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Man (23) die opkomt voor 
vriendin zwaar mishandeld
Castricum - Zaterdagmorgen 
even na 2.00 uur, hield de poli-
tie twee mannen aan in een café 
aan de Houttil in Alkmaar op ver-
denking van het plegen van zwa-
re mishandeling. Een Castricum-
mer was het slachtoffer. 
Een 23-jarige man uit Castri-
cum was met zijn vriendin en en-
kele vrienden in het café. Enke-
le mannen uit een groepje pro-
beerden contact te maken met 
de vriendin en een andere vrouw 

uit het groepje. Toen de vrouwen 
aangaven hiervan niet gediend 
te zijn, werden de mannen nog 
opdringeriger. 
Uiteindelijk stapte het slachtoffer 
naar voren om de opdringerige 
lui weg te duwen. Deze reageer-
den door met tafels en glaswerk 
naar het slachtoffer te gooien. 
Een man kwam op het slachtof-
fer aflopen met een glas en duw-
de dit in zijn gezicht. Het slacht-
offer liep hierdoor letsel op aan 

zijn schouder en een oog. De 
man moest, nadat hij door be-
veiligingspersoneel was ontzet, 
voor behandeling worden over-
gebracht naar het ziekenhuis. 
De gewaarschuwde politie kon 
ter plaatse twee mannen aan-
houden. Het ging om Alkmaar-
ders van 24 en 26 jaar oud. Bei-
den zijn voor verhoor overge-
bracht naar het politiebureau. 
De politie stelt een onderzoek in 
naar het incident.

Kinderen weer naar school

De Brug begint het 
jaar met champagne
Akersloot - Maandagoch-
tend viel het wel even tegen om 
door de stortregen de weg naar 
school weer te vinden na een 
lange, zonnige zomervakantie. 
In Akersloot vierden ze op de 
eerste schooldag meteen feest, 
compleet met kinderchampag-
ne. Daar werd basisschool De 
Brug geopend. 

Burgemeester Mans heeft sa-
men met Dirk en Willemijn van 
Seventer het naambord onthuld. 
Basisschool De Brug is een fu-
sieschool, ontstaan uit de Sint 
Johannesschool en de Sint Ja-

cobusschool. Een nieuwe orga-
nisatie vraagt om een nieuwe 
naam en Dirk van Seventer heeft 
de namenwedstrijd gewonnen 
met De Brug. Want De Brug 
is een landschapselement dat 
goed past in de waterrijke om-
geving van Akersloot. De Brug 
symboliseert bovendien twee 
scholen die naar elkaar toege-
groeid zijn en vanaf nu samen 
verder gaan. Onderwijs is een 
brug naar de toekomst en De 
Brug is een symbolische naam; 
een brug slaan naar een ander. 
Al deze elementen zijn in het 
nieuwe logo verwerkt.

Met de bus naar zwembaden België
Castricum - Raadslid Ron de 
Haan gaat met een flinke ploeg 
op stap naar België. Het gezel-
schap reist met een bus naar 
Gent en Lier om daar zwemba-
den te bekijken. De reis is samen 
met de Castricumse zwembad-
manager Herman Rijsdijk geor-
ganiseerd. De inspiratiedag trekt 

ook belangstelling van bestuur-
ders in andere gemeenten. De 
Haan wil een discussie op gang 
brengen over een nieuw zwem-
bad voor Castricum waarin de 
publieke en private sector sa-
menwerken bij de bouw en de 
exploitatie. Belangstellenden 
kunnen zich met motivatie op-

geven via rondehaan@devrije-
lijst.nl. De reis begint om 7.30 uur 
met een presentatie in het ge-
meentehuis. Deelname is kos-
teloos.

Hollandse aardbeien, Zwitserse room,

weide slagroom op een oververse slofbodem!

6/7 personen Van 9,95 voor

aardbeienslof

7.95
Burgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

Pittige 
grillworstjes
4 stuks € 3,99

vleeswarentrio
grillham

kalfsrollade
leverworst

samen € 4,99
stooflapjes

kant en klaar
Elke 3e gratis

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Moskou-Castricum - TDR-at-
leet Michel Butter heeft zijn ma-
rathon tijdens de WK atletiek in 
Moskou niet kunnen finishen. 
Hij besloot na circa elf kilome-
ter de strijd te staken met lies- 
en rugklachten. Coach Hartens-
veld verklaarde dat er geen spra-
ke was van een blessure in aan-
loop naar de marathondag: ,,Mi-
chel was de eerste dagen hier 
wat stijf, mogelijk door het reizen 

Pech voor Butter in Moskou
en het laatste zware trainings-
blok. Na wat medische zorg leek 
dit goed onder controle.” Butter: 
,,Ik had als strijdplan om op ge-
voel te lopen. Het begin ging vrij 
rustig en kon ik dus nog goed 
volgen. Toch voelde ik in het lijf 
al dat het niet goed zat. Je hoopt 
natuurlijk dat je er door kan lo-
pen en er doorheen komt, maar 
na 10 kilometer wist ik dat het 
echt een kansloze missie was.”
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Burgerlijke Stand
Geboren:
Wonende te Limmen:
04-08-2013: Bruce Martin, zoon 
van J. van Schaik en J.C. Hes, ge-
boren te Alkmaar.
Wonende te Castricum: 13-08-
2013: Faye Petronella Theodo-
ra, dochter van P.J.C. Borst en 
J.M.A. Klaver, geboren te Cas-
tricum
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistratie:
07-08-2013: Loermans, Johanna 
J. en Kooke, Johanna S.M., bei-
den wonende te Castricum. 07-
08-2013: Uijlenbroek, Andreas 
G. en Mannes, Margaretha E.A., 
beiden wonende te Castricum. 
15-08-2013: Martensen, Paul en 
Krom, Elisabeth G.A., beiden wo-
nende te Akersloot.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registratie:
08-08-2013: Mercks, David en 
Korceková, Zuzana, beiden wo-
nende te Castricum. 14-08-2013: 

Born, Ramses M. en Bosch, 
Wendy, beiden wonende te Cas-
tricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
25-07-2013: Munninghoff, Justi-
na J.H.M., oud 85 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met J.J.T. Haker. 09-08-2013: 
Slot, Trijntje, oud 86 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met J. van Noort. 12-08-
2013: Marcker, Christina E.M., 
oud 59 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met W.C. Mole-
naar.
Wonende te Bakkum:
06-08-2013: Krom, Johan T., 
oud 58 jaar, overleden te Bak-
kum. 11-08-2013: Schaper, Pau-
lus J.M., oud 60 jaar, overleden 
te Beemster.
Wonende te Limmen:
07-08-2013: Jacobs, Johan 
G.W.H., oud 81 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met E. Kloos-
ter. 

