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Allemaal naar de kust
Bakkum - Het was topdrukte 
op het strand afgelopen week-
end en dat hebben de hulpver-
leners geweten. Mensen vie-
len flauw door de hitte, kinderen 
raakten zoek, er zijn tweehon-
derd kwallenbeten behandeld en 
ga zo nog maar even door. Toch 
noemen de leden van de Castri-
cumse Reddingsbrigade (CRB) 
het een relatief rustig weekend. 
Wie met de auto te laat op pad 
ging kon er niet meer komen. De 

Flashmob op strand 
Bakkum - Bij de start van de 
verkiezingscampagne liet Ne-
derland Lokaal zaterdag een re-
clamevliegtuigje opstijgen dat 
van Zeeland naar Texel vloog. 
Ondertussen werd voor strand-
paviljoen BadNoord door hon-
derd deelnemers in een lijst van 
zand een ballongroet gebracht 
aan de piloot, die de flashmob 

Zeeweg werd, net zoals vorige 
week, tegen de middag afgeslo-
ten voor het autoverkeer omdat 
alle parkeerplaatsen waren ver-
geven. 
De CRB was goed voorbereid op 
het mooie weer. De post werd op 
beide dagen vanaf 8.00 uur be-
mand. Dankzij de gratis pols-
bandjes voor kleine kinderen, 
raakten er maar veertien kinde-
ren zoek en die werden snel te-
ruggevonden. De brigade had 

het ondertussen ook druk met 
het terugsturen van mensen met 
drijvende voorwerpen die te ver 
het water ingingen. Twee man-
nen werden per ambulance naar 
het ziekenhuis vervoerd; een met 
hartklachten en een met ver-
moedelijk een klaplong. De vrij-
willigers van de CRB hebben bo-
vendien iedereen van de zand-
bank afgestuurd op het moment 
dat het hoog water werd. 
Op de strandpost van de EHBO 
hebben de hulpverleners twee-
honderd kwallenbeten behan-
deld, 45 mensen werden gesto-
ken door wespen waarvan er 
een werd doorgestuurd vanwe-
ge een allergische reactie. Ver-
der werden  snijwondjes, ver-
oorzaakt door kapotte schelpen, 
behandeld. Er vielen mensen 
flauw door de warmte, er wer-
den brandwonden behandeld en 
botbreuken.
Op het Uitgeestermeer heers-
te er rust op het water omdat er 
vanwege het ontbreken van wind 
niet gezeild kon worden. Tallo-
ze bootjes en boten gingen voor 
anker op het water in de hoop 
zo een sprankje wind te van-
gen. Tervergeefs. Op de stran-
den langs het meer was het wel 
druk en het was opvallend hoe-
veel parasolletjes opgezet wer-
den voor een beetje schaduw. 
Want het was heet, heel erg heet. 

Castricummer wereld-
kampioen vouwfietsen

Voor het kasteel van landgoed Blenheim, de geboorteplek van Winston 
Churchill, voordat de race begon. In het totale klassement is Hubert 
dertiende geworden.

castricum – Hubert Kivit (53) is 
de snelste veteraan van de we-
reld geworden tijdens de wereld-
kampioenschappen vouwfiet-
sen op het landgoed Blenheim bij 
Oxford in Engeland. Het was een 
wedstrijd met een knipoog; de 
deelnemers waren in Britse stijl 
gekleed met overhemd, stropdas 
en jasje, hoewel dat laatste van-
wege de warmte voor deze ene 
keer uit mocht blijven.
In Engeland wordt een vouw-
fiets gemaakt die door velen als 
de beste ter wereld wordt be-
schouwd: de Brompton. Vooral bij 
trekkers en booteigenaren is deze 
fiets populair omdat hij gemakke-
lijk kan worden opgeborgen. In 
negen landen over de hele we-
reld zijn er ondertussen nationale 
kampioenschappen en afgelopen 
weekend vonden de wereldkam-
pioenschappen plaats.
Zo’n 750 deelnemers probeerden 
in twee ronden zo snel mogelijk 
een afstand van dertien kilome-
ter af te leggen. Prijzen waren er 
voor de snelste man, vrouw, vete-
raan en team.
Het afgelopen jaar heeft Kivit ge-
traind om kampioen bij de vetera-
nen te worden. De hoogste snel-
heid tot nu toe in deze categorie 
was 33.8 km/u en Kivit wist het 
parcours af te leggen met een ge-
middelde snelheid van iets meer 

Castricum
Heerhugowaard

3.75

kokos-klapper!!

Tropisch lekker

dan 35 km/u. Dat het op een 
Brompton vouwfiets nog sneller 
kan bewees de Britse time-tri-
alrijder Michael Hutchinson, die 
met 38 km/u een nieuw snel-
heidsrecord op het fietsje ves-
tigde.

beloonde door een extra rondje 
over de duinrand te maken met 
de sleep ‘Lijst 13. Nederland Lo-
kaal’. 
Bij de flashmob stak iedereen op 
het sein van de Noord-Hollandse 
kandidaat Ron de Haan uit Cas-
tricum een rode ballon omhoog, 
waarbij alle ballonnen samen het 
getal 13 vormden.

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Gebraden
gehaktbal

4 stuks € 5,99
Vleeswarentrio

Bacon
Leverworst

Schouderham
samen € 4,99
Uiensoep

Elke 2e gratis
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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

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

Knutselen tijdens Timmer- 
dorp in de Storey Club
Akersloot - Kinderen die nog te 
jong zijn voor Timmerdorp kun-
nen in de Storey Club terecht op 
dinsdag 28 augustus en donder-
dag 30 augustus van 10.30 tot 
12.00 uur en meedoen aan twee 
creatieve activiteiten van de Va-
kantiecocktail. Op dinsdag kan 
er geschilderd worden op een 
schilderij van echt schilders-
doek en daarna kan een kleur-
rijke en originele wenskaart ge-
maakt worden. Op donderdag 

wordt een fleurige workshop ge-
geven door een bloemiste in de 
Storey Club. Van echte bloemis-
terijmaterialen wordt een kleur-
rijke bloementaart gemaakt die 
niet opgegeten kan worden, 
maar wel mooi is om naar te kij-
ken. De activiteiten zijn voor kin-
deren in de leeftijd van vier tot en 
met acht jaar. De kosten bedra-
gen drie euro per activiteit. Aan-
melden kan bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, tel.: 0251-656562.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
03-08-2012: Noa Brigit-
ta Dymphna, dochter van M.J. 
Groot en D.G. Duijn, geboren te 
Limmen.
Wonende te Italië:
10-08-2012: Naud, zoon van M. 
Stekelenburg en K.C.M. Kallen-
bach, geboren te Limmen. 
Wonende te Akersloot:
11-08-2012: Kevin, zoon van J.J. 
Zoon en M. Boer, geboren te 
Akersloot.
Wonende te Castricum:
06-08-2012: Milosz Sebastian, 
zoon van S.J. Skibicki en K.M. Pi-
larska, geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
09-08-2012: Zondervan, Markus 
G. en Borst, Maria H.A., beiden 
wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
10-08-2012: Schaafsma, Marcel 
A. en Sjardin, Annemarie, bei-
den wonende te Castricum. 10-
08-2012: de Bruijn, Silvan D.G. 
en Oonk, Annemarie J.M., bei-
den wonende te Akersloot. 
10-08-2012: Mathieu, David en 
Bos, Adriana, beiden wonende 
te Utrecht.
11-08-2012: Oele, Martijn R. en 

Dobber, Alexandra M.J., beiden 
wonende te Assendelft.
14-08-2012: Wijnhoff, Arie G. en 
Thuis, Johanna E., beiden wo-
nende te Heiloo.
 
