paste de wedstrijd helaas niet in 
zijn internationale programma. 
Dit jaar zag het er naar uit dat de 
topper uit het Noord-Hollandse 
Andijk wel aanwezig zou zijn. Fy-
siek malheur staat dit echter niet  
toe. Helaas kon geen ander per-
soon van dat kaliber worden ge-
vonden als remplaçant, maar ge-
lukkig blijven er nog voldoende 
goede rijders over, om prachti-
ge wedstrijden te garanderen. 
De bondsrijders rijden uiteraard 
voor mooie prijzen in Uitgeest 

maar kunnen hier ook nog eens 
punten verzamelen voor het 
Oomssport Skeelercup klasse-
ment. De organisatie, bestaan-
de uit vertegenwoordigers van 
de IJsclub Uitgeest en van Wijk-
vereniging  de Kleis  had dit jaar 
nog meer moeite om de ronde fi-
nancieel rond te krijgen, daar de 
recessie  zich nog steeds doet  
voelen, maar ondanks het getal 
13, waren er toch nog voldoen-
de sponsoren bereid, om te zor-
gen, dat de ronde doorgang kan 
vinden. Naast de sportieve hoog-
tepunten is er rond het parcours 
van alles te beleven. Een oerge-
zellig terras, muziek en leuke ac-
tiviteiten voor alle leeftijden. Tus-
sen  de wedstrijden door is er 
bovendien een gastoptreden 
van een oude landbouwtracto-
ren club. De spreekstalmees-
ter is  wederom Cor Noom. Voor 
de bondsrijders is dit Ben Ver-
duin uit Heemskerk en uiteraard 
ontbreekt Pauline, de ronde-
miss niet. Het programma ziet 
er grotendeels uit als de voor-
afgaande jaren. Om 13.00 uur is 
de start met de jeugd vanaf zes 

jaar tot en met negen, die overi-
gens maar een ronde behoeven 
te rijden. Een klein half uur later, 
de jeugd van tien tot en met der-
tien jaar, die twee ronden rijden. 
Vanaf 13.45 uur de open kampi-
oenschap van Uitgeest en ook 
in deze wedstrijd het kampioen-
schap van Uitgeest voor dames 
en heren vanaf veertien jaar, die 
twintig minuten plus twee ron-
den rijden. Tussentijds wordt 
dit spektakel ook nog eens be-
zocht door een oldtimer tractor-
show. Omstreeks 15.00 uur gaan 
de bondsrijders van start. Be-
gonnen wordt  met een wed-
strijd met daarin de C2, dames 
2 en  veteranen 2 bondsrijders, 
die 25 minuten plus drie ronden 
rijden en na al dit geweld om-
streeks 16.10 uur de C1,dames 
1 en veteranen bondrijders, die 
35 minuten en drie ronden zul-
len rijden. “De organisatie en al-
le  vrijwilligers rekenen op  goed 
weer, een heel gezellige middag 
en op veel toeschouwers. Je ziet 
tenslotte niet dagelijks vuur uit 
de wielen.” Foto: Vincent Bloot-
hoofd. 

Achttiende kroegenbridge
Uitgeest - Ook dit jaar wordt 
een kroegenbridgedrive geor-
ganiseerd. De drive vindt plaats 
op zaterdag 17 september en 
er kunnen maximaal 196 paren 
deelnemen. Er zijn nog een paar 
plaatsen vrij. 
Men kan zich inschrijven door 
25 euro over te maken op giro-
nummer 5814285  t.n.v. kroegen-

bridge Uitgeest onder vermel-
ding van de naam van het deel-
nemende paar, één adres, post-
code, woonplaatsen telefoon-
nummer. Toewijzing van deel-
name gebeurt op volgorde van 
binnenkomst van inschrijving. 
Nog vragen? Bel Alyne Dumas 
tel 0251-310754, mobiel 06-
51883890. 

Jonge teams gezocht voor 
straatvoetbaltoernooi
Uitgeest - Net als vorig jaar or-
ganiseert de Stichting Welzijn 
Castricum het een straatvoet-
baltoernooi van 24 augustus tot 
en met 3 september.Een team 
aanmelden kan op calustreet-
league2011 op www.toernooi.nl. 

Op woensdag en donderdag-

avonden wordt er gevoetbald 
door jongeren tussen de der-
tien en twintig jaar in Castri-
cum, Akersloot, Limmen en ook 
Uitgeest. De wisselbeker staat 
in Limmen. Als Limmen dit jaar 
weer wint blijft de beker daar 
definitief, want dat zou de derde 
keer op rij betekenen.

AVC houdt open dag voor 
de jeugd op 3 september 
Castricum - Zaterdag 3 sep-
tember geeft AV Castricum jon-
gens en meisjes van zes tot en 
met vijftien jaar alle gelegenheid 
om kennis te maken met de at-
letiek en de vereniging. Onder 
de naam ‘Atletiekspelen Castri-
cum’ staan hiervoor die dag tus-
sen 13.00 en 16.00 uur de poor-
ten van sportpark De Duinloper 
aan de Zeeweg wijd open.  

Er staan die zaterdagmiddag 
voor de deelnemers verschillen-
de onderdelen op het program-
ma. Zo kan iedereen z’n tijd tes-

ten op de sprint. Afhankelijk van 
de leeftijd is dit veertig of zes-
tig meter. Ook staat er een com-
plete ronde op de kunststof atle-
tiekbaan, dus 400 meter, op het 
programma. Andere onderdelen 
waaraan die middag kan wor-
den meegedaan zijn verspringen 
en balwerpen. Iedereen kan aan 
alle onderdelen meedoen, maar 
natuurlijk kan ook gekozen wor-
den voor niet meer dan één fa-
voriet onderdeel. Ook familiele-
den en vrienden worden uitge-
nodigd om mee te doen. Deelna-
me is gratis. Foto: Wim Res.
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Kunstenaars tonen hun 
werk bij LEM exposities
Uitgeest - Tot en met 18 sep-
tember is er bij LEM exposities 
werk te zien en te koop van vijf 
verschillende kunstenaars. Van 
Rianne Vermeulen zijn er onder 
andere vilten schalen, sieraden 
tassen, jassen en hoeden te zien. 
Arie Prevo exposeert met figura-
tieve beelden in steen en brons 
(zie foto). Van Hans Bruinsma 

vindt men foto’s en van Leo van 
IJperen onder meer 500 absur-
distische tekeningetjes en car-
toons. Marijke van IJperen-van 
Dijk exposeert tekenwerk met 
lussen als onderwerp. 
LEM exposities op de Hogeweg 
92a is geopend op woensdag, 
zaterdag en zondag van 12.00 tot 
17.00 uur.