Fancy fair in kerkje
Limmen - Gemengd koor De 
Vredeburgers houdt op zater-
dag 31 augustus een fancy fair 
bij het protestantse kerkje aan 
de Zuidkerkenlaan. Er is kle-

ding te koop, boeken, glaswerk, 
serviezen,  meubeltjes et cete-
ra. Kunstenaars uit de omgeving 
hun werken waaronder sieraden, 
tasjes, patchwork, etsen, schil-

Bramen en teken
We hebben met het gezin bramen geplukt, erg leuk. Maar het is ver-
standig om anderen te wijzen op teken. Wij hebben verleden week in 
Egmond gezocht en hadden toen geen teken. Later zochten we in Cas-
tricum achter de Papenberg en in totaal heb ik daarna veertien teken 
verwijderd bij drie kinderen!
Saskia Eijpe.

PvdA wil een einde aan 
plastic vuil langs strand
Castricum - Vrijwilligers en 
raadsleden van de Partij van de 
Arbeid Castricum steken zondag 
1 september de handen uit de 
mouwen om het strand van Cas-
tricum aan Zee schoon te ma-
ken. Het initiatief is onderdeel 

van een grote schoonmaakactie 
door de partij langs de Neder-
landse kust.
,,Met de actie willen we voor-
al aandacht vragen voor het ve-
le plastic afval dat onze Noord-
zee en Waddenzee bevuilt”, zegt 

Limmen - Op 6 september barst 
de kermis los in Vredeburg voor 
de oudere jeugd. Het feest be-
gint om 21.00 uur. Kermisartiest 
Paul Vlaar treedt op. Bezoekers 

Oude kermistraditie herleeft
kunnen de hele avond vrij drin-
ken en er zijn hapjes voor der-
tig euro. Aanmelden via tel.: 072-
5051950 of info@vredeburglim-
men.nl. 

Kluis Fort aan Den Ham gekraakt

Uitgeest - Het had de sfeer 
van een spannend jongensboek 
toen afgelopen maandag het ze-
gel van de kluis werd verbroken 
in Fort aan Den Ham. Het werd 

even muisstil vlak voor het be-
wuste tijdstip en de spanning 
steeg. Rustig opende voorzitter 
Roel Laffra de deur en pakte een 
stapel blanco papieren krijgs-

raaddocumenten met de opdruk 
‘In naam der Koningin’ en garde-
robebonnetjes. Geen bijzonder 
spectaculaire inhoud, maar inte-
ressant voor het museum. 
Waarschijnlijk is de kluis tus-
sen 1990 en 1995 in het Fort te-
recht gekomen die afkomstig is 
van het Chemisch Lab van RVO-
TNO. Een aantal maanden gele-
den mocht het publiek proberen 
de kluis te kraken maar dat wil-
de niet vlotten. Dat vooral kin-
deren een enorme nieuwsgie-
righeid toonden naar de inhoud 
van de kluis, vindt Geertje van 
Emmerik, communicatieadviseur 
van Cultuur Compagnie Noord-
Holland, niet zo vreemd. Geertje: 
,,Toen ik de foto zag met de kluis 
als een soort stilleven uit een an-
dere tijd, vroeg ik mij af of het 
haalbaar zou zijn de kluis te kra-
ken.” De vrijwilligers die met hart 
en ziel het Fort draaiende hou-

den, hadden hier ook wel oren 
naar. En zo kwam Barry Wels in 
beeld, een professionele kraker 
die eerst handmatig aan de slag 
ging maar uiteindelijk zijn robot 
aan het werk moest zetten.

Afgelopen vrijdag lukte het dan 
eindelijk, maar iedereen moest 
wachten tot maandag 10.00 uur. 
Een waar mediacircus bevolk-
te het Fort dat eindelijk de aan-
dacht kreeg dat het verdient. 
Gids Wob Nanning bekeek het 
spektakel met een grijns: ,,We 
hadden nooit kunnen bedenken 
dat dit gekke ding zoveel aan-
dacht zou trekken.” 
Ook Fred Braaksma, secreta-
ris penningmeester, toonde zich 
verheugd: ,,Dit is leuke recla-
me en met name omdat septem-
ber Stellingmaand is, we hopen 
op veel aanloop.” Zondag 25 au-
gustus is het open dag. Kijk voor 
meer informatie eens op www.
fortaandenham.nl. (Monique 
Teeling).

PvdA-woordvoerder John Hom-
mes. ,,We hopen met de inza-
meling in kaart te brengen waar 
het plastic vandaan komt, zo-
dat we de bron van de vervui-
ling beter kunnen aanpakken.” 
Tussen 12.00 en 15.00 uur gaan 
de vrijwilligers en raadsleden het 
strand op. Zij roepen belangstel-
lenden op om mee te helpen. 
Natuur- en milieuorganisaties 
Stichting de Noordzee en Plas-
tic Soup Foundation steunen de 

actie. Zij zetten zich respectie-
velijk in voor duurzaam gebruik 
van de Noordzee en het vermin-
deren aan de verontreiniging van 
oceanen met plastic.
De schoonmaakactie krijgt een 
landelijke slotbijeenkomst in 
Zandvoort bij strandtent Paal 
69 met een zeer gevarieerd pro-
gramma voor jong en oud. Van 
15.00 uur tot 19.00 uur rijdt er 
een pendelbus tussen het NS-
station en Paal 69.

derijen en beelden van keramiek 
en steen. Kunstenares en koor-
lid Renate Haanappel heeft voor 
deze gelegenheid een beeld ge-
maakt dat per inschrijving ver-
kocht wordt aan de hoogste bie-
der. Ook wordt er een loterij ge-
houden. 
Het geheel wordt omlijst met 

muziek; Gerard Leegwater, di-
rigent van De Vredeburgers, 
speelt enkele werken op het 
kerkorgel en het koor zingt en-
kele liederen. Op het terras van 
Ons Huis kan men iets drinken 
en er is zelfgemaakt gebak. De 
ijscoman met zijn nostalgische 
ijskar is ook van de partij.
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Spijker Drums opent 
drumstudio in Limmen
Limmen - Binnenkort kan ieder-
een in Limmen en omstreken te-
recht voor drumlessen bij Spijker 
Drums. Joey Spijker (26) richtte 
in 2011 zijn bedrijf op. Sinds die 
tijd speelt hij als drummer in ver-
schillende bands. Nu hij zijn stu-
die aan het conservatorium heeft 
afgerond, wil hij ook zijn aan-
dacht richten op drumles geven. 
Daarom opent hij zondag 1 sep-
tember op feestelijke wijze zijn 
drumstudio in Limmen.
 