Overleden:
Wonende te Heiloo:
10-08-2012: Stengs, Hendri-
cus P., oud 63 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met M.J.C. 
Swart.
Wonende te Castricum:
10-08-2012: Langendijk, An-
na J.J., oud 89 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
H.T. Smorenberg.
13-08-2012: Dekkers, Gerrit F., 
oud 92 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd geweest met F.C. 
Meijaard. 13-08-2012: van Ger-
ven, Nicolaas E., oud 80 jaar, 
overleden te Bakkum.
Wonende te Bergen (NH):
14-08-2012: Zaadnoordijk, Ja-
cob, oud 87 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
N. Vink.
Wonende te Beverwijk:
14-08-2012: Smit, Trijntje, oud 81 
jaar, overleden te Bakkum, ge-
huwd geweest met R. Folkerts.
Wonende te Akersloot:
15-08-2012: Gravemaker, Hui-
bert, oud 72 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met R.L. van 
der Leden.

Castricum – Op zaterdag 25 au-
gustus komen rave-liefhebbers 
aan hun trekken in De Bakkerij. 
Dagelijkse Kost presenteert van-
af 21.00 uur uur bands als La-
no, Mr. Gargoyle, Mr. Johnson, 

Dagelijkse Kost in de Bakkerij
Victor Valucci en Ricardos Rap-
hie. Tot 23.00 uur gratis entree 
en drankje van het huis, daarna 
twee euro.
De Bakkerij is te vinden aan de 
Dorpsstraat 30.

Wandeltocht door de 
duinen op blote voeten
Castricum - Op zaterdag 25 au-
gustus organiseert PWN een 
Blote Voeten Tocht in een onbe-
kend stukje van het Noordhol-
lands Duinreservaat.

Voel het koele duinzand of de 
vochtige bladeren op de bosbo-
dem onder de voeten. Het gras 
en mos kriebelen tussen de te-
nen. En die dennennaalden? Kan 
daar ook overheen gelopen wor-
den zonder schoenen? Wie dit 
wil ervaren gaat mee met de Blo-
te Voeten Tocht. 
In een kleine groep gaan de 

deelnemers samen op pad om 
de natuur op blote voeten te ver-
kennen en ervaren. Aan het ein-
de van de wandeling staat er een 
voetenbad klaar voor iedereen 
die dit avontuur van 2,5 km aan-
durft. De tocht start om 14.00 uur 
bij Bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Johannisweg 2 te Castri-
cum en duurt 2 uur. De kosten 
bedragen 3,50 euro.

Voor aanmeldingen en meer in-
formatie bel met Bezoekerscen-
trum De Hoep via 0251-661066 
of kijk op www.pwn.nl/eropuit.
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Rock `n Roll Street met nacht-
markt, Solexrace en oldtimers

Akersloot  - Niet alleen bands 
tijdens het negentiende rock `n 
rollfestival, maar ook de nacht-
markt, de Solexrace, een mini-
bikeshow en een oldtimerfes-
tival. Het evenement wordt van 
vrijdag 24 tot en met zondag 26 
augustus gehouden.
Jaarlijks trekken er steeds meer 
bezoekers vanuit heel Nederland 
en België naar Noord-Holland 
om dit spektakel mee te maken. 
Tien topformaties op het gebied 

van rock `n roll komen hun op-
wachting maken in de grote tent 
op het Wilhelminaplein en in ca-
fé de Vriendschap. Dat zijn The 
Taildraggers, `57 Fairlane, Big 
Caz & the 4Bobs, Gotrain, The 
Gostriders, Gitarama’s, Good-
ness Gracious, Bad Back Bones, 
The Torello’s Jive Bigs en The 
Boogie Dogs.
Vrijdagavond start het festival 
met de nachtmarkt met zo’n 120 
kramen en demonstraties ou-

de ambachten. De markt begint 
om 19.00 uur en een uurtje la-
ter starten verschillende bands 
in de tent en in café de Vriend-
schap met hun optredens.
Op zaterdagavond vanaf 18.30 
uur brullende motoren, nou ja, 
Solexen  en minibikes op het cir-
cuit voor het Europese kampi-
oenschap dat voor de twintig-
ste keer wordt gehouden. Veel 
solexen in de ludieke klasse met 
originele pothelm en lange leren 

jassen. In de A-klasse gaat het 
beduidend sneller en voor wie 
het allemaal nog niet genoeg is, 
de special klasse waarin de so-
lexen tot snelheden van ruim 90 
km komen. Op zondagmiddag 
staan vanaf 13.00 uur veel old-
timers, automobielen, motoren, 
brommers en solexen centraal. 
Mooie Amerikaanse sleeën, ou-
de racemotoren van de Crazy 
Rockets; er is van alles te zien en 
ook dan weer volop rock ´n roll 
van verschillende topbands.
De entree is het hele weekend 
gratis. Voor de kinderen gratis 
vertier op de drie grote spring-
kussen die op het terrein naast 
café de Vriendschap worden 
geplaatst. Inlichtingen over dit 
weekend via tel.: 0251-312866.

Kijkje in de zorgkeuken
Bakkum - Tijdens het open huis 
op Landgoed Duin en Bosch 
op 22 september wordt verteld 
hoe de behandeling van mensen 
met psychische problemen in 
zijn werk gaat en kijken bezoe-
kers in de gebouwen waar cliën-
ten verblijven tijdens hun behan-
deling. Ondermeer kan een be-
zoek gebracht worden aan Bree-
horn waar binnenkort 58 cli-
enten hun intrek nemen in ei-
gen zorgappartementen. Dijk en 
Duin gaat uit van het principe 
‘beter worden doe je thuis’. Als 
het niet anders kan, wordt ie-
mand klinisch opgenomen. 

Tijdens het open huis kunnen de 
bezoekers zien hoe de eigen ka-

mers van de cliënten en andere 
ruimten eruit zien. Op het Open 
Huis is er ook volop aandacht 
voor de woningbouw op het 
landgoed. Deze 230 woningen 
worden gebouwd in vijf woon-
clusters die zorgvuldig worden 
ingepast in de omgeving. Deze 
aanpak maakt onderdeel uit van 
de structuurvisie op het land-
goed. Hierdoor krijgt het land-
goed Duin en Bosch een tota-
le kwaliteitsverbetering door een 
samenhangend geheel van zorg-
gebouwen, behoud van monu-
menten, landschap en wonen. 
Met de bouw van 230 woningen 
aan de Bakkumse kant raken 
zorg en maatschappij meer dan 
ooit verweven met elkaar.

Win tuinconcert Bernard Karsten 
’Laat de zon maar schijnen’
Castricum - De Castricumse 
zanger Bernard Karsten heeft 
met zijn nieuwe single ‘Laat de 
zon maar schijnen’ een zomerhit 
te pakken. De single is binnen-
gekomen in de Nederlandstalige 
top 30. Donderdag 23 augustus 
is hij tussen 16.00 en 18.00 uur te 
gast bij Radio NL. Bernard heeft 
bovendien een mega downloa-
dactie bedacht waar onder al-
le lezers die de single downloa-
den een tuinconcert wordt ver-
loot. Dat kan via www.benzan-
ger.nl en wie de downloadbeves-
tiging stuurt naar info@benzan-
ger.nl doet mee met de actie. De- ze actie duurt tot 14 september. 