Paper Plane treedt op
Uitgeest - Paper Plane treedt 
tijdens de feestweek in Heems-
kerk twee keer op. Op zondag 28 
augustus tijdens de wielerronde 
zijn te beluisteren op het buiten-
podium van Café Cheers aan de 
Van Coevenhovenstraat. In het 

voorprogramma staat de band 
Royal Flush. Aanvang 13.00 uur, 
toegang gratis.
Op vrijdag 2 september speelt 
Paper Plane in de Amazon Feest-
tent op het Nielenplein. Aanvang 
14.00 uur, toegang gratis.

Mill House start weer 
met cursus breakdance
Uitgeest - Vanaf 14 september 
start  Mill House in samenwer-
king met Mike Flanders Dance 
Experience met een nieuwe cur-
sus breakdance. De cursus is 
geschikt voor jongens én meiden 
vanaf acht jaar. Zij leren dansen 
op hiphop. 
De cursus beslaat acht achter-
eenvolgende lessen van een uur. 

Er zijn twee groepen: van 19.00 
tot 20.00 uur en van 20.00 tot 
21.00 uur. 
De cursus kost 40 euro en wordt 
vooraf betaald. De cursus wordt 
gegeven in jongerencentrum 
Mill House, Molenwerf 6 in Uit-
geest. Aanmelden is noodza-
kelijk, per e-mail: millhouseuit-
geest@gmail.com.  

Stellingmaand van start 
in Fort aan Den Ham
Uitgeest - Voor Fort aan Den 
Ham begint de stellingmaand 
al op zondag 28 augustus. Tus-
sen 11.00 en 16.00 uur is het fort 
te bezoeken en zijn er ieder uur 
rondleidingen. Om 13.00 uur is 
er een lezing over ‘Mouwem-
blemen in Indië. Wim Bak vertelt 
over de betekenis van dit militair 
gebruik in de periode 1945-’50 in 
voormalig Nederlands-Indië en 
laat hier origineel en uniek mate-
riaal zien in zijn expositieruimtes.
Er zijn exposities over Neder-

lands-Indië, WW2, Linie van Be-
verwijk, scouting, et cetera.

De verzamelaars van oude 
Grammofoonapparatuur (NGG) 
zijn ook weer present. Natuur-
lijk is de kantine geopend en 
kan men vrij over het fortterrein 
dwalen. Het fort, uit 1903, is on-
derdeel van de Stelling van Am-
sterdam en UNESCO werelderf-
goed. Direct aan de N203 tus-
sen Uitgeest en Krommenie ter 
hoogte van de De Krokodil.

Weinig snelheidsovertreders
Uitgeest - De politie hield 
woensdag tussen 10.30 uur en 
12.30 uur een snelheidscontro-
le op de Provincialeweg. Alle 200 
passanten bleken zich aan de 

maximum snelheid te houden. 
Hierna verplaatste de controle 
zich naar de Baandert in Heems-
kerk. 
In totaal werden hier elf bekeu-

ringen geschreven, acht voor 
te hoge snelheid, twee voor het 
niet juist vastzetten van de rem-
inrichting en één voor het niet bij 
zich hebben van het rijbewijs. 

De betrokken bestuurders kre-
gen hun bekeuring mee.

Heemskerk - Zondag 28 au-
gustus zijn in luchtoorlogmu-
seum Fort Veldhuis de Bat-
tle Tanks Nederland (BTN) gast. 
BTN is een club voor liefheb-

Demonstraties Fort Veldhuis
bers van voornamelijk radiogra-
fische tanks in de schaal van 
1:15 en 1:16 voorzien van een 
Battle System. Met het Battle Sy-
stem is het mogelijk om een ge-

vecht na te spelen met meerde-
re tanks. Fort bij Veldhuis, Ge-
nieweg 1, Heemskerk. De Bat-
tle Tanks Neerland demonstre-
ren hun kunnen tussen 10.00 uur 
en 17.00 uur, Toegang: 2,50 euro, 
kinderen van 8 tot 12 jaar, 1,50, 
kinderen jonger dan 8 jaar gratis. 

Volgende week westrijden op 
kunstgrasveld bij FC Uitgeest

Uitgeest - Momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan de her-
inrichting van het terrein van 
voetbalvereniging FC Uitgeest. 

Het ijsbaanterrein is ondertus-
sen een geliefde locatie voor 
voetballers en trainers en daar 

De C-tjes op het ijsbaanterrein waar gebruik van wordt gemaakt tijdens de heririchting van het sportpark.

is de afgelopen periode veel-
vuldig gebruik van gemaakt. 
Met ingang van 5 september 
kan er weer getraind worden op 
twee kunstgrasvelden op het ei-
gen sportcomplex aan de Zien-
laan. De grasvelden zijn voorlo-
pig nog niet beschikbaar. Vanaf 

het weekend van 3 en 4 septem-
ber staan ook de eerste wedstrij-
den ingepland op deze nieuwe 
kunstgrasvelden; een mooie ge-
legenheid om het nieuwe sport-
park te bekijken. Wie niet zo lang 
kan wachten, kijkt alvast op de 
website www.fcuitgeest.nl.   

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL   

HOUDT DE ZOMER VAST !!!
Laat de zon niet ontsnappen, en geniet van dit lekkers....
Van woensdag t/m woensdag:

SLAGROOMSOESJES
mmmm..... van € 3,50  nu   per doosje € 2,50 !!
Dit weekend:

APPELSLOF
‘n traktatie ! van € 8,50  voor € 7,50 !!

Ko�  e, gebak en belegde broodjes in onze ko�  ecorner Uitgeest !!
www.bakkerijputter.nl

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426
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Heeft Akersloot het 
zwembad van het jaar?
Akersloot - Zwembad Akersloot  
is genomineerd voor De Zwem-
bad van het Jaar Verkiezing 
2011. Zwemliefhebbers kunnen 
via www.zwembadvanhetjaar.nl 
hun stem uitbrengen. 