De meeste inwoners van Lim-
men kennen het huis wel: ‘t 
Hout wat. Een houten huis, ge-
maakt van 80% gerecycled ma-
teriaal. Achter dit huis bevindt 
zich echter pas echt iets bijzon-
ders: de drumstudio van Spij-
ker Drums. De enthousiaste Joey 
Spijker is net voor de zomer af-
gestudeerd aan het conservato-
rium in Haarlem. En nu gaat hij 
serieuze stappen zetten om van 
zijn passie echt zijn werk te ma-
ken: drummen!
,,Drummen is het enige waar 
ik echt goed in wil zijn”, ver-
telt Joey. ,,En ik wil mijn ken-
nis graag overbrengen op ande-
re liefhebbers.” Vanuit zijn stu-
die heeft Joey zich gespeciali-
seerd als pop- en sessiemuzi-
kant. Zijn voorliefde gaat vooral 
uit naar rockmuziek. ,,Energie is 
voor mij één van de belangrijkste 
elementen van muziek. De ener-
gie die in rock zit, vind ik te gek.” 
Joey beperkt zich echter niet al-
leen tot rockmuziek. Hij verdiept 
zich graag in alle stijlen.
Al ver voor de zomer is Joey lang-
zaam maar zeker begonnen met 

het aannemen van drumleer-
lingen. Zijn studie ging natuur-
lijk voor. Nu is het dan einde-
lijk zover. Op zondag 1 septem-
ber knipt hij om 14.00 uur offi -
cieel het lint door van zijn drum-
studio. Tot 17.00 uur is iedereen 
welkom om binnen te lopen. Tij-
dens deze opening kunnen ge-
interesseerden het drumstel uit-
proberen, tips vragen en infor-
meren naar de lessen. ,,Iedereen 
die zich inschrijft tijdens de ope-
ning op 1 september krijgt twee 
lessen gratis bovenop de proef-
les,” aldus Joey. ,,Zorg dus dat je 
erbij bent!” 
De drumstudio van Spijker 
Drums bevind zich achter het 
huis aan de Hogeweg 181. Meer 
lezen over de opening of over 
Spijker Drums? Neem eens een 
kijkje op www.spijkerdrums.nl of 
op www.facebook.com/spijker-
drums.

Pompoenenconcert in 
Tuin Kapitein Rommel

Castricum - Op zaterdag 31 au-
gustus wordt een pompoenen-
concert gegeven in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Dit jaar met 
optredens van rockcoverband 
Pretty Bones Alice en het accor-
deonensemble Mozaïek met zes 
accordeonisten en een basac-
cordeonist. De tuin is geopend 
vanaf 19.30 uur en de toegang 
is gratis. Een vrijwillige bijdrage 

wordt op prijs gesteld. Pretty Bo-
nes Alice speelt pop- en rock-
nummers. Daarbij geven ze aan 
alle covers een eigen interpreta-
tie. Mozaïek speelt tango’s van 
Astor Piazzolla, zigeunermuziek, 
chansons, maar ook licht klas-
sieke (Grieg) en modern klassie-
ke muziek (Glass) staan op het 
programma. Aangeraden wordt 
een stoel of plaid mee te nemen. 

Twaalf acts op gratis 
festival bij Discovery
Castricum - Jongerencentrum 
Discovery houdt zondag 25 au-
gustus een muziekfestival met 
als naam DiscFest-Musicday. 
Vanaf 13.00 uur staan de bands 
The Lost Noise, Twice the Same, 
De Twijfelbrigade, Barbershop 
Rockets, Mentally Retarded 
Friend en De Skatjes op het po-

dium. De dj’s Nessek, Fristy, Ri-
qeau, Neocqx, When the shit hits 
the fan en een surprise act zor-
gen voor de rest van de muziek. 

Het evenement  vindt zowel bin-
nen als buiten plaats bij Disco-
very. Er is een loungegedeelte, 
er zijn theateracts en er is lek-

kers verkrijgbaar. Het festival 
eindigt om 23.00 uur. De entree 
is door de inzet van vrijwilligers 
en goedwillende acts gratis. Het 
adres Dorpsstraat 2a, schuin te-
genover het NS-station. 

Concert met twee Russische koren

Castricum - Op 1 september 
treden twee Russische koren op 
in de Maranathakerk. Het koor 
Aetheria streeft naar harmonie 

van de ziel die moet doorklinken 
in de harmonie van de muziek. 
Het koor heeft inmiddels een 
hoog niveau bereikt; ze wonnen 
belangrijke prijzen in eigen land 
en internationaal. Aetheria heeft 
een uitgebreid repertoire. In het 
kader van het Nederland-Rus-
land jaar komen ze naar Neder-
land. Behalve enkele volksliede-
ren laten ze vooral religieuze lie-
deren horen. 
Naast dit gemengde koor werkt 

ook het dameskoor ‘Soedarynja’ 
mee. Hun Russische naam ver-
wijst naar de hoffelijke benade-
ring van een vrouw. Zij leggen 
zich toe op Russische chansons 
waarvan ze er enkele zullen la-
ten horen.
Dit concert is voorbereid in sa-
menwerking met de Raad van 
Kerken Castricum en is de start 
van het nieuwe winterprogram-
ma. Aanvang 19.30 uur, de toe-
gang is gratis.