Programma 23 aug t/m 29 aug 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

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

The Expendables 2
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag,  dinsdag & woensdag 18.30 uur
Step Up 4 - 3D

vrijdag, zondag & dinsdag 18.30 uur 
Total Recall

donderdag, zaterdag, maandag 
& woensdag 21.00 uur 

The Dark Knight Rises
donderdag 18.30 uur vrijdag 21.00 uur
zaterdag 18.30 uur zondag 21.00 uur 
maandag 18.30 uur dinsdag 21.00 uur

woensdag 18.30 uur 
Intouchables

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur 

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

maandag, dinsdag & woensdag 15.45 uur 
ParaNorman (NL) 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur 

Madagascar 3 (NL) 3D
donderdag, zaterdag, maandag 

& woensdag 15:45 uur 
Ice Age 4 (NL) 3D

vrijdag, zondag & dinsdag 15.45 uur 
Brave (NL) 3D

Expendables zijn terug
The Expendables zijn terug en 
dit keer is het persoonlijk Bar-
ney Ross (Sylvester Stallone), 
Lee Christmas, Yin Yang, Gun-
nar Jensen, Toll Road, en Ha-
le Caesar, samen met nieuwe 
leden Billy the Kid en Maggie, 
worden door Mr. Church (Bruce 
Willis) naar Azië gestuurd voor 
een simpele klus. Het geld lijkt 
snel verdiend voor de old-school 
vechtmachines, maar de missie 
loopt vreselijk uit de hand en één 
van hen wordt genadeloos om-
gebracht. De Expendables zwe-

ren wraak en vechten zich een 
bloedig spoor dwars door de vij-
andige linies. 

Onderweg maken ze nog even 
korte metten met een transport 
van vijf ton plutonium, meer dan 
genoeg om de machtsverhou-
dingen in de wereld te verande-
ren. Maar dat is nog niets verge-
leken met de wraakactie die ze in 
petto hebben voor de tegenstan-
der die hun partner vermoordde. 
Daar hebben ze zo hun Expen-
dable methodes voor...

Norman is een paranormale tie-
ner, die met de doden kan pra-
ten. Wanneer het stadje waar-
in hij woont wordt aangevallen 
door zombies, is hij de enige die 
iets kan doen. Om de bewoners 
te redden moet hij niet alleen 
zombies zien te verslaan, maar 
ook geesten, heksen en idiote 
volwassenen. 

ParaNorman

Castricum - Zaterdag 25 au-
gustus staat Wier&Ga Eten en 
Drinken weer in het teken van 
Passie voor koken. Vanaf 17.00 
uur zijn de hobbykoks van het 
mountainbiketeam ‘Duchenne 
Heroes Castricum’ de gasthe-
ren. Het thema deze middag is 
‘Italiaans’. Het Bakkersplein on-
dergaat hiervoor een ware me-
tamorfose, er worden lange ge-
dekte tafels neergezet. Samen 
met de zomerzon kunnen bezoe-
kers genieten van toegankelijke 
gerechten voor de prijs van 19,50 
euro per menu. Het zal onder an-
dere bestaan uit mozzarella en 
tomaat, een Italiaanse varkens-
lapje en als nagerecht een kaas-
plankje. Naast het eten wordt er 
ook een veiling gehouden. De 
opbrengst van elk verkocht me-
nu komt volledig ten gunste van 
Duchenne Heroes 2012. 
De hobbykoks van deze avond 
nemen in september deel aan 
de mountainbikewedstrijd ‘Du-
chenne Heroes 2012’. Het team 
hoopt dan meer dan 30.000 eu-
ro te kunnen overhandigen aan 
de organisatie. 
Deelnemen aan het eetfestijn? 
Reserveer dan via duchenne-
heroesdiner@gmail.com of bel 
0251- 673588. 

Duchenne He-
roes Eetfestijn
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Gert Twaalfhoven pakt de dubbel

Uitgeest - Met nog een redelijk 
aantal oude en jonge duiven aan 
de start, stond zaterdag 18 au-
gustus het Belgische Duffel op 
het programma van de Natoer. 
Toen men ‘s nachts op de los-
plaats aankwam was het onmo-
gelijk om daar te staan. In ver-
band met de hitte werd na over-
leg besloten de duiven terug te 
rijden naar Meer. Het weer was 
de ochtend van lossing goed en 
met een matige zuidoosten wind 

vertrokken 144 duiven van tien 
liefhebbers huiswaarts. Om 8.30 
gingen ze los op een afstand van 
114 km. Een vlucht waar menig 
liefhebber door de zeer hoge 
snelheid werd verrast, want nog 
binnen het uur vliegen, namelijk 
om 9.29.58 uur meldden de eer-
ste drie duiven zich met een ge-
middelde snelheid van 1910.698 
m.p.m. (ruim 114 km per uur) bij 
de winnaar Gert Twaalfhoven te 
Uitgeest. Hij draaide drie dui-
ven kort achter elkaar, goed voor 
een eerste tot en met de derde 
plaats. 
De uitslag van de tweede Natoer 
vlucht van de eerste vijf liefheb-
bers luidt als volgt: 1-2-3-12-16 
Gert Twaalfhoven, 4 Hans Bal-
tus, 5-17 Hein Berkhout, 6 Tan-
dem W&F Rodenburg en 7-8-
10-26-27 Combinatie Kerssens-
Krom uit Akersloot. Deze vlucht 
stond geheel in het teken van 
de zogenaamde Potten & Pan-
nenvlucht. Hierdoor geen attrac-
tie- en taartprijzen. De overwin-
ning van Gert Twaalfhoven was 
tevens goed voor een zevende 
plaats in het Rayon B tegen 198 

deelnemers met 2000 duiven.
De laatste jonge duivenvlucht 
vanuit Soissons, met een af-
stand van 366 km stond die dag 
ook op het programma. Na een 
zeer warme reis en twee nach-
ten in de mand konden de 156 
duiven van de elf deelnemers 
om  8.15 uur met goed weer 
worden gelost. Met een mati-
ge zuidoosten wind was het we-
derom een duif van Gert Twaalf-
hoven die zich als eerste meldde 
om 12.00.29 uur met een snel-
heid van 1626.159 m/p.m. (ruim 
97 km per uur). Uitslag laatste 
jonge duivenvlucht van de eer-
ste vijf liefhebbers was als volgt: 
1-3-6-7-11 Gert Twaalfhoven, 
2-36 Peter Schellevis, 4-17-19-
21-22 Tandem W&F Rodenburg, 
5-37 Jikke Liefting (jeugdlid) en 
8-9-23-24-33 Ron van Rijn. De 
‘taart’ ging naar de Tandem W&F 
Rodenburg en de attractieprijs 
ging naar het jeugdlid Jikke Lief-
ting uit Akersloot. De overwin-
ning van Gert Twaalfhoven was 
tevens goed voor een twaalfde 
plaats in het Rayon B tegen 62 
deelnemers met 966 duiven.