Deelnemers maken kans op 
een reis naar één van de mooi-

ste zwembaden van de wereld in 
IJsland en een iPad. Zij kunnen 
cijfers geven voor klantvriende-
lijkheid, de prijs/kwaliteit ver-
houding, hygiëne en sfeer/am-
biance. Akersloot dingt ook mee 
naar de Provincie Award voor de 
provincie NH. Er kan tot en met 
29 oktober gestemd worden.  

Kerstmis in augustus?
Castricum - Onder de titel The 
Magic of Christmas organiseert 
het Projectkoor Castricum net 
als vorig jaar een kerstproject 
van zes weken waaraan door ie-
dere zanger/-res vanaf 18 jaar 
kan worden deelgenomen. Vo-
rig jaar waren dat er bijna zeven-
tig afkomstig uit de gehele regio. 
Er wordt gestreefd naar een vier-
stemmig koor. Er vinden totaal 
zes repetities plaats op de zater-
dagen in november van 10.00 tot 
12.30 uur en zaterdag 3 decem-
ber. Zaterdag 10 december vindt 
de generale repetitie plaats en 

het kerstconcert vindt plaats op 
zondagmiddag 11 december in 
de Maranathakerk. De repetities 
vinden plaats in de protestantse 
kerk in Limmen. De muzikale lei-
ding is in handen van twee be-
kende musici: Cees Brugman en 
Gijs Braakman. 
Aan het project en concert wordt 
medewerking verleend door en-
kele bekende professionele so-
listen; Paula van Wijk (dwars-
fluit) en Arien Blees (mezzo-so-
praan). Een bijzonder intermezzo 
is weggelegd voor het inmiddels 
al landelijk befaamde Dickens-

kerstensemble van de muziek-
vereniging Emergo. Het reper-
toire bestaat uit carols en enkele 
eigentijdse kerstliedjes. Ook met 
soliste het lyrische ‘Laudate Do-
minum’ van Mozart, een compo-
sitie van John Rutter en het deli-
cate ‘Ave Maria’ van Caccini. Be-
langstellenden kunnen zich tot 
uiterlijk 30 september aanmel-
den. De kosten bedragen 35 eu-
ro. 
Kijk voor meer informatie op 
www.projectkoor-castricum.nl 
of bel Aad Zonneveld tel.: 0251- 
656907. 

Opvoedspreekuren van 
start op drie locaties
Castricum - Begin septem-
ber gaat in de gemeente op ver-
schillende locaties het opvoed-
spreekuur van start van de GGD 
Hollands Noorden. Men kan te-
recht van 8.30 tot 12.00 uur op 
de eerste en derde dinsdagoch-
tend van de maand in de Au-
gustinusschool in Castricum, de 
tweede dinsdagochtend van de 
maand in de Sint Maartenschool 
in Limmen, de vierde dinsdag-
ochtend van de maand in de 
Rembrandtschool in Akersloot. 

Ouders/verzorgers kunnen met 
vragen over opvoeding terecht 
bij Ellen Labree. Zij is de peda-
gogisch adviseur van de GGD 
Hollands Noorden. Tijdens het 
opvoedspreekuur kan men ad-
vies vragen over het opvoeden 
van kinderen van 0 tot 19 jaar. Er 
wordt gewerkt met het program-
ma Positief Opvoeden. 
Bel 088-0100555 voor het ma-
ken van een afspraak of raad-
pleeg de website www.positief-
opvoeden.nl.

Altijd prijs met de kassa-
bonactie in Geesterduin
Castricum - De winkeliers van 
winkelcentrum Geesterduin 
hebben weer iets leuks in petto 
voor hun klanten. Op zaterdag 3 
september wordt een kassabo-
nactie gehouden van 11.30 tot 
15.30 uur. 

Op vertoon van een kassabon 
van die dag van minimaal 10.00 
euro kan men meespelen. De 
klant trekt een nummer, waar-
mee een kleine of grote prijs te 

winnen is. Alle deelnemers heb-
ben altijd prijs! Deelnemers zijn 
wel tenminste dertien jaar. Wie 
meerdere artikelen koopt op 3 
september tijdens de speelpe-
riode kan dus vaker meespe-
len. Een belangrijke regel is wel: 
‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen, 
maar wel opnieuw aansluiten 
achter in de rij!’ Het accordeon-
duo G & G komt naar Geester-
duin om de actiedag op te luis-
teren.

Wandeling met IVN op 
de Westert en de Bleek

Egmond - Op 31 augustus gaat 
IVN-gids Cocky van Engen van 

19.00-21.00 uur voor de laatste 
keer dit seizoen met belangstel-

lenden zwerven door het PWN-
duingebied in Egmond-Binnen. 
Naast aandacht voor bessen en 
vruchten krijgen ditmaal ook en-
kele planten in het gebied bij-
zondere aandacht. De Bleek en 
de Westert behoren tot de oude 
duinen en zijn eeuwenlang door 
de mens in gebruik geweest voor 
het weiden van vee, het bleken 
van linnen en voor landbouw en 
de bollenteelt. Dat heeft geleid 
tot het kenmerkende open nol-
lenlandschap. De gidsen vertel-
len over de cultuurhistorie, land-
schap en beheer, flora en fauna. 
Er kunnen maximaal twaalf men-
sen mee die zelf voor een duin-
kaart dienen te zorgen. Aanmel-
den is noodzakelijk via tel:  072-
5334948. Er wordt een bijdrage 
gevraagd van twee euro. 
Vertrek om 19.00 uur, nieu-
we parkeerterrein PWN, Ou-
de Schulpweg, Egmond-Binnen 
(rechts van restaurant Anno Nu).

Meepraten over veilig verkeer 
in de Verzetsheldenbuurt?
Castricum - De gemeente wil 
de verkeersveiligheid in de Vet-
zetsheldenbuurt verbeteren. 
Daarover is een inspraakavond, 
maandag 5 september van-
af 19.30 uur in De Kern, Over-
toom 15. De plannen gaan over 

een herinrichting van de Verleg-
de Overtoom, Overtoom, Bree-
deweg en Jacob Rensdorp-
straat, aanpassingen in de Neel-
tje Groentjesstraat en een snel-
heidsremmer in de Meester Bo-
dewesstraat.