Castricum - Vrijdag 23 augus-
tus geeft André Knevel een or-
gelconcert in de St. Pancrati-

Orgelconcert uskerk. Knevel is in 1975 naar 
Canada verhuisd, waar hij nog 
woont en als muziekdocent aan 
scholen is verbonden. Het vocaal 
en instrumentaal ensemble  De 

Kennemerkring verzorgt het in-
termezzo met Spaanse muziek 
uit de 16e en 17e eeuw. Aanvang 
20.00 uur op de Dorpsstraat 115. 
Toegang 7,50 euro.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur  
Borgman voorpremière

woensdag 15.45 uur
1D - This Is Us - 3D  voorpremière

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  

zondag 19.30 uur  
maandag 20.00 uur  

dinsdag 14.00 & 20.00 uur
woensdag 20.00 uur  
Blue Jasmine

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.45 uur  

zondag 19.30 uur  
maandag & dinsdag  20.00 uur  

The Heat
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  

The Lone Ranger
vrijdag & zaterdag 18.45 uur  

dinsdag 14.00 uur
Now you see me

donderdag & vrijdag 15.45 uur
zaterdag & zondag 13.00 & 15.45 uur

woensdag 13.30 uur
Smurfen 2 - 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 15.45 uur  
woensdag 15.45 uur  

Verschrikkelijke ikke 2 - 2D
zaterdag & zondag 13.00 uur  

woensdag 13.30 uur  
Monsters University (NL) - 2D

Programma 22 aug t/m 28 aug 2013

Voorpremiere Borgman
Borgman arriveert als een bui-
tenstaander in de omheinde la-
nen van een villawijk. Zijn komst 
is het begin van een reeks ver-
ontrustende gebeurtenissen 
rond de zorgvuldig opgetrokken 
façade van een arrogant, welge-
steld echtpaar, hun drie kinde-
ren en het kindermeisje. Camiel 

Borgman is de centrale fi guur in 
deze donkere, boosaardige ver-
telling. 
Is hij een droom of een demon, 
een verwrongen allegorie of een 
maar al te realistische belicha-
ming van onze angst? Borgman 
is een fi lm van Alex van Warmer-
dam. 

Een exclusief kijkje achter de 
schermen in 3D bij de meest po-
pulaire boyband van nu: One Di-
rection. De back-stage beelden 

One Direction: This Is Us

In Blue Jasmine, een nieuw ko-
misch drama van regisseur 
Woody Allen, speelt Oscarwin-
nares Cate Blanchett jetset-so-
cialite Jasmine. De door cham-
pagne en antidepressiva bene-

Blue Jasmine

worden afgewisseld met spec-
taculaire opnames van hun con-
certen. De fi lm vertelt bovendien 
het verhaal van hun succes. 

velde vrouw van de rijke zaken-
man Hal, heeft in haar New York-
se optrekje alles wat haar hart 
kan begeren. Wanneer er aan 
het licht komt dat Hal er diver-
se duistere zaken op nahoudt, 
ontstaat er een groot schandaal 
rondom het echtpaar. 
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Monsteroverwinning!
Uitgeest - Met nog een rede-
lijk aantal oude en jonge duiven 
aan de start, stond zaterdag 17 
augustus het Belgische Meer als 
eerste vlucht van de Natoer op 
het programma. Van de vereni-
ging vertrokken er om 11.00 uur 
139 duiven van negen liefheb-
bers huiswaarts met een afstand 
van 118 km. De combinatie Kers-
sens-Krom in Akersloot klokte 
om 12.14.34 uur  zes duiven bin-
nen een minuut op het hok, goed 
voor een eerste tot en met zesde 
plaats in de vereniging. De ze-
vende duit was van jeugdlid Jik-
ke Liefting uit Akersloot nummer 
acht en negen van Dirk de Bruin 
uit Uitgeest. De overwinning 

van de combinatie Kerssens-
Krom was bovendien goed voor 
een tweede plaats in het Rayon 
B. Dirk de Bruin won de afslui-
tende jonge duivenvlucht van-
uit Morlincourt met een afstand 
van 350 km. Om 11.45 uur wer-
den ze gelost. Met een krachti-
ge zuidwestenwind waren het 
drie duiven die zich binnen 42 
seconden bij de liefhebbers mel-
den. De  allereerste van die drie 
melden zich om 15.09.06 uur bij 
Dirk de Bruin. Nummer twee bij 
Gert Twaalfhoven en de derde 
bij Hein Berkhout. De overwin-
ning van Dirk de Bruin was te-
vens goed voor een fraaie zesde 
plaats in het Rayon B.               

Zaterdag FC Uitgeest 
tegen eersteklasser ARC
Uitgeest FC Uitgeest start in de 
KNVB Bekercompetitie tegen 
eersteklasser ARC uit Alphen 
aan de Rijn. 
Op zaterdag 24 augustus om 
17.00 uur wordt deze wedstrijd 
gespeeld op het sportpark de 

Koog in Uitgeest. Daarna vol-
gen er twee uitwedstrijden te-
gen SWIFT en De Dijk uit Am-
sterdam.
Op zaterdag 24 augustus star-
ten ook alle jeugdelftallen in de 
KNVB Bekercompetitie

Koen Ruiter bestuurslid 
vrijwilligerszaken FCU
Uitgeest - Koen Ruiter start bin-
nenkort als bestuurslid vrijwilli-
gerszaken bij FC Uitgeest; een 
nieuwe rol binnen de vereniging. 
De laatste jaren was Koen bin-
nen het jeugdbestuur coördina-
tor Jeugdscheidsrechters. Om-
dat hij bestuurslid vrijwilligers-
zaken wordt, stopt hij hiermee. 
Deze taak wordt overgenomen 
door Rik Kempers. Koen blijft ac-
tief binnen de werkgroep Beter 
Voetbal. 
Louis Reuzenaar kreeg een ver-
zoek van het bestuur om het be-
staande vrijwilligersbeid te on-
derzoeken. Naar aanleiding hier-
van heeft Louis een rapport op-
gesteld. Eén van de aanbevelin-
gen is om een bestuurslid vrijwil-
ligerszaken aan te stellen. Koen 
Ruiter krijgt bestuursbevoegd-
heid. In de eerstvolgende jaar-
vergadering zal het bestuur of-
ficieel toestemming vragen aan 
de leden.
De inzet van vrijwilligers is voor 
FC Uitgeest onmisbaar. Het is 

daarom voor nu en in de toe-
komst belangrijk om deze be-
langrijke groep goed te bege-
leiden en op een gepaste wijze 
aandacht aan te besteden. 

FC Uitgeest zoekt 
collectanten

Uitgeest - Dit jaar collecteert 
FC Uitgeest voor het eerst sa-
men met collectanten van het 
Fonds Verstandelijk Gehandi-
capten. De opbrengst wordt ge-
bruikt om sporten voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking aantrekkelijk te maken. 
De collecteweek is van 22 tot en 
met 28 september. FC Uitgeest is 
op zoek naar collectanten. Op-
geven, tel.: 0251-671803/delan-
ge10@casema.nl. 