Start Egmondstage bij AVC
Castricum - Vanaf woensdag 5 
september tot begin januari or-
ganiseert de Atletiek Vereniging 
Castricum voor recreatieve lo-
pers die geen lid van de vereni-
ging zijn weer de jaarlijkse serie 
extra looptrainingen. Deze trai-
ningen, bekend als de AVC-Eg-
mondstage, zijn vooral bedoeld 
om op 13 januari bij de Halve 
Marathon van Egmond goed aan 
de start te staan.
Uitgangspunt is drie trainin-
gen in de week. Op maandag 
staat altijd een lange duurloop 
op het programma met de no-
dige tempovariaties. Op woens-
dag wordt vooral getraind via 
korte intervallen, terwijl op zater-
dag wordt getraind via een com-
binatie van intervallen en tempo-
duurlopen. In een aantal geval-
len wordt daarbij ook getraind 
op het ‘Egmondparcours’ in de 
duinen en op het strand. Trainer 
Ari Smit: “We trainen in twee ni-
veaugroepen die in een paar ge-

vallen ook samen trainen. Als 
aanvangsniveau gaan we er van-
uit dat de deelnemers in onge-
veer 1 uur zo’n 10 kilometer kun-
nen lopen.”
De trainingen vinden plaats op 
maandagavond van 19.30 tot 
20.45, woensdagavond van 19.30 
tot 20.45 uur en op de zaterdag 
van 9.15 tot 10.45 uur. Op de 
woensdag wordt getraind op de 
kunststofbaan aan de Zeeweg, 
terwijl op de maandag en zater-
dag vanaf het AVC-sportpark in 
de duinen en op het strand ge-
traind wordt. Naast de trainingen 
krijgen de deelnemers aan de-
ze ‘stage’ bovendien een gratis 
startbewijs voor de AVC Duin- & 
strandloop die op zondag 2 de-
cember op het programma staat. 
Belangstellenden kunnen op 
woensdag 5 september vrijblij-
vend meetrainen. Ook zaterdag 
8 september of later kan men 
nog instappen. Vooraanmelding 
is niet nodig.

Podiumplaatsen voor Anja 
Akkerman en Marc van Vliet
Castricum - Op het drielan-
denpunt van Duitsland, Polen 
en Tsjechië vinden de Europese 
kampioenschappen voor Mas-
ters plaats. AV Castricum is daar 
met vier atleten vertegenwoor-
digd.
Toen Anja Akkerman (V55) een 
paar weken geleden het chrono-
loog voor de zevenkamp onder 
ogen kreeg, schrok ze behoorlijk: 
de aanvangstijd op beide dagen 
was 7.00 uur. “Dat betekent voor 
een goede voorbereiding om 4 
uur je bed uit! De ‘oudjes’ onder 
de Masters zijn steeds als eerste 
op de dag aan de beurt.”  

Het vroege tijstip deerde haar 
niet. Afgelopen vrijdag werd zij 
eerste op de zevenkamp. De ze-
venkamp wordt over twee dagen 
gespreid en bestaat bij de da-
mes op de eerste dag uit achter-
eenvolgens de 80 m hrd (pres-
tatie Anja: 16,13), hoogsprongen 
(1,33), kogelstoten (9,47) en de 
200 m (31,20). Op de tweede dag 
volgen dan nog ver (4,16), speer 
(27,32) en de 800 m (3.13,99). De 
prestaties van Anja waren goed 
voor een puntentotaal van 5051. 
Ze kende geen zwak onderdeel 
en behaalde op de tweede dag 
op ver en speer veel meer pun-

ten dan haar concurrenten.
Zaterdag om 9.00 uur trad Marc 
van Vliet (M60) aan voor het 
polsstokhoogspringen. Met een 
sprong van 3,30 behaalde hij 
de derde plaats. Hij had, gelet 
op zijn recente wedstrijden, ge-
hoopt de 3,40 te kunnen slech-
ten (had hem een tweede plaats 
opgeleverd) maar dat lukte he-
laas niet.
De andere twee AVC-ers Frank 
Stam (M45) en Roelf Akkerman 
(M65) komen nog in actie. Anja 
Akkerman komt naast de zeven-
kamp ook nog op enkele andere  
onderdelen uit.

Vitesse’22 icoon Ron Jakobs overleden

Castricum - Vitesse ’22 is in 
diepe rouw gedompeld. Woens-
dag 15 augustus is Ron Ja-
kobs, bestuurslid, secretaris en 
waarnemend voorzitter plotse-
ling overleden. De abrupte dood 
van Ron heeft een enorme im-

missie waarvan Ron zes jaar lang 
voorzitter is geweest. In 2008 
trad Ron toe tot het hoofdbe-
stuur van Vitesse, eerst als se-
cretaris en sinds 2011 als waar-
nemend voorzitter. 
Ron wist alle ins en outs van de 
club en van zijn kennis van za-
ken op alle gebieden binnen het 
verenigingsleven werd veelvul-
dig gebruik gemaakt. Zijn liefde 
en sociale betrokkenheid is ook 
terug te vinden in zijn werk en 
voor zijn familie. Sinds kort was 
Ron voor zichzelf begonnen met 
een bedrijf in de schuldhulp-
verlening wat hem een enor-
me voldoening gaf, dit was Ron 
ten voeten uit. En nu is de stil-
le kracht er niet meer, de stille 
kracht die voor alles en iedereen 
klaarstond en ‘gewoon’ allerlei 
zaken regelde.

pact gehad binnen de gelede-
ren van Vitesse’22. Ron was op 
de achtergrond de actieve motor 
van Vitesse’22. Een enorm verlies 
voor Vitesse’22 en zeker voor zijn 
naaste familie en vrienden. Geen 
mens zo bevlogen als Ron, hulp-
vaardig en vooral sociaal, zo-
wel in zijn werk als voor zijn fa-
milie en Vitesse’22. En dat alle-
maal zonder op de voorgrond te 
treden, want daar had Ron geen 
behoefte aan. Ron deed de za-
ken gewoon die moesten wor-
den gedaan met enorm veel ken-
nis van zaken met een ongeken-
de vanzelfsprekendheid.

Ron was heel veel jaren actief bij 
Vitesse. Eerst 12 jaar als begelei-
der van de teams van zijn kinde-
ren en later als lid van de Techni-
sche Commissie en Jeugd Com-

Wandelen en keezen?
Castricum - Ter afsluiting van 
de zomeractiviteiten, georga-
niseerd door Stichting Welzijn 
Castricum in samenwerking met 
alle ouderenbonden, kan men 
op dinsdag 28 augustus mee-
doen aan het populaire bordspel 
kezen. Keezen is een combinatie 
van Mens erger je niet en pes-
ten. Keezen is van 10.00 tot 12.00 
uur in Dorpshuis De Kern, op de 
Overtoom 15. Vanaf dinsdag 11 
september vindt keezen in de 
Kern om de week plaats.
Op vrijdag 31 augustus is er een 

wandeling over het Monniken-
pad. Om 10.00 uur wordt er ver-
zameld bij restaurant Anno Nu, 
Oude Schulpweg 18, Egmond 
Binnen. De wandeling is 9 km en 
gaat over harde en onverharde 
paden. Wandelleider Kees Kroo-
ne vertelt over het afwisselende 
landschap en de Benedictijner 
Abdij wordt bezocht. Zelf een 
lunchpakket en duinkaart mee-
nemen.
Aanmelden bij Stichting Welzijn 
Castricum via 656562/info@wel-
zijncastricum.nl.
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Runningmate Roemer 
vrijdag naar Castricum
Castricum - Vrijdag 24 augustus 
komt Renske Leijten, running-
mate van Emile Roemer, naar de 
Castricumse markt. Renske is de 
nummer twee op de lijst van de 
SP voor de aanstaande verkie-
zingen en zit al sinds 2006 in de 
Tweede Kamer. 
De SP deelt vrijdag gratis toma-
tensoep uit en ondertussen kan 
men vragen stellen of een praat-
je maken. Ook de andere SP-
ers staan belangstellenden te 
woord. Renske Leijten heeft zich 
onder andere ingespannen voor 

de medewerksters van de thuis-
zorg in Kennemerland. Toen de 
marktwerking er toe leidde dat 
het intekenen met steeds goed-
kopere contracten werd ver-
haald op de salarissen van juist 
de laagst betaalde medewerk-
sters, maakte de SP zich sterk 
voor deze gedupeerden. Het le-
verde drie initiatiefwetten op 
waarvan er twee inmiddels ook 
door de Eerste Kamer zijn goed-
gekeurd. Renske en de tomaten-
soepkar staan er van 11.00 tot 
12.30 uur. 