Wat er werkelijk gebeurde voordat het noodlot toesloeg
Uitgeest - Op zondag 7 augus-
tus om 4.10 uur kwamen Jerion 
de los Santos en Maurice Zwa-
neveld om het leven bij een au-
to-ongeval op de Provincialeweg 
N203. Een vriend van beiden, die 
graag anoniem wil blijven was 
de nacht van het ongeluk nog 
bij hen tot 2.00 uur. Via hem en 
eveneens via andere vrienden 
van Jerion en Maurice alsme-

de door de broer van Maurice is 
nu meer bekend over het daad-
werkelijke verloop van de avond/
nacht.

Jerion was al één à twee dagen 
terug uit Mallorca, waar hij had 
gewerkt met een vriend. Hij had 
veel geslapen, dus oververmoeid 
was hij niet. Jerion was zaterdag 
6 augustus níet op Dance Valley. 

Maurice wel, samen met vrien-
den. Die bleven bij Dance Valley 
tot ongeveer 21.30 uur. Vervol-
gens gingen zij naar een vriend 
in Assendelft en reden daarna 
terug naar Uitgeest. Op de te-
rugweg van Assendelft naar Uit-
geest belde  Jerion naar Mauri-
ce. Die twee hadden elkaar een 
lange tijd niet gezien. Ze spraken 
af elkaar te ontmoeten. Mau-

rice en zijn vriend reden naar 
Uitgeest en ontmoetten Jerion 
en een vriendin van hem. Na-
dat zij enige tijd praatten over 
het werk, de vakantie, et cetera 
vroeg Jerion of Maurice zin had 
om mee te gaan naar de kermis 
in Akersloot.  Dat wilde Mauri-
ce wel. Maar eerst brachten zij 
de vriend van Maurice om 2.00 
uur thuis in Uitgeest. Jerion was 

de ‘bob’ die avond. Ook Jerions 
vriendin ging mee naar de ker-
mis. Nadat zij gedrieën weer uit 
Akersloot vertrokken, brachten 
zij eerst de vriendin naar huis in 
Castricum. 

Daarna reden Maurice en Jerion 
van Castricum naar huis in Uit-
geest. Helaas zijn zij nooit thuis 
aangekomen. 
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Positief over Glashart
Dit keer kan ik de neiging niet onderdrukken om toch in de pen te klim-
men naar aanleiding van de discussie in de brievenrubriek. Een aantal 
private aanbieders heeft het initiatief genomen om onder andere in Cas-
tricum een nieuw product in de markt zetten. Hierbij wordt, voor zover 
mij bekend, geen gebruik gemaakt van fi nanciële bijdrage van de ge-
meente Castricum. Vanzelfsprekend moet wel een (forse?) investering 
gedaan worden om dit van de grond te krijgen. Is het dan vreemd dat 
eerst gepeild wordt of er een zekere interesse is in het nieuwe product, 
zodat te zijner tijd ook wat verdiend kan worden? Een interessepeiling 
is überhaupt geen stemming. Het zegt alleen maar iets over het aantal 
huishoudens, dat op dit moment wil switchen naar een andere aanbie-
der en daarvoor ook nog wil betalen. We gaan toch ook niet pleiten om 
andere (particuliere) zaken te sluiten, waar slechts een deel van de huis-
houdens voor wil betalen? Menig winkel of vereniging zal onder de 20% 
zitten en dat staat los van het bestaansrecht (zolang een aanbieder het 
maar de moeite waard vindt). Het wel of niet doorgaan heeft zeer weinig 
te maken met onze waardevolle democratie en is ook niet vergelijkbaar 
met de discussie rondom het strand. Het blijvende effect op de leefom-
geving is immers zeer gering (één kabeltje extra in de grond). Op basis 
van de Telecomwet heeft de gemeente weinig of geen mogelijkheid om 
dit soort initiatieven tegen te houden. Ook zijn eventuele schades als 
gevolg van de aanleg voor rekening van de initiatiefnemers.
Het heeft natuurlijk geen zin om glasvezel (of een snelabonnement bij 
Ziggo) aan te schaffen om gewoon te computeren. Voor bijvoorbeeld 
thuiswerken, televisiekijken in hoge kwaliteit, beeldbellen, online een 
spel spellen en/of eigen server biedt glasvezel wel degelijk voordelen ten 
opzichte van een kabelabonnement. Ja, Ziggo kan tot op zekere hoogte 
ook hun huidige netwerk verder verbeteren. Zullen ze dat doen als er 
toch geen goede concurrentie is? Weet u nog hoe enige jaren geleden 
de kabel en telecombedrijven met elkaar wedijverde om de gunst van de 
consument? Steeds meer snelheid (en kwaliteit) leveren voor hetzelfde 
of lager tarief. Nu de technologie rondom DSL minder ruimte biedt 
voor snelheidsverhogingen is het mooi dat glasvezel dit vuurtje weer 
opstookt. De eerste effecten zijn al zichtbaar in de vorm van allerlei aan-
biedingen en advertenties van Ziggo. Als u geen of onvoldoende waarde 
hecht aan de voordelen, dan blijft u bij uw huidige aanbieder en kost het 
u ook niets. Mooi toch? Ik ben in ieder geval blij dat een zeer aanzienlijk 
deel van de Castricumse huishoudens voldoende de voordelen ziet om 
over te stappen, zodat de aanleg doorgang kan vinden. Over een aantal 
jaar vragen we ons vast af, waar deze hele discussie nu eigenlijk over 
ging. Wie had immers 15-20 jaar geleden terug al de mogelijkheden van 
internet vandaag de dag kunnen voorspellen?
J. Kort, Castricum.

Dijk en Duin op zoek naar 
vrijwilligers en stagiaires
Bakkum - Dijk en Duin, speci-
alist in psychiatrie zoekt vrijwil-
ligers en maatschappelijke sta-
giaires die activiteiten met cliën-
ten willen ondernemen. Vrijwil-
ligers bij Dijk en Duin vervullen 
voor de volwassen en oudere cli-
enten een belangrijke rol in het 

doorbreken van isolement. Bij-
voorbeeld door naar de markt te 
gaan, een wandeling te maken 
of een spelletje te doen met cli-
enten die op een afdeling verblij-
ven of zelfstandig wonen. Deze 
activiteiten kunnen zowel door 
de week als in het weekend ge-

daan worden.
Dijk en Duin heeft een vrijwilli-
gerscoördinator in dienst die de 
wensen en mogelijkheden van 
de cliënten en de vrijwilligers 
op elkaar afstemt. Voor scholie-
ren vanaf zeventien jaar zijn er, 
naast het ondernemen van acti-
viteiten met cliënten, ook nog di-
verse andere mogelijkheden, bij-
voorbeeld voor het doen van een 
maatschappelijke stage. 
Iedereen die geïnteresseerd is 
in belangrijk en zinvol vrijwilli-
gerswerk òf een maatschappelij-
ke stage bij Dijk en Duin kan op 
2 september op de vrijwilligers-
markt op het Bakkerspleintje in 
Castricum terecht bij de stage-
coördinator en de coördinator 
vrijwilligerswerk. Zij zijn hier van 
11.00 tot 16.00 uur aanwezig om 
vragen te beantwoorden of een 
toelichting te geven.
Wie op 2 september verhinderd 
zijn is, maar wel interesse heeft, 
kan telefonisch contact opne-
men met  Amanda de Haas, co-
ordinator vrijwilligerswerk, tel 
0251-665353 of Jacqueline 
Leeuwerik, stagecoördinator, tel 
0251-665284. 