Club de Pétanque Boule Plaisir

Daglichttoernooi 
Uitgeest - In een gemoedelij-
ke en gezellige sfeer vond op 
13 augustus  het vijfde daglicht-
toernooi plaats bij Boule Plaisir. 
Er werden door 29 doublettes vijf 
wedstrijden gespeeld volgens 
het systeem van vijf voor gelo-
te partijen. De meeste deelne-

mende teams kwamen uit Mid-
den-Kennemerland, de Zaan-
streek, maar ook uit West-Fries-
land en ook nog een enkeling uit 
Amsterdam. Over het algemeen 
zijn dit ervaren boulers, maar dit 
toernooi staat ook open voor be-
ginnelingen. Wie ingewijd wil 

worden in de beginselen van de-
ze vorm van jeu de boules, is al-
tijd v welkom op de locatie naast 
de ijsbaan. Ervaren boulers van-
gen de geïnteresseerden op om 
ze wegwijs te maken in deze tak 
van sport. Het laatste daglicht-
toernooi vindt plaats op dinsdag 
10 september. 
Winnaars van de vijfde editie wa-
ren Gianni Ghezzi en Leo Riet-
kamp, gevolgd door Annemieke 
Thielemans en Ruud Kramer en 
als derde Anneke van Bemmelen 
en Aart Keja.

Podiumplaatsen voor 
Team Fietsshop Uitgeest 

Uitgeest - Donderdag reisde 
Team Fietsshop Uitgeest naar 
Lenzerheide, Zwitserland. Hans 
Haver behaalde daar een twee-
de plaats. ,,Ik had dit niet ver-
wacht, top vijf misschien maar 
toch geen podium. Dit maakte 
alles des te mooier. Blijkbaar lig-
gen dit soort lange enduro’s mij 
beter dan de normale versie met 
zes tot acht korte specials. Er-
gens ook logisch, omdat ik van 

XC kom en fysiek sterk ben. Dat 
is nu het mooie aan enduro: je 
moet een compleet renner zijn!”
Winnares was de Oostenrijkse 
Braumann die ook al in Kron-
platz won. Eline Nijhuis werd 
twaalfde, Vivian Smeets zeven-
tiende gevolgd door Rianne Van 
der Heyden. 
 
Afgelopen weekend reed Eline 
de downhillwedstrijd in Namur, 

Belgie. Eline wist een mooie eer-
ste plaats te veroveren.

Mooi Open Dogtoernooi
Uitgeest - Afgelopen zondag 
konden toeschouwers genieten 
van de finales bij het 27e Lands 
Open Dog Dubbeltoernooi. Voor-
zitter Hans Schoone en toernooi-
leider Jaap Neele blikten tijdens 
de prijsuitreiking terug op een 
geslaagd toernooi. Vrijwilligers 
werden geroemd voor hun tome-
loze inzet, van schoonmaakploeg 
tot aan de barcommissie. De on-
derhoudsploeg zorgde elke dag 
weer voor perfecte banen. Van-
zelfsprekend  werd de toernooi-
commissie uitvoerig in het zon-
netje gezet.  Een vlekkeloos ver-
loop van het toernooi werd ge-
combineerd met thema’s die el-
ke dag een andere uitstraling 
aan het tennispark gaven. 

Hoogtepunten waren de Spaan-
se avond met gitarist en de 
‘Oranje Boven’ waarop aanwezi-
gen op de foto konden worden 
gezet met een levensgroot kers-
vers Koningspaar. Natuurlijk was 
de vrijdag ‘Coronanight’ de top-
per met Zuid Amerikaanse live-
muziek. Nieuw was in deze edi-
tie dat er ook in de categorie ge-
mengd dubbel 4 werd gestreden 
en dat bracht een flink aantal 
tennispartijen van hoog niveau 
met zich mee. 
Het grote aantal inschrijvingen 
van spelers geeft aan dat het 
toernooi erg populair is, mede 
door de vele randactiviteiten. De 
organisatie kijkt alweer uit naar 
de volgende editie. 

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

VAKANTIEFOTO’S ?? SMULLEN MAAR !!
Bij een leuke herinnering…past iets lekkers !

© Borst Sales Promotion
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Weekaanbieding (do. t/m wo): 

GEVULDE KOEKEN
traktatie
 van € 4,05 nu 3 stuks € 2,95 !!(gratis bij 1 volle spaarkaart)

SLAGROOM AARDBEIEN SNIT
mmm….  
(of 2 volle spaarkaarten) van € 8,50 voor € 6,95 !!

**Ko�  e, gebak en belegde broodjes in onze ko�  ecorner Uitgeest !**
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Concert Keltische 
muziek van Unicorn
Uitgeest - Zaterdag 7 sep-
tember vanaf 20.15 uur kan 
het publiek genieten van Uni-
corn die een concert geeft in 
De Zwaan dat vooral bestaat 
uit Keltische muziek. De mu-
zikanten brengen een boei-
end en gevarieerd program-
ma van zowel traditionele 
liedjes en dansmelodieën als 
meer eigentijdse muziek.

Het repertoire is omvangrijk; een 
mengeling van Keltisch, Neder-

lands, Vlaams, Jiddische fiddle-
muziek en Klezmer, Canadees, 
Bluegrass, maar ook Neder-
landstalige en Engelstalig zee-
mans- en zigeunerliederen en 
zelfs popballades. 

Het verzorgde samenspel en flit-
sende mengeling van al deze 
stijlen zorgen voor diverse muzi-
kale hoogtepunten. 
Kaartverkoop bij boekhandel 
Schuyt en via www.dezwaancul-
tureel.nl

Kijkje over Uitgeest 
vanaf de kerktoren
Uitgeest - Het is in augustus 
nog twee donderdagen moge-
lijk de gerestaureerde dorpskerk 
aan de Castricummerweg te be-
zoeken van 11.00 tot 15.00 uur. 
Een deel van de kerk stamt nog 
uit 1300. Daarnaast kunnen be-
langstellenden op 22 augustus 
van 13.00 tot 15.00 uur het uur-
werk in de toren te bezichtigen 
dat gemaakt is in 1869 door A. 

Batstra uit Sneek. Siem Cornelis-
se, die al meer dan  25 jaar elke 
week het uurwerk opwindt, geeft 
tekst en uitleg. Wie dat toch in de 
toren is, ziet boven zich de grote 
luidklok van 1.600 kg die in 1650 
gegoten is door de gebroeders 
Hemony. Bovendien heeft men 
een fraai uitzicht vanuit de galm-
gaten in de toren over Uitgeest 
en de wijde omgeving.

Docenten maken 
doorstart muziekschool
Uitgeest - De docenten van 
de opgeheven muziekschool 
Uitgeest starten een nieuwe 
muziekschool en willen zo la-
ten zien waar een klein dorp 
groot in kan zijn. 