Renske Leijten samen met Petra Gazendam woordvoerster van de SP-
werkgroep Castricum.

“Het was uit de kunst”

Castricum - Het cultuurfes-
tival Uit de Kunst, dat afgelo-
pen weekend plaatsvond, was 
een succes. Het rijkgeschakeer-
de programma van zo’n veertig 
optredens, exposities en work-
shops trok veel belangstelling. 
Vooral het idee van Uit de Kunst 
om culturele activiteiten in de 
mooie natuur van Castricum te 
situeren, sprak veel mensen aan.
Op de openingsavond in strand-
paviljoen Deining zorgden de 
dichters van North Sea Poetry en 
de jonge jazzband Kapok voor 
een levendige show, waarbij de 
muzikanten verrassend goed im-
proviseerden op de woorden van 
de dichters. En er was meer jazz. 
Bij Het Oude Theehuys impo-

neerde Dos Trios met zigeuner-
jazz in de stijl van Django Rein-
hardt en bij Wier@Ga gingen de 
mannen van Ballwork Seven he-
lemaal los met hun dixieland. 
Leuk was het om naar de blues 
van De Herriemakers te luiste-
ren bij Ormsby Field en naar de 
grappige conferences en lied-
jes van het Westfries Collectief 
bij Het Ruiterhuys. Daar trad ook 
kleinkunstenares Ilonka Ory op 
met haar band. Ook van hoog 
niveau was de voorstelling van 
Martine Grünwald. Op een open 
plek in het bos vertelde en zong 
zij een spannend sprookje over 
een onmogelijke liefde. Kinde-
ren konden drie dagen lang voor 
strandpaviljoen Zeezicht zands-

culpturen maken. De Castricum-
se toneelgroep Expressie gaf een 
dynamische kindervoorstelling in 
De Tuin van Kapitein Rommel en 
bij het Hof van Kijk-Uit dompe-
len twee kinderboekschrijvers de 
kids onder in avontuurlijke ver-
halen.

De beeldende kunst die Uit de 
Kunst in Castricum presenteer-
de, overtuigde eveneens. Zeer 
in het oog springend waren 
de foto’s van de Amsterdam-
se fotograaf Paul Fleming in De 
Hoep. Mooi waren de figuratieve 
strandtaferelen van Astrid Bak-
kum bij lijstenatelier André We-
da. Daar stond ook een plexiglas 
object van Willem Bakkum.  Mo-
nique van der Velpen liet Zee-
zicht keramiek zien. Kunste-
naarscollectief Kooiplein, onder 
aanvoering van Ton van Beest, 
had op diverse plekken in het 
landschap hun buitenformaat 
objecten geplaatst. Het koor 
Tourdion verwelkomde treinreizi-
gers in het tunneltje op het sta-
tion. Het festival werd afgesloten 
bij strandpaviljoen Zeezicht met 
optredens van fluitist Paul Smit-
huis en het rapduo D.R.I.E. Maar 
wie was toch die Spaanse zan-
geres met haar accordeon die 
op zaterdagmiddag weergaloze 
zomerliedjes speelde bij het Hof 
van Kijk-Uit? Foto EWD. 

Gouden echtpaar Jansen
Uitgeest - Vrijdag 10 augustus 
was het precies vijftig jaar gele-
den dat de heer E. Jansen (74) 
en mevrouw C. Jansen-Linders 
(79) in het huwelijksbootje stap-
ten. Burgemeester Mieke Baltus 
van Uitgeest bezocht hen in hun 
woning aan de Kooglaan, met 
een feestboeket en de felicitaties 
namens het gemeentebestuur.
Hun huwelijk vond een halve 
eeuw geleden plaats in Utrecht, 
al leek die plaats niet voor de 
hand te liggen. Zij werd name-
lijk geboren in het Limburg-
se Blerick en verhuisde vijf jaar 
oud naar de Domstad. Hij werd 
geboren in Nederlands-Indië en 
kwam als negenjarige met zijn 
moeder naar Nederland. Op de 
lagere school ontmoette hij haar 
broers en in het derde jaar van 
de HTS vroeg hij haar mee naar 
een schoolfeest. Hun verkering 
zou zes jaar duren. Toen kon er 
eindelijk getrouwd worden.
De heer Jansen bracht van-
af 1958 twaalf jaar door onder 
de wapenen, deed wetenschap-
pelijk onderzoek voor de lucht-

macht en studeerde aan het 
eind van die periode als werk-
tuigbouwkundige af aan de TH 
in Delft. Via Rijswijk en Noord-
Brabant verhuisde het gezin, in-
middels met twee zoons en een 
dochter, in 1975 naar Uitgeest. 
Twee jaar eerder had de heer 
Jansen bij Hoogovens een baan 
gekregen projectingenieur. Tot 
zijn pensionering in 2002 werk-
te hij onder meer aan de renova-
tie van de warmband, de bliklijn, 
de verflijn en bouwde hij de giet-
walsinstallatie.
Het echtpaar Jansen geniet van 
de vier kleindochters en de klein-
zoon. Daarnaast is zij heel actief 
met tennissen, tuinieren en le-
zen en hij met tennissen en gol-
fen. Het gouden huwelijksfeest 
werd met kinderen en kleinkin-
deren eigenlijk al in mei gevierd 
met een vakantie op het Cana-
rische eiland Fuerteventura. Op 
de stralend mooie huwelijksdag 
werd het afgelopen vrijdag met 
een gezelschap van dertig gas-
ten nog eens vrolijk overgedaan 
in een restaurant in Akersloot.

Uitgeest - Op 16 augustus 
rond 21.45 uur werd de brand-
weer gealarmeerd vanwege een 

Klein brandje brandje achter de Kruiskam-
plaan in het natuurgebied nabij 
de A9 De brandweer heeft het 
brandje geblust met een aantal 
emmers water. 

FC Castricum komt tekort 
tegen hoofdklasser EDO
Castricum – FC Castricum heeft 
de eerste bekerwedstrijd met 4- 
2 verloren van EDO. Het duel in 
Haarlem werd gespeeld onder 
zeer moeilijke omstandigheden. 
Bij aanvang wees de thermome-
ter 34 graden in de schaduw aan. 
FC Castricum werkt langzaam 
maar zeker toe naar de formatie, 
die Ron van der Velde voor ogen 
heeft. De kersverse trainer moest 
echter ook dit keer improviseren. 
Afwezig waren Kaspar Melis, To-
bias de Koning, Ruud Drolinga 
en Thijs Draper en Roberto Orte-
ga kon vanwege zijn werk alleen 

Daan Hamaker (links) in duel met Robin de Ridder van EDO.

de eerste helft meedoen. Opval-
lende naam in de basisopstelling 
was Thierry Weber. 
Thierry was betrokken bij het 
enige moment in de eerste helft 
dat FC Castricum gevaarlijk wist 
te worden. Daan Hamaker draai-
de zich knap vrij op het midden-
veld en Thierry ontsnapte over 
rechts. Helaas was zijn voorzet 
een te gemakkelijke prooi voor 
de EDO defensie. Voor de rest 
was het EDO dat de klok sloeg 
en in de eerste helft het spel dic-
teerde. Kansen kreeg de thuis-
ploeg in het tweede deel van 

de eerste helft, maar die gingen 
aanvankelijk verloren. Vlak voor 
rust viel de verdiende openings-
goal. Een aanval van FC Castri-
cum strandde en in de omscha-
keling lag ineens een gapend 
gat op het middenveld. EDO pro-
fiteerde met een snel uitgevoer-
de counter, waarbij Roberto Or-
tega niet goed stond opgesteld. 
Hatim El Abassi scoorde vervol-
gens laag in de verre hoek, 1-0. 
Dat dit soort slordigheden dode-
lijk zijn bleek twee minuten la-
ter opnieuw. Spits David Zwie-
bel profiteerde van een slordige 
terugspeelbal van Roberto Orte-
ga, 2-0. 