Jacqueline Leeuwerik (links) en Amanda de Haas.

Met jarig Landschap Noord-Holland 

Fietsexcursie door Oer-IJ

Regio - Op zaterdag 3 sep-
tember leidt Onno Steendam 
een fi etsexcursie door de na-
tuur rond Heiloo, Uitgeest, Lim-

men en Castricum. Hier ligt het 
Oer-IJ, een gebied dat gevormd 
is door een oude arm van de 
Rijn. Onno Steendam is beheer-

der bij Landschap Noord-Hol-
land en vertelt graag allerlei we-
tenswaardigheden. Deze tocht 
organiseert het Landschap van-
wege haar 75-jarig bestaan. Elke 
twee weken organiseert Land-
schap Noord-Holland een fi ets-
tocht in een deel van Noord-Hol-
land. De tocht gaat langs de dui-
nen, door Bakkum waar Land-
schap Noord-Holland graag de 
Schoonwatervallei wil realise-
ren, Eendenkooi van der Eng, de 
Castricummerpolder en de Groot 
Limmerpolder.

De gratis fi etsexcursie begint om 
10.00 uur bij de Rabobank vlak-
bij Station Heiloo. De route is 
circa 35 km lang en omstreeks 
15.00 uur is de groep weer te-
rug. Deelnemers zorgen zelf voor 
eten en drinken.  Kijk op www.
landschapnoordholland.nl/fi ets-
estafette voor meer informatie. 
Daar kan men zich ook aanmel-
den of bel 088-0064455. Foto: 
Barbara van Beijma.

Werk Noam ben Jacov te zien 
in Kunstenaarscentrum Bergen
Castricum - Zondag 28 augus-
tus wordt om 16.00 uur de ten-
toonstelling Magnetic Strings in 
het Kunstenaarscentrum Ber-
gen geopend. De tentoonstel-
ling laat werk zien van de KCB-
leden Noam ben Jacov uit Cas-
tricum en Rob ter Steege. In het 
werk van Noam ben Jacov stolt 
de tijd. De kunstenaar maakt on-
der andere ‘body sculptures’ die 

als het ware tot leven komen in 
performances en choreografi e-
en voor dansers. In het Kunste-
naarscentrum Bergen laat No-
am ben Jacov een installatie zien 
die ‘stollingen’ bevat van perfor-
mances. Deze stollingen worden 
met draden verbonden; de dyna-
miek van de beweging wordt ge-
vangen. 
Rob ter Steege maakte voor de-

Castricum - De Stichting Wel-
zijn Castricum is tot en met 18 
september uitsluitend ‘s mor-
gens geopend tussen 9.00 en 
12.30 uur. Tot nadere bericht-

Gewijzigde openingstijden Welzijn
geving is de kopieerservice ge-
sloten. Voor meer informatie kan 
men contact opnemen met Mie-
ke Boot, tel.: 0251-656562 of 
vcc@welzijncastricum.nl.  

ze expositie een nieuwe installa-
tie. Hij noemt zijn installaties ‘la-
boratoria voor muziek’. Hiervoor 
maakt hij onder andere gebruik 
van geluidstapes, omdat die vol-
gens hem geluid ‘lengte, een 
dikte en een hoogte’ geven. De 
tentoonstelling duurt tot en met 
2 oktober. 

Kunstenaarscentrum Bergen is 
te vinden op Plein 7. Openingstij-
den woensdag tot en met vrijdag 
13.00-17.00 uur, zaterdag 11.00-
17.00 uur en zondag 13.00-17.00 
uur. 

Geen krant ontvangen?
Bel 0251-674433

Live-muziek De Bakkerij
Castricum - Zaterdag is het the-
ma camping waar het om draait 
in De Bakkerij. Denk daarbij aan 
tenten, waslijnen, standplaatsen, 
blikbier, snacks en toeristen. De 

Blauwe Hond treedt op, The Lost 
Noise, Spook en de klopgees-
ten en er is een camping-kara-
oke.  De dresscode is natuurlijk 
camping.

Klusjes doen in natuur 
voor gratis kamperen
Castricum - Op twee woens-
dagmiddagen in de herfstvakan-
tie wordt er op camping Gevers-
duin met kampeerders geklust. 

Het belevingspad wordt opge-
schoond, de vlindertuin bijge-

werkt en zwerfafval verwijderd. 
In ruil voor de vier uurtjes hand-
arbeid kan er vier nachten gratis 
worden gekampeerd. 

Kijk voor meer informatie op 
www.campinggeversduin.nl. 
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Duiventransport met 
heel veel hindernissen
Castricum - Op het programma 
van de Gouden Wieken stond de 
tweede navlucht en de geplan-
de losplaats was Duffel. Maar 
die losplaats was helemaal niet 
beschikbaar vanwege de kermis. 
Daarna werd uitgeweken naar 
Strombeek, waar de losplaats 
bleek afgesloten en vervolgens 
naar Nijvel. 
Na overleg met de lossingcom-
missie werd de reis vervolgd 
naar Sint Job in het Goor en daar 
werden de duiven dan einde-

lijk om 11.15 uur gelost. Met een 
snelheid van iets onder de 100 
km per uur denderden de duiven 
richting huis. 
De blauwe doffer van Gerhard 
Tromp was alle concurrentie te 
snel af zijn. Drie seconden la-
ter klokte Sander de Graaf zijn 
duif en Arie Hageman werd der-
de. De vijftig prijsvliegende dui-
ven werden in een kleine vier 
minuten geklokt; de eerste om 
12.41.12 uur en de laatste om 
12.45.18.