De vroegere muziekschool Uit-
geest is na 35 jaar gestopt van-
wege het stopzetten van de sub-
sidie. De docenten hebben de 
muziekschool nu overgenomen 
en die gaat als Nieuwe Muziek-

school Uitgeest zelfstandig ver-
der.

De docenten bieden kwalita-
tief muziekonderwijs aan, onaf-
hankelijk van subsidies. Er zijn 
meerdere lesvormen mogelijk 
voor Algemene Muzikale Vor-
ming, piano, keyboard, gitaar, 
drums, dwarsfluit, hobo en cello. 
In overleg met de docent wordt 
besproken welke lesvorm ge-
wenst is, ook lesvormen op maat 

zijn bespreekbaar. De Nieuwe 
Muziekschool Uitgeest biedt bo-
vendien muzieklessen voor vol-
wassenen aan. 
Zaterdag 24 augustus is er een 
open dag in het Cultureel Cen-
trum van 10.30 tot 12.00 uur op 
de Hogeweg 8. 

De lessen starten m aandag 26 
augustus. Voor meer informatie: 
tel.: 06-19911026 of mail naar 
muziekuitgeest@gmail.com.

Uitgeest - De Enigma; een co-
deermachine die door Duitsland 
in de Tweede Wereldoorlog ge-
bruikt werd, is een ingewikkeld 
apparaat. Zondag 25 augus-
tus wordt door Henk van Stigt 
op Fort aan Den Ham een lezing 

Lezing over de Enigma 
in Fort aan den Ham

over de Enigma gehouden van-
af 13.00 uur. Met een originele 
Enigma erbij. 
Het fort, is geopend tussen 
11.00-16.00 uur op Busch en 
Dam 13 Uitgeest, tegenover res-
taurant De Krokodil. 

Heemskerk - Op zondag 25 au-
gustus is er in het luchtoorlog-
museum Fort Veldhuis, gelegen 
aan de Genieweg 1, op de grens 
van Heemskerk en Zaanstad, 
een lezing over het BBO, het Bu-
reau Bijzondere Opdrachten. Na 
de debacle van het Englandspiel 
richtte de Nederlandse Gehei-
me Dienst in 1944 een eigen bu-
reau op dat agenten naar Ne-
derland stuurde om het verzet te 
ondersteunen. Janny Herfst, me-
dewerkster van zuster Stichting 
Crash 1940-1945, heeft zich in 
de achtergronden van dit bureau 
verdiept en vertelt de geschiede-
nis en het wel en wee van enke-
le agenten. De lezing begint om 
14.00 uur.

Lezing BBO

Informatieavond bij 
Peuteropvang d’Evelaer
Heemskerk - Naast het aan-
bod van peuterspeelzalen 
gaat buurthuis d’Evelaer ook 
peuteropvang aanbieden 
vanaf 1 oktober. 

Peuteropvang is een combinatie 
van twee soorten opvang; ener-
zijds peuterspeelzaalwerk en an-
derzijds kinderopvang. 
Kinderen vanaf twee jaar krij-
gen naast het spelen een educa-
tief programma aangeboden ter 
voorbereiding op het naar school 
gaan. 
Zij genieten daarbij van het ver-

zorgende aspect van de kinder-
opvang. De opvang is van 8.00 
tot 13.00 uur en is voor ouders 
die werken/studeren. Gestart 
wordt  op 1 oktober met een 
groep peuteropvang op de dins-
dag- en donderdagochtend. Bij 
voldoende belangstelling wordt 
de opvang uitgebreid naar ande-
re dagen. 

Een informatieavond, die geheel 
vrijblijvend is, wordt gehouden 
op woensdag 28 augustus vanaf 
19.00 uur in buurthuis d’Evelaer, 
Luttik Cie 35 Heemskerk.

Uitgeest - De werkgroep 
Heemskerk van de stichting 
Terre des Hommes houdt in 
de week van 26 tot en met 31 
augustus een huis-aan-huis-
collecte in Uitgeest. Maar 
liefst 65 mensen zijn bereid 
gevonden om voor Terre des 
Hommes te collecteren.

Terre des Hommes is een inter-
nationale organisatie die kinde-
ren verder helpt en strijdt tegen 
uitbuiting. De collecte-opbrengst 
is bestemd voor een nieuw pro-
ject: met een lokale projectpart-
ner wordt in de gemeenten San 
Julian en Oras (in de provincie 
Samar, een van de armste pro-
vincies van de Filippijnen) het 
onderwijs en de gezondheids-
zorg verbeterd. Bijna een kwart 
van de kinderen gaat niet naar 
school. In samenwerking met de 
overheid wordt getracht de kwa-
liteit van het onderwijs te verbe-
teren en kinderen te stimuleren 
naar school te gaan. Concreet 
worden 27 kinderdagverblij-
ven en 23 opleidingscentra ge-
steund; ontvangen circa 900 kin-
deren een studiebeurs en wor-
den ruim 100 lagere schoolle-
raren extra getraind. Bovendien 
wordt een bijdrage geleverd aan 
een voedingsprogramma. 

Nieuw project 
Terre Des Hommes

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 
Aziatische kookproducten 
zijn nu verkrijgbaar tegen
aantrekkelijke kortingen

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514
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Dertig clubs bij SportFair op Puikman
Castricum - Op 1 september 
is op Sportpark De Puikman de 
SportFair van 11.00 tot 16.00 uur. 
De bevolking van Castricum, 
Akersloot en Limmen kan dan 
kennismaken met dertig sport- 
en beweegactiviteiten. 
Dat gebeurt in een sportpro-
gramma waar men naar kan kij-
ken en meedoen. Kinderen zijn 
welkom voor de zeskamp. Zij 
kunnen meedoen aan zes spor-
ten en krijgen vervolgens een 
medaille. Op de scholen wor-
den zeskampkaarten uitgedeeld. 
Voor de allerkleinsten is er een 
speciaal programma. Dat wordt 
georganiseerd door Forte Kin-
deropvang. Er staan ook twee 
sportarena’s op de SportFair. 
Een arena waarin diverse spor-
ten zich presenteren en een are-