Direct na rust werd de wedstrijd 
definitief beslist. FC Castricum 
leed balverlies en in de tegen-
aanval stapte invaller Stephan 
Zeilstra verkeerd uit. Weg weer 
was EDO en de overtal situatie 
werd kinderlijk eenvoudig uitge-
speeld, 3-0. Toen ook nog Ralph 
van der Grijp volkomen verkeerd 
terugspeelde op Marius Jansen 
was het zelfs 4-0 voor de thuis-
ploeg. Een pijnlijke uitslag hing 
in de lucht, maar FC Castricum 
wist zich enigszins te herpakken. 
Geholpen door de thuisploeg, 
die zich in de hitte niet meer bo-
venmatig wenste in te spannen, 
scoorde Castricum in korte tijd 
tweemaal. Louis Jansen bedien-
de Maarten van Duivenvoorde 
schitterend op maat, 4-1 en een 
knappe aanval over links werd 
afgerond door invaller Anthony 
Pinas, 4-2. 
Foto: Louis van Duivenvoorde.
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Ook voor salsa en stijl
clubMariz klaar voor toekomst 
Castricum - Afgelopen jaar 
heeft Mariz, al jaren bekend van 
dansschool Mariz.nu, danscen-
trum Luut Griffioen overgeno-
men. Alle zalen en ruimtes aan 
de Dorpsstraat hebben een re-
novatie ondergaan en het resul-
taat is een metamorfose op het 
gebied van hygiëne, duurzaam-
heid en natuurlijk stijl. De dans-
school heet voortaan  clubMariz.
Vanaf september begint het sei-
zoen weer volop met aanbod van 
danslessen. De dansdocenten 
zijn er weer helemaal klaar voor. 

Hiphop4boys
“clubMariz moedigt de jeugd 
aan om op een leuke manier te 
bewegen”, zegt Mariz. Het les-
programma is enorm uitgebreid. 
Naast lessen hiphop, showdan-
ce, breakdance, zumba en kleu-
terdans, is het nu ook mogelijk 
‘hiphop4boys’ te volgen, moder-
ne dans, stijldans en salsa.

Ondernemers ontmoeten elkaar
Netwerken op het strand

Wijk aan Zee - Ruim ander-
half jaar geleden vond de eerste 
‘Open Coffee Beverwijk-IJmond’ 
plaats. Sindsdien komen onder-
nemers uit de wijde omgeving 
maandelijks bijeen in Slot As-
sumburg in Heemskerk om on-
derling informatie uit te wisselen 
en vooral om het eigen netwerk 
verder te kunnen vergroten. De-
ze zomer werd gekozen voor een 
andere locatie: het strand van 
Wijk aan Zee.
Vorige week om 9.30 uur verza-
melde zich een groepje onderne-
mers in strandpaviljoen De Kust 
om deel te nemen aan deze zon-
nige editie van de ‘Open Coffee 
Beverwijk-IJmond’. Het concept 
is simpel en doeltreffend. Via het 
netwerk Linked In kunnen deel-
nemers zich aanmelden, vervol-
gens melden ze zich op de afge-
sproken dag, tijd en locatie en de 
netwerkbijeenkomst is een feit. 
Elke deelnemer rekent zelf zijn 
eigen consumpties af, een en-
treeprijs wordt niet geheven. 

Met de zee op de achtergrond is het aangenaam netwerken, tijdens de 
‘Open Coffee IJmond’.

Natuurlijke vooroevers
Uitgeest - Vorige week is in op-
dracht van het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
(RAUM) bij Dorregeest een be-
gin gemaakt met de aanleg van 
zogeheten vooroevers. Die zijn 
bedoeld om de golfslag te dem-
pen en daarmee de walkant te 
beschermen. Eerst wordt over 
een lengte van 900 meter de on-
der het waterpeil gelegen be-
schoeiing met palen en plan-
ken verhoogd aangelegd. Ach-
ter de nieuwe beschoeiing komt 
een filterdoek van kunststof. Dat 
voorkomt dat de grond die ver-
volgens tussen beschoeiing en 
dijk wordt gestort het meer in 
kan stromen. De nieuw gevorm-
de strook wordt volgens het 
RAUM ingericht als ondiepe na-
tuurzone, waar onder meer riet 

goed kan gedijen. Eerst is vol-
gens de wettelijke richtlijnen on-
derzoek uitgevoerd naar de flora 
en fauna. Tijdens het werk wordt 
toezicht gehouden op de kwali-
teit van het water en op de flo-
ra en fauna. De te storten grond 
is gebaggerd uit het noorde-
lijke deel van De Zaan en door 
gecertificeerde laboratoria net 
zo schoon verklaard als ‘scho-
ne grond’. De grond wordt met 
beunschepen vervoerd vanaf 
De Zaan over de Stierop en de 
vaargeul van het Uitgeestermeer 
naar een losponton. Dat is afge-
meerd tussen de vaargeul en de 
vooroevers van Dorregeest. Het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en de Milieu-
dienst IJmond zijn nauw bij de 
controles betrokken.

clubMariz werkt uitsluitend met 
gespecialiseerde leraren. De les-
sen zijn zowel voor beginners 
als voor de dansers die ietsje 
meer willen. Bij breakdance en 
bij showdance heeft clubMariz 
Nederlandse kampioenen rond-
lopen. 
Voor de iets oudere jeugd biedt 
clubMariz hiphop 25+, zumba en 
salsa. 

Ook salsa en stijldansen
Met een partner dansen? Denk 
dan eens aan salsa. clubMa-
riz biedt cursussen van twaalf 
weken op vrijdagavond. In de-
ze cursus leren de deelnemers 
één dans met daarin een aan-
tal variaties. Mariz enthousiast: 
“Mannen, na acht tot twaalf we-
ken beheers je al de basis en laat 
je je partner alle hoeken van de 
zaal zien!” Meer interesse in de 
conventionele stijldansen? Dat 
kan nog steeds bij clubMariz. Er 

zijn aparte groepen voor jeugd, 
stellen/echtparen, 55+ en een 
snelle cursus voor bruidsparen.

Meer informatie over leraren en 
lessen is te vinden op www.club-
Mariz.nl, mail voor meer infor-
matie naar info@clubMariz.nl of 
bel 06 53192461. 

Laagdrempelig
Voor deze constructie is bewust 
gekozen om de bijeenkomsten 
een zo laagdrempelig mogelijk 
karakter te geven. 