Gratis roofviscursus voor jeugd
Castricum - HSV Castricum 
organiseert voor jongeren van 
twaalf tot en met zestien jaar 
een roofviscursus waarbij al-
le kneepjes van het vak uitge-
legd worden. De cursus bestaat 
uit een avond tekst en uitleg aan 
de hand van foto en filmmateri-

aal in het clubhuis van de Sala-
mander op Sportcomplex Wou-
terland aan de Van Haerlemlaan 
in Bakkum op donderdag 8 sep-
tember vanaf 20.00 uur. 

Op zondag 11 september wordt 
de cursus in de praktijk voortge-

Jongeneel verrassend sterk
Castricum - Na wat teleurstel-
lende weken, waarin het Klaas 
Jongeneel maar niet lukte om 
zijn normale vorm te halen, was 
afgelopen week een herboren 
man te zien bij biljartvereniging 
WIK. Met goed spel, soms afge-
wisseld met wat ‘zwijntjes’ zet-
te hij met 28 tegen 20 carambo-
les zijn tegenstander Gert Lute 
aan de kant met de hoogste se-
rie van de avond van vijf caram-
boles. Deze prima prestatie was 
goed voor zestien punten, terwijl 
Gert het met zeven moest doen.
De avond stond in het teken 

van het verspelen van rest-
partijen zodat een aantal le-
den twee partijen moest afwer-
ken. Grote winnaar in deze dub-
bel spelen werden Cythia Slin-
ger en Hans Kooiman. De nieu-
we kampioen is Cynthia Slinger 
met een stijgingspercentage van 
150%, een goede tweede is Cees 
Burgmeijer met een percentage 
van 121%. Voor de derde plaats 
zijn er nog twee kandidaten, t.w. 
Kees Baars met een percentage 
van 118% tegen Jörgen Bolten 
117%. Volgende week zal de de-
finitieve eindstand bekend zijn.

Trainingsstage voor Halve van Egmond
Castricum - Op woensdag 7 
september gaat de Egmondsta-
ge weer van start. Dit is een trai-
ningsstage bij de Egmondgroep 
van AV Castricum voor recre-
atieve hardlopers die zich wil-
len voorbereiden op de Halve 
van Egmond. De Egmondgroep 
is een van de loopgroepen van 
AV Castricum. Minder ervaren 
lopers die geen lid zijn van AV 
Castricum kunnen dan deelne-
men aan een speciaal trainings-
programma, de Egmondstage, 
dat hen optimaal voorbereidt op 
dit loopevenement. Als zij willen, 
kunnen zij vervolgens lid worden 
van de Egmondgroep. De Eg-

mondgroep heeft twee ervaren 
looptrainers: Ari Smit en Jean 
Brakenhoff.
Ari Smit is een extraverte vijf-
tiger Het trainingsprogramma 
van de Egmondstage bestaat 
uit een combinatie van interval-
training, tempoduurloop en rus-
tige duurloop. Het gaat om de 
opbouw van kracht, snelheid 
en duurvermogen. De Egmond-
groep en -stage trainen drie 
keer in de week. Op maandag-
avond een rustige lange duur-
loop in de duinen (wintertijd op 
straat); woensdagavond is de in-
tervalavond (wintertijd op de at-
letiekbaan). Op zaterdagochtend 

wordt het accent gelegd op tem-
poduurlopen in de duinen en op 
het strand. 

Recreatieve lopers zijn welkom 
op woensdag 7 september om 
19.30 uur op de atletiekbaan De 
Duinloper, Zeeweg te Castricum. 
Ook op zaterdagochtend vanaf 
9.15 uur en maandag vanaf 19.30 
uur wordt getraind. Vooraanmel-
ding is niet nodig. De kosten van 
de stage bedragen tachtig eu-
ro, inclusief de deelname aan 
de AVC-strand- en duinloop van 
4 december. Zie ook www.eg-
mondstage.nl en www.avcastri-
cum.nl.

zet in zwembad Dampegheest in 
Limmen van 10.00 tot 13.00 uur. 
Hierna is er uitgebreid de mo-
gelijkheid om de materialen zelf 
uit te proberen. Na afloop kan er 
ook nog in het naastgelegen pol-
derwater ‘t Stet geprobeerd wor-
den een echte snoek te vangen. 
Aanmelden kan via jeugd@hsv-
castricum.nl.

FCC scoort er lustig op los
Castricum - FC Castricum 
heeft zaterdag een spectaculai-
re 11- 2 zege behaald op AFC 34. 
FCC  liet er in de bekerwedstrijd 
geen gras over groeien. De Cas-
tricummers hadden maar één 
doel voor ogen en dat is de in-
geslagen weg vervolgen on-
der de nieuwe trainer Radjin de 
Haan, waarbij het resultaat nog 
altijd ondergeschikt is. Castri-
cum begon aanvankelijk aarze-
lend. Na een kwartier kwam AFC 
34 op voorsprong. Wijnand Krom 
gaf voor vanaf links en tot ver-
bazing van iedereen plofte de 
bal over de verraste Marius Jan-
sen, 1-0. FCC herstelde zich bin-
nen de minuut. Joris Schekker-
man kreeg alle tijd en ruimte op 
aan te leggen na een corner van 
Ruud Drolinga, 1-1. De aanval-
lers van FCC draaiden de ver-
dedigers van de thuisploeg re-
gelmatig dol en met een beetje 
meer overleg had Castricum al 
eerder afstand genomen van de 
zaterdag derdeklasser. Nu duur-
de het tot vlak voor rust dat Peter 

Hes de 2-1 en Raymond Rijns-
burger de 3-1 binnenwerkten, 
beide keren na voorbereidend 
werk van Thijs Draper. Na rust 
ging FCC vrolijk verder. Nadat 
Maarten van Duivenvoorde op 
de lat had gekopt, stelde de aan-
valler Raymond Rijnsburger in 
staat diens tweede treffer te ma-
ken, 1-4. Radjin de Haan bracht 
na een uur spelen Maarten Kooij 
(foto) in de ploeg. Hij gaf direct 
zijn visitekaartje af door bij zijn 
eerste-de-beste kans te scoren 
na een knappe lichaamschijnbe-
weging, 1-5. Ook bij de 6-1 was 
Kooij nauw betrokken. FCC bleef 
de tegenstander onder druk 
zetten en dat leverde nog een 
handvol goals op van achtereen-
volgens Maarten van Duiven-
voorde, Tobias de Koning, Step-
han Zeilstra, opnieuw Maarten 
van Duivenvoorde en Thijs Polak. 
Opvallende speler in de voorbe-
reiding van FCC is Thijs Draper. 
Woensdag speelt FCC thuis te-
gen vv Limmen, aanvang 19.30 
uur. Foto: Han de Swart. 