na met een Panna Kooi. Een Pan-
na toernooi wordt georganiseerd 
door het jongerenwerk van de 
stichting Welzijn. Voor 12.00 uur 
is het mogelijk zich op te geven 
bij de Panna-Kooi. Wie wordt 
de Panna-kampioen van Castri-
cum? Het hoofdpodium ziet er 
spectaculair uit. Het jongeren-
werk van de stichting Welzijn 
zorgt voor de aankleding en mu-
ziek. Zij zetten daarvoor een spe-
ciale opbouw neer met een dj. 
Op het podium zijn de hele dag 
demonstraties van dansscholen 
en sportdemonstraties. Om 11.00 
uur is er de startpresentatie van 
alle deelnemende sportvereni-
gingen. Sportcentrum Full of Life 
verzorgt op twee podia demon-
straties van diverse sport- en be-
weegactiviteiten. Naast de actie-

ve programma’s is er de sport-
boulevard. Dit is een markt waar 
de sportverenigingen informatie 
geven en netwerken. De markt 
biedt ook aan ondernemers de 
gelegenheid om hun diensten en 
waren aan te bieden. Meer we-
ten over de ideeën voor het ont-
wikkelen van een multifunctio-
nele accommodatie (sport, ont-
moeting, cultuur, kinderopvang, 
zorg)? De initiatiefnemers van 
het plan, Vitesse’22, Full of Life 
en Forte Kinderopvang lichten 
deze ideeën graag toe. 

Om 11.00 uur wordt de Sport-
Fair geopend door Floris Jan Bo-
velander (gouden medaille win-
naar met het Nederlandse Hoc-
keyteam op de Olympische spe-
len in Atlanta). 

Eregalerij krijgt gezicht
Castricum - Complexbeheer-
der ome Klaas Peijs laat de in-
gelijste foto’s van Albert Bras en 
Daan Hamaker zien die het af-
gelopen seizoen door FC Castri-
cum gekozen zijn tot respectie-
velijk Medewerker en Voetballer 
van het Jaar. 

De twee foto’s krijgen een plaats 
in de eregalerij in de kantine. 

Over de verkiezing van Albert 
Bras bestond geen twijfel. De 
immer goedlachse Bras organi-
seert met hetzelfde gemak toer-
nooien als waarmee een bakker 
brood bakt. In een moeilijk sei-
zoen ging Daan Hamaker voorop 
in de strijd. Hoewel FC Castricum 
uit de eerste klasse degradeerde, 
was Daan een rots in de bran-
ding. Foto: Han de Swart. 

Red Stars wordt te laat wakker
Castricum - Red Stars Vites-
se heeft zichzelf zondag tekort 
gedaan door slap te beginnen 
in de ontmoeting met koplo-
per Onze Gezellen: 6-12. De 
Castricumse honkballers bo-
den in de eerste vier innings 
de gasten alle ruimte om te 
scoren. Daar profiteerde de 
Haarlemse ploeg van met tien 
punten. 

Dankzij slagwerk van Joost Kuijs, 

Jasper van Schoor en Alwin Esser 
kon Red Stars af en toe wat spel-
denprikjes uitdelen, maar de tel-
ler bleef op zes staan. Red Stars 
kwam uiteindelijk tot zeven honk-
slagen. 

Van Schoor: ,,Je zou kunnen zeg-
gen dat we onvoldoende slaan. 
Maar het probleem zit hem voor 
een groot deel in het aantal men-
sen dat we achterlaten op de 
honken. Vijftien in totaal, de-

ze wedstrijd. Dat betekent dat 
we veel zorgvuldiger om moe-
ten gaan met onze scoringskan-
sen.’’ De Castricummers bezet-
ten nog steeds de voorlaatste 
plaats. Maar de ploeg heeft te 
veel kwaliteit in huis om te de-
graderen. “Wel boek ik de ko-
mende weken, tegen Olympia en 
Urbanus, nog aansprekende re-
sultaten. Dat geeft ons wat lucht 
richting het einde van de com-
petitie.”

Limmen - Zaterdag 24 augus-
tus houdt jeugdvisclub Samen 
Beet de laatste competitiewed-
strijd. Verzamelen om 18.30 uur 
bij het haventje van het Stet.  
Zondag 25 augustus is de laat-
ste bootjeswedstrijd. Verzame-

Vissen en bbq len om 13.00 uur bij het pan-
nenkoekenlandje en vissen tot 
16.15 uur. Aansluitend is er een 
barbecue (zelf meenemen) op 
het eilandje. Geen boot, maar 
wel graag meedoen? Neem dan 
contact op met Ron Droog, 072-
5054009 of Dennis van der Ven, 
072-5055744.   Opgeven kan bij 
Ron en Dennis tot vrijdagavond.
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Te koop:
Campinggaz lamp met gasfles-
je Lumostar m 80 watt nieuw in 
doos  15,-. Beertender Krups 
met glazenspoeler, 4 liter vaat-
jes 15,-. Tel. 0251-679291
Aangeboden:
Voor een bloemen/planten-
bon: 2 vrije toegangsbewijzen 
voor Artis. Geldig tot 30 sep-
tember. Tel. 0251-315690
Te koop:
Stationsfiets, damesmo-
del met licht en slot, vr. pr. 
17,50. Tel: 0251-655795
Te koop:
Antieke telefoon, bakeliet met 
draaischijf, kl. zwart, 60 jaar 
oud, 100,-. Tel: 0251-657202

Te koop:
Blankhouten box met onderla-
de en 2 boxkleden en muziek-
mobile, 25,-. Tel: 0251-654418
Te koop:
Kswiss tennistas, l. blauw 7,50, 
Rucanor voetbaltas, zwart/
paars, 7,50. Tel: 0251-651920
Te koop:
Herenfiets Gazelle, fr. hoogte 
54 cm, 50,-. Tel: 0251-655213
Gevraagd:
Peuterbed. Tel: 0251-652242
Aangeboden:
Voor liefhebber, oude jaargan-
gen van ‘Ons Amsterdam’. Te 
koop: oude tegels van haard 
etc. van vroeger uit boerderij-
en, 3,- p. st. Tel: 0251-655242

Te koop:
Bench voor kleine en mid-
delgrote hond, 15,-
. Tel: 0251-651383
Gevraagd:
Strijkkralen en knopen voor 
dagbesteding Klaverland. 
Tel: 06-28391606/h.zonne-
veld@odion.nl/0251-670601
Te koop:
Samsung tv 55 cm, i.g.st. 
25,-, Nike indoor herensch. 
mt. 44, z.g.a.n. 10,-, fitnes-
schoenen, heren, mt. 46, 
nw. 10,-. Tel: 072-5331229
Te koop:
Bench voor middelgrote hond 
+ matras 25,-. Fax app. doet het 
prima, 50,-. Tel: 06-23114674