Geen verplichtingen, geen onno-
dige kosten, gewoon elkaar ont-
moeten in een goede sfeer en el-
kaars kennis, kunde en contac-
ten uitwisselen. 

Proefles djembé van 
een Afrikaanse docent

Castricum - Op maandag 3 sep-
tember van 19.30 tot 21.00 uur 
verzorgt Ibu Sylla uit Guinee, 
West-Afrika een proefles djem-
be. Dat doet hij in sportpark 
Berg en Bal, De Bloemen 69. Een 
proefles kost zeven euro. 

Voor informatie  en/of opgave: 
ibusylla@hotmail.com of bel 06-
13566229. Kijk voor andere acti-
viteiten die Ibu Sylla aanbiedt op 
de website www.nafaya.com.

Stuwende kracht
Kees Helderman, eigenaar van 
administratiekantoor Wester-
hout, is de stuwende kracht ach-
ter de ‘Open Coffee Beverwijk-
IJmond’. Hij doet dit samen met 
Jeroen Weeren van Multi-Rent 
en Sonja Steiger van SCZO. Kees 
Helderman schat in dat er inmid-
dels zo’n 250 ondernemers uit de 
regio hebben deelgenomen. 

Individueel rendement hoog
Voor bijeenkomsten als deze 
geldt dat het individuele rende-
ment ervan steeds hoger wordt 
naar mate het aantal deelne-
mers stijgt. Immers, hoe groter 
het aantal ondernemers dat zich 
laat zien, hoe groter de kans dat 
er goede ‘matches’ uit voortko-
men. En dat hoeft lang niet altijd 
een directe match tussen twee 
deelnemers te zijn. De kracht 
van netwerken is immers dat de 
ondernemers elkaar kunnen hel-
pen bij het leggen van nieuwe 
contacten met andere mensen 
uit hun eigen kring. 
De eerstvolgende bijeenkomst 
vindt plaats op donderdag 13 
september, weer in strandpavil-
joen De Kust. Aanmelden kan 
via de groep Open Coffee Be-
verwijk-IJmond op Linked In, het 
zakelijke netwerk op internet. 
(Raimond Bos).
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Fietsen naar geheim van schelp 

Castricum - Zaterdagochtend 
18 augustus om 7.00 uur zijn Ka-
rina Polfliet en Margaret  Weima 
vertrokken, uitgewuifd door fa-
milie, vrienden, buren en ken-

Kermisavond in Vredeburg
Limmen - Tot in de jaren ‘70 was 
er tijdens de Limmer kermis al-
tijd een avond speciaal voor vol-
wassenen uit het dorp die druk 
bezocht werd. Daarna verwater-
de deze traditie om voorgoed te 
verdwijnen toen de Gastronoom 
werd opgeheven. Met de ker-
mis van vorig jaar is de draad 
weer opgepakt, de avond werd 
gehouden in de bovenzaal van 
Vredeburg. Het evenement vindt 
plaats op vrijdag 7 september 
van 20.30 tot 1.00 uur.

Het duo Sunrise zorgt voor de 
muziek. Dit duo heeft al 28 jaar 
een vertrouwde naam in het ker-
miscircuit met een repertoire van 
de jaren ‘60 tot heden. Om de 
kermissfeer te verhogen is ge-
kozen voor een all-in formule. 
Dat wil zeggen dat de aanwezi-
gen voor dertig euro vrij drinken, 
met uitzondering van buiten-
lands gedestilleerd, en van diver-
se hapjes kunnen genieten. Aan-
melden kan via tel.: 5051950/ 
info@vredeburglimmen.nl. 

Klussen zijn afgerond
Uitgeest - Eind vorig jaar heeft 
Dorpshuis de Zwaan met twee 
bedrijven, De Bazaar en Hans 
Weeren, een beursvloercon-
tract afgesloten. De Beursvloer 
IJmond Noord is een platform 
waar maatschappelijke organi-
saties, verenigingen en onder-
nemers bijeenkomen. 
Op deze bijeenkomst probe-
ren de partijen om, met gesloten 
beurs, een match aan te gaan 
voor een specifieke klus. Ook 

Open atelier bij Carla 
Laroo op Mooyeveld
Egmond-Binnen - Op 16 sep-
tember opent Carla Laroo-
de deuren van haar atelier. Het  
gospelkoor B. Lief treedt op. Bij-
zonder dit jaar is dat zorgboer-

derij De Buitenkans ook kunst 
exposeert. Het atelier is te be-
zichtigen van 13.00 tot 17.00 uur. 
Het adres is Mooyeveld 6. Zie 
ook www.carlalaroo.nl. 

Castricum - Op maandag 27 
augustus is er in Dorpshuis De 
Kern een speelgoedmarkt. Van-
af 9.00 uur kunnen kinderen hun 
afgedankte speelgoed uitstallen.  

Speelgoedmarkt Op deze markt kan geen kleding 
verkocht worden, dieren, eten en 
drinken. Er wordt een uitzonde-
ring gemaakt voor sportkleding.

De markt duurt tot 12.00 uur en 
de toegang is 1,00 euro.  

Dorpshuis de Zwaan had zich 
aangemeld en vond twee be-
drijven bereid om de gevraag-
de klussen uit te voeren. Met 
De Bazaar was de match aange-
gaan om een aantal deuren op-
nieuw te schilderen en met Hans 
Weeren was afgesproken om de 
vloeren te reinigen en in de was 
te zetten. Door het zeer groot ge-
bruik van Dorpshuis de Zwaan is 
toen afgesproken om deze werk-
zaamheden in de rustigere zo-
merperiode uit te voeren. Recent 
zijn beide klussen tot volle tevre-
denheid afgerond. 

Castricum - Een 21-jarige be-
ginnend automobilist uit Castri-
cum moest woensdagochtend 
zijn rijbewijs inleveren toen hij 

Drankrijders rond 2.15 uur werd aangehou-
den op de Dorpsstraat. De man 
moest blazen en blies 655 ug/l, 
terwijl de toegestane hoeveel-
heid voor beginnend bestuur-
ders 90 ug/l is. Op woensdag-
avond controleerde de politie 

omstreeks 18.30 uur een 46-ja-
rige Duitser op de Zeeweg. Hij 
blies 650 ug/l. Dat is drie maal 
het voor hem geldende maxi-
mum van 220 ug/l. De man kreeg 
een proces-verbaal en moest 
zijn rijbewijs inleveren.

nissen. Zij maken een pelgrims-
tocht naar Santiago de Compos-
tela. De pelgrims op weg naar 
Santiagozijn ZIJN herkenbaar 
aan de sint-jakobsschelp, het 

teken van de heilige Jakob. Oer 
zes weken, op zaterdag 29 sep-
tember, verwachten Karina en 
Margaret Gladiolenveld weer in 
te fietsen. “Het is spannend en 
tegelijk zijn we dankbaar dat we 
gezond zijn en de mogelijkheid 
hebben deze tocht te kunnen 
fietsen”, zegt Karina. “We hebben 
ontzettend veel zin in de reis en-
gaan er een mooie tocht van ma-
ken. Karina benadrukte het be-
lang om je energie op het posi-
tieve te richten als je een situatie 
niet kan veranderen. “Deze ge-
dachte geeft de kracht  die no-
dig is de tocht te volbrengen en 
verder te leven.”
Margaret en Karina hebben de 
laatste maanden de nodige ki-
lometers gefietst. Een rondje om 
het IJselmeer  fietsen, de kruip-
tent een nacht uitproberen, een 
cursus banden plakken, spaak 
wisselen en fietsketting repare-
ren onder leiding van Jim Zonne-
veld. Ook aan een  goede uitrus-
ting, heel weinig bagage meene-
men en het uitstippelen van de 
route is aandacht besteed. 
Belangstellenden kunnen de  
tocht volgen op de site: waar-
benjijnu.nl. Zoeken onder  de 
naam karina en margaret.