Niet geschoten, altijd mis!
Akersloot - Leonie Buur kan het 
eigenlijk nog steeds niet geloven. 
Haar Palusha is nationaal kampi-
oen van de E-pony’s geworden. 
De hobbyfokker heeft nu een  
Keurmerrie, terwijl dochter Mexx 
Stermerrie werd. Leonie vertelt: 
“Acht jaar geleden heb ik een 
veulen van mijn schoonvader ge-
kocht voor een euro. Toen ze vier 
jaar oud was kreeg Buur’s Palu-
sha, zoals haar naam is, een veu-

len: Buur’s Mexx. Ik heb dat veu-
len verkocht, maar die moest ik 
weer terugkopen na een verve-
lende periode met de nieuwe ei-
genaar. Gelukkig bleek dat geen 
verkeerde keuze te zijn, want op 
9 juli werd Mexx kampioen op 
de NRPS-keuring in Assendelft. 
Palusha en Mexx kregen op die 
keuring een uitnodiging voor de 
nationale keuring, waar we af-
gelopen vrijdag zijn geweest. 

Mijn schoonvader betwijfelde of 
het zin had om te gaan, maar ik 
dacht: niet geschoten altijd mis. 
En Palusha is nu Keurmerrie en 
Mexx Stermerrie! Omdat bei-
de merries aan kop stonden in 
hun rubrieken mochten ze bij el-
kaar in de kampioensrubriek lo-
pen en tot onze grote verbazing 
werd Palusha Nationaal kampi-
oen van de E-pony’s!” Foto: Sa-
ra Brandjes.

Ouverture Vitesse in bekertoernooi
Castricum -  Met een klinken-
de 9-2 overwinning in de beker-
wedstrijd tegen BOL donderdag 
18 augustus is Vitesse’22 het sei-
zoen goed begonnen. Een ech-
te graadmeter voor de werkelijke 
sterkte van het jonge team van 
coaches Jan Oldenhove en John 
Lute was deze wedstrijd ech-
ter niet. Met uitzondering van de 
eerste tien minuten, waarin BOL 
verrassend op een 0-2 voor-
sprong kwam, liet het team uit 

Broek op Langedijk in het verde-
re verloop van de wedstrijd niet 
veel zien. Met doelpunten van 
Lennart Beentjes (3), Jort Kaan-
dorp en Robin Bakker (ieder 2), 
Ingmar Zwagerman en een ei-
gen doelpunt werd de eindstand 
9-2 in het voordeel van Vitesse. 
BOL mocht nog van geluk spre-
ken dat het hierbij bleef.
Het waren kersverse senioren 
zoals, Jort Kaandorp, Joris Veldt 
en Rutger Balm, die hun op-

wachting maakten tegen BOL en 
op korte termijn zullen ook Men-
no Peters, Remy Veldt en Sander 
Zonjee zich bij de selectie voe-
gen. Verder is de selectie weer 
versterkt met Robert Poel, die 
na een afwezigheid van een jaar 
weer terug is in de Vitesse ge-
lederen en met Ingmar Zwager-
man die de overstap heeft ge-
maakt van Flamingo’s. Verder is 
de selectie uitgebreid met een 
derde selectieteam. 
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Echtpaar De Beurs 60 jaar getrouwd

Verliefd op het meisje in 
jurkje van parachutezijde
Limmen - – Het was augustus 
1945 toen Annie Hof tijdens één 
van de vele buurtfeesten na de 
oorlog Cor de Beurs ontmoette. 
Zij wilde even walsen met een 
vriendin, maar had net een ijs-
je gekocht. “Houd even vast”, zei 
zij tegen Cor.  Die bleef met het 
ijsje op haar wachten en durf-
de het voor geen goud helemaal 
op te eten. Na de wals raakten 
zij aan de praat. Annie: “Ik droeg 
toen een jurkje van witte para-
chutezijde met rondom een rood 
bandje ver boven de taille.” Maar 
Cor zegt: “Ik zag meer dan het 

jurkje alleen.” Zo startte hun zes-
jarige verkering.

Annie: “Dat jurkje had mijn oma 
voor me gemaakt. De parachute-
zijde was een deel van een pa-
rachute van een vliegenier uit 
Amerika of  Engeland. Mijn oma 
had net geen zijde genoeg en 
zette er toen een rood bandje 
tussen.” Cor: “Ik was in de kost 
bij mensen, die in dezelfde straat 
woonden als Annie. Zo zagen wij 
elkaar elke dag. We hadden zes 
jaar verkering.” In 1951 trouw-
den de thans 84-jarige Cor en de 

82-jarige Annie. Zij kregen twee 
zoons: Cor de Beurs junior en 
Hans de Beurs. Annie: “Wij heb-
ben twee machtige jongens. Zij 
doen veel voor ons.” Zo organi-
seerden zij voor hun ouders ter 
ere van hun zestigjarige huwe-
lijk een pracht van een feest. In 
het woonzorgcentrum  De Ca-
meren boden Cor en Annie za-
terdag 13 augustus een feest 
aan voor negentig mensen: be-
woners en personeel. Nu zijn er 
wel meer feesten met koffie en 
gebak, drankjes en hapjes in De 
Cameren, maar de zoons Cor en 

Hans hadden nog voor wat ex-
tra’s gezorgd. Zo trad het man-
nenkwartet La Notte op alsme-
de het koperkwintet van Emergo 
uit Castricum. Cor senior: “ Het 
laatste nummer was indrukwek-
kend. De blaasgroep van Emer-
go en de zangers van La Not-
te speelden en zongen samen 
het nummer ‘De Roos’ met on-
der meer de zin ‘I say love, it is 
a flower’ van Bette Middler. Het 
was zó ontroerend dat menigeen 
een traantje wegpinkte.” Zondag 
14 augustus om 15.00 uur waren 
vijftig gasten (familie, vrienden 
en kennissen) uitgenodigd voor 
een feest in restaurant Borst in 
Bakkum. Na koffie, gebak en de 
nodige drankjes kon men genie-
ten van een koud en warm buf-
fet. Drie achterkleinkinderen 
voerden een dansje uit voor het 
diamanten bruiloftspaar.

Heel veel bloemen
Het echtpaar kreeg een felici-
tatiebrief van Hare Majesteit de 
Koningin, verzonden door haar 
particuliere secretaris, mevrouw 
drs. M. Hahn en een brief van 
de commissaris van de Konin-
gin in Noord-Holland, J.W. Rem-
kes. Vrijdags kwam de wethou-
de M. Zonjee-Zonneveld  op be-
zoek. Het echtpaar moet wel po-
pulair zijn. In hun kamer in  De 
Cameren staan vele grote bos-
sen bloemen. Omdat het er zó 
veel zijn, staan er ook boeketten 
in de hal en in de kapel.
En hoe verliepen hun getrouw-
de jaren? “Wij hebben geleefd”, 
is het antwoord van Annie. “En 
voor de kinderen hebben wij al-
tijd geprobeerd het goede voor-
beeld te geven. Wij deden al-
les in overleg.” Over de opvoe-
ding van kinderen in het alge-
meen zegt zij: “Ouders moeten 
hun grenzen stellen. Dat hebben 
kinderen nodig.” Zij werd gebo-
ren in Alkmaar en komt uit een 
gezin met negen kinderen. Bij 
Cor senior waren het er maar 
drie. Hij werd geboren in Hoog-
woud in het jaar 1929. “Dat was 
een hele strenge winter”, zegt hij.  
“Je kon met paard en wagen over 
de Ringvaart.” Cor werkte als ze-

ventienjarige jongen in de con-
structiewerkplaats van een ijzer-
fabriek aan ’t Zeglis in Alkmaar 
en ging daarna vrijwillig een jaar 
in dienst van 1945 tot 1946.  In 
1946 ging hij werken bij de 
spoorwegen bij de perrondienst 
in Alkmaar. Zo moesten er on-
der meer goederen worden ge-
laden en gelost. Later ging hij 
naar de perrondienst in Castri-
cum. Hij werkte nog steeds voor 
de spoorwegen toen hij in 1951 
met Annie trouwde.

Een totale ommekeer
In 1952 ging Cor bij de Hoog-
ovens werken. Cor: “Toen kreeg 
ik een kwart meer loon door de 
ploegendiensten.” Hij was toen 
gieter in de staalfabriek. Na een 
jaar of vijf ging hij werken op het 
laboratorium bij de Van Gelder 
papierfabriek. Als laborant hield 
hij zich daar bezig met papier-
onderzoek. Hij was toen onge-
veer 30 jaar. Toen hij 47 jaar was, 
kwam hij in het ziekenhuis te-
recht en werd er multiple scle-
rose (ms) geconstateerd. Op zijn 
49e moest  hij stoppen met zijn 
werk en kwam in de WAO te-
recht; een totale ommekeer in 
zijn leven. “Elk jaar moet je iets 
inleveren”, aldus Cor. “Hoewel je 
het langer volhoudt als je op la-
tere leeftijd ms krijgt.”
Het echtpaar verhuisde nogal 
eens. Zij startten in 1951 op de 
Mient in Castricum, verhuisden 
naar de Louise de Colignystraat 
25, waar zij 34 jaar woonden en 
gingen in 1988 naar de Scheer-
ling 2, waar zij twintig jaar woon-
den in een mooi en groot aange-
past huis met vijf slaapkamers en 
een grote tuin. In april 2008 brak 
Cor een heup en moest hij zeven 
maanden revalideren in de Boer-
have Kliniek in Haarlem. Voor 
Annie werd het veel te zwaar om 
haar man te verzorgen. Blij wa-
ren beiden toen er in decem-
ber 2008 een kamer vrij kwam in 
het woonzorgcentrum De Came-
ren. Hier wonen zij nu drieënhalf  
jaar en zijn enorm tevreden. “Het 
eten is goed en de verzorging 
ook”, zeggen beiden vol overtui-
ging. (Marga Wiersma).     

Castricum - Kinderen en vol-
wassenen kunnen braakbal-
len pluizen op maandagavond 5 
september. Deze activiteit wordt 
gehouden van 18.30 tot 20.30 
uur in de bibliotheek van Cas-
tricum. Landschap Noord-Hol-
land is bezig met een zoogdier-
atlas. Een goede methode op de 
muizen in kaart te brengen is het 
uitpluizen van braakballen. Voor-
al de braakballen van kerkuilen 
zijn handig, omdat deze uil alle 
muizen lust. Aangeraden wordt 
een pincet, oude tandenborstel 
en loep mee te nemen. Deskun-
digen helpen met determineren 
van de kaakjes en schedeltjes. 
De toegang is gratis, aanmelden 
kan via  castricum@bibliotheek-
kennemerwaard.nl. tel.: 0251-
655678 of in de bibliotheek, tij-
dens de openingsuren. Foto: Sa-
bine van Keulen. 

BraakballenTimmerdorp op radio
Castricum - Dit jaar is Radio 
Castricum 105 weer aanwezig 
zijn op het terrein van het Tim-
merdorp. 
Van dinsdag tot en met donder-
dag tussen 12.00 en 14.00 uur 
worden interviews en sfeerim-
pressies uitgezonden. Een ver-

zoekplaatje aanvragen kan door 
te mailen naar contact@castri-
cum105.nl. Vergeet niet de eigen 
naam te vermelden en voor wie 
het verzoeknummer is bedoeld. 
De uitzendingen zullen live te 
horen zijn op het terrein van Tim-
merdorp zelf. 

Knutselen met restjes
Castricum - Maandag 29 au-
gustus  is de laatste ochtend van 
het seizoen voor Vakantie Kin-
dervreugd in Dorpshuis De Kern. 
Op de Overtoom 15 wordt van 
10.00 tot 12.00 uur materiaalop-
ruiming gehouden. 
Figuurzagen dus met het laatste 
hout, de bonken klei moeten op 
en er zijn nog lapjes om poppen 

van te maken en materiaal voor 
het creëren van een stokpaardje. 

Er wordt ook geschminkt, ge-
schaakt en gesjoeld en mis-
schien bingo gespeeld, waarmee 
prijsjes te winnen zijn. Entree is 
een euro, de activiteiten zijn ge-
schikt voor basisschoolkinderen. 
Aanmelden is niet nodig.