Fort aan Den Ham open Uitgeest - Zondag 26 augustus 
heeft Fort aan Den Ham de deu-
ren weer voor het publiek ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Fort aan Den Ham, ooit verboden 
gebied en geheim landschap, is 
nu een militair museum. Het ligt 
net over het spoor tussen Krom-
menie en Uitgeest aan de Pro-
vincialeweg N203 ter hoogte van 
restaurant De Krokodil. 
Er zijn rondleidingen met een 
gids of men kan zelf ronddwalen 
in de gangen en buiten het fort. 
Het fort is een van de 42 forten 
en batterijen van de Stelling van 
Amsterdam en, sinds 1996, be-
schermd UNESCO Wereld Erf-
goed. Gebouwd in 1903 en inge-
richt zoals vroeger. Verschillende 
ruimtes zijn expositieruimte ge-
worden. 

Start dansseizoen Igram
Castricum - Op maandag 27 
augustus begint het nieuwe 
dansseizoen van Internationale 
Dansvereniging Igram met een 
openingsinstuif voor leden en 
niet-leden. Vanaf 19.30 uur gaan 
de deuren van de danszaal open. 
Er wordt gedanst op maandag- 

en dinsdagavond en op donder-
dagochtend onder leiding van 
ervaren, enthousiaste docenten.
De danslessen worden gege-
ven bij Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6. 
Voor uitgebreide informatie zie 
www.igram.nl. 
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FC Uitgeest treft Ter Leede
Uitgeest - Afgelopen zondag 
heeft FC Uitgeest haar eerste 
wedstrijd gespeeld in de KNVB 
Bekercompetitie. Zondagmid-
dag op het heetste moment van 
de dag moesten zij in Heemste-
de aantreden tegen de oudste 
vereniging van Nederland, de 
hoofdklasser Koninklijke HFC. In 

de eerste helft kregen beide elf-
tallen over en weer kansen, maar 
HFC stond in de rust voor met 
2-0 en sloot de wedstrijd af met 
een 4–0 overwinning. 
Woensdag 22 augustus speelt 
FC Uitgeest thuis tegen Ter Lee-
de uit Sassenheim. Zij voetballen 
in de zaterdag hoofdklasse. Aan-

Geslaagd weekend Zwitserland 
voor Team Fietsshop Uitgeest

Uitgeest - Eline, Nigel, Ruud en 
Hans van Team Fietsshop Uit-
geest reden donderdag naar 
Zwitserland. De anderen wa-
ren donderdagochtend al ver-
trokken. Rianne had na haar val 

in Namur besloten om toch niet 
mee te doen en te rusten. Om 
13.00 uur viel zondag het start-
schot en kon men met bijna 800 
inschrijvers naar beneden gaan 
rollen. De start van Hans was su-

per, hij kon redelijk door naar vo-
ren rollen, maar Eline verloor de 
aansluiting met Hans. Ruud was 
als eerste over de finish. On-
danks zijn val werd hij 107e van 
760 inschrijvers en sneller dan 
vorig jaar. 
Nigel was tweede en reed zo’n 
kleine 20 minuten sneller dan 
vorig jaar en was 145e. Hans 
was ruim 15 minuten sneller 
dan vorig jaar en werd 237e. Eli-
ne was de snelste dame en was 
19e overall van de 55 dames, een 
mooie prestatie voor haar aller-
eerste grote enduro wedstrijd. 
Tanje was de volgende die fi-
nishte en daarachter kwam Vi-
vian. Vriendin Ernestine (51 jaar) 
kwam als laatste over de finish 
maar mocht wel met de winnaar 
Rene Wildhaber op de foto.

Korvissen en golfsurf-
clinic voor kinderen
Castricum - Onder bezielende 
leiding van Gjalt Sparrius kun-
nen kinderen genieten van een 
boeiend visavontuur. Hierbij vis-
sen ze met een lang sleepnet 
langs de waterlijn en dat levert 
allerlei verrassende vangsten en 

ontdekkingen op. Het korvissen 
wordt de kinderen aangeboden 
door Deining. Naast het korvis-
sen kunnen de kinderen ook ge-
bruik maken van een golfsurfcli-
nic. Voor meer informatie zie de 
advertentie elders in de krant.

vang 20.00 uur. Zaterdag wordt 
de laatste wedstrijd in deze pou-
le gespeeld tegen zaterdag 1e 
klasser Marken in Marken. Aan-
vang 17.00 uur.
Zondag 2 september start voor 
FC Uitgeest de competitie. De 
historische eerste wedstrijd in de 
1e klasse wordt thuis gespeeld 
in sportpark De Koog tegen 
JOS/Watergraafsmeer en begint 
om 14.00 uur.
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Aanbiedingen zijn geldig tot dinsdag 28 augustus 2012,
of zolang de voorraad strekt.

Prijs- en m
odelw

ijzigingen, druk-, en zetfouten voorbehouden.

Stetweg 37, 1901 JD Castricum, tel.: 085 - 489 70 80, www.kraakman.com
Deze aanbieDingen gelDen alleen in ons filiaal CASTRICUM

Prijs- en m
odelw

ijzigingen, druk-, en zetfouten voorbehouden.

9.99

7.95

Bayer 
mieren en 
kruipend 
ongedierte
spuitbus 
400 ml

Zomervuur
per stuk 4.95

voor de gezellige

zomeravonden

 2  voor

6.9510.95

8.95

BSI 
vliegen 

vangzak 
met gratis 

lokstof

Onze kat GOOfy is al een tijdje 
van huis, wie heeft hem Gezien? 

GOOfy tikt met zijn rechter achterpootje 
op de grond na een ongeluk een  
aantal jaar geleden. 
GOOfy heeft ook medicijnen nodig.

Heb je een tip, dan graag contact 
06-10676224. 
We hopen op een reactie, 
we missen hem erg... Alvast bedankt!

A.A.S.
Huisontruimingen
Inkoop inboedels
06 - 17159249

Kick Boomgaard
vakfotografie

portretfoto’s
groepsfoto’s

officiële pasfoto’s

bij u thuis

06 51794464
foto.boomgaard@planet.nl

DAKBEDEKKINGEN  • DAKISOLATIE
LOOD- EN ZINKWERKEN Tel. 0251-242315 - Mobiel 06-53175889

  c i m Accubedrijf

accu’s voor
alle doeleinden
zonne-energie

Ruiterweg 53
castricum

0251-654740
www.acimaccubedrijf.nl

Tweede Kamerlid in IJmond
Uitgeest - Tweede Kamer-
lid Malik Azmani heeft op dins-
dag 7 augustus een werkbezoek 
aan de IJmond gebracht. Hij liet 
zich door de Uitgeester wethou-
der Wil Spaanderman en diens 
collega Verkaik van de gemeen-
te Velsen informeren over de sa-
menwerking tussen de gemeen-
ten en de Meergroep in het pro-

ject IJmond Werkt! Het Kamerlid 
kreeg onder meer uitleg over de 
eerste ervaringen in de IJmond 
met het landelijke proefproject 
‘loondispensatie’. 

Ter afronding werd een bezoek 
gebracht aan het horecaproject 
van de Meergroep op het voet-
balcomplex van Telstar. 