Gevraagd:
Speldjes en speldjesal-
bums. Tel. 06-83628399
Te koop:
Campeerbedje in draag-
tas en apart matrasje, 10,-
. Tel: 0251-653915
Gevraagd:
Bolderkar, mag iets gebreken 
hebben. Het boek Mein Kampf 
en een kinderbakfietsje op 12” 
l. banden. Tel: 023-5328585
Te koop:
3-Wiel f ietsje, vr. pr. 275,-
, elektr. grasmachine, merk 
Wolf, vr. pr. 70,-, ktv, vr. pr. 
50,-. Tel: 0251-655367
Te koop:
244 Eerstedagenveloppen Ne-
derland. 17,50. Tel: 0251-311560
Te koop:
Grote ronde rieten mand met 
hengsel, hg. 36 x diamtr. 28, 10,-
, 6,5 knotten org. IJslandse wol, 
per knot 75 gr., kl. ijsblauw, 5,-. 
Inklapbr. speelgoedbuggy voor 
mid. grote pop 5,-, 5, waarvan 
driedubbeldikke, detectiveboe-
ken van henning Mankell, 5,- 
p.st., als nw. Tel; 0251-650458
Te koop:
Verrijdbaar tv-meubel, ker-
senkl. met zwarte glazen deur-
tjes, hg. 53 x br. 108 x d. 40 
tot 52 middenvoor door af-
gerond blad, i.z.g.st. Vr. pr. 
75,-. Tel: 06-13817265
Te koop:
Caviakooi voor binnen, afm. 1 
x 55, 15,-. Tel: 0251-673294

Te koop:
Wit Matsuru judopak, mt. 
150, 7,50. Wit Nikiwa judo-
pak mt. 140, 7,50. Wit Niki-
wa judopak mt. 110/120, 
5,-. Tel. 06-27650520
Gevraagd:
Laverda motorfiets onder-
delen en documentatie.  Ou-
de jaargangen van de boer-
derij en vee en vlees. Te koop: 
Jaarboeken oud Akersloot, 
2004 t/m 2011. 7,50 p. st. De 
lange herfst van 1799. I.z.g.st. 
20,-. Tel. 0251-659446
Te koop:
6 Zwarte houten eetkamer-
stoelen, Ikea Stefan met bij-
behorende kussens, stoe-
len zijn in goede staat. 10,- 
voor mijn dochter haar spaar-
potje. Tel: 06-23440228
Te koop:
Mooie omafiets, 28”, zwar-
te velgen, bel, slot, goede ban-
den 75,-. Tel. 0251-658825
Te koop:
Kanariekooi 10 euro en 
een parkietenkooi 15 eu-
ro. Tel: 0251-293021
Gezocht:
Welke moeder heeft zater-
dag 10 augustus een kaart ver-
loren in Heemskerk  voor
haar zoon Joris? Tel: 
06- 25172431 
Te koop:
Bosch art easytrim voor in de 
tuin. Met gebruiksaanwijzing. 
Prijs in overleg. In een goe-
de staat. Tel. 06-14301312

Te koop:
Autostoel Maxi Cosi rody xp 15-
36 kg met badstofhoes donker-
blauw i.z.g.st. prijs 75,-.  Jon-
genskleding maat 116-128 
doos vol. Tel. 0251-671274
Te koop:
Massief ronde eiken eet-
tafel met sierpoten i.z.g.st. 
prijs 100 euro. Vier eetka-
merstoelen bijpassend gra-
tis erbij.  Tel. 0251-671274
Te koop:
Zomer merk zwangerschaps-
kleding mt 38/40 zak vol, 
prijs 50,-. Tel. 06-22557081
Te koop:
Een paar Nike tiempo kunst-
gras schoenen  en een paar 
Nike voetbalschoen mt 43. 
Vrijwel nieuw: samen 50 eu-
ro. Tel. 06-15571199
Te koop:
Nieuwe mbo theorie-stu-
dieboeken opleiding peda-
gogisch medewerker. Prijs 
15,- p/st. Tel. 0251-247797
Te koop:
Diversen mbo leerwerk-
boeken, startrekenen 2f en 
3f en via Nederlands, prijs 
10,- p/st. Tel. 0251-247797
Te koop:
382x Robbendoes boekjes + 28 
dikke boeken o.a. kuifje in één 
koop 60 euro. Tel. 0251-238240
Gevraagd:
Oude effecten, obligaties, ou-
de brieven en facturen, ou-
de documenten uit alle lan-
den. Tel. 023-5360572
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Beverwijk - Na de succesvolle 
SundayFair in juli wordt zondag 
25 augustus nog een tweede zo-
mereditie op de Breestraat ge-
houden. Deze SundayFair vindt 
plaats op de koopzondag van 
12.00 tot 17.00 uur. De organi-
satie is er weer in geslaagd om 
kraamhouders te werven met 
een verscheidenheid aan pro-
ducten, veelal zelfgemaakt. Tas-
sen van leer, sieraden, bronzen 
beelden, keramiek, regenhoed-
jes en poppenkleertjes; zomaar 
een greep uit het zelfgemaak-
te aanbod. Daarnaast zijn er ver-

schillende kramen met een leuk 
en uniek aanbod, onder andere 
miniatuurautootjes en woonde-
coraties. En er zijn lekkere hap-
jes te koop. Mede door de diver-
siteit aan producten en de activi-
teiten die georganiseerd worden, 
is de SundayFair een bijzonde-
re belevingsmarkt die inmiddels 
bekend is in Beverwijk en om-
geving. Livemuziek verhoogt de 
sfeer vanaf 13.00 uur. Zo speelt 
rock ‘n roll band Blitz repertoire 
uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70; van 
klassiekers tot aan parels uit de 
jaren van rock ‘n roll. Zij treden 

Livemuziek op De Breestraat
Tweede editie SundayFair

Bakkie Herrie en Dixie-
delight in De Bakkerij
Castricum - Het is tijd voor 
een ouderwetse ‘Bak met Her-
rie’. Op vrijdag 23 augustus vanaf 
21.00 uur trekt De Bakkerij een 
bak open met  dj’s Snorskull en 
Snies. Dixiedelight opent op zon-
dag 25 augustus een nieuw sei-
zoen van bijzondere zondagmid-
dag optredens bij De Bakkerij. 
Dixiedelight bestaat uit Castri-

cummers die al ruim tien jaar sa-
men muziek maken. ,,We hebben 
allemaal iets met oude jazz en of 
dixieland.” Ze spelen muziek uit 
het begin van de vorige eeuw 
en andere vrolijke muziek in de 
New Orleans-stijl. Met een be-
zetting van zes muzikanten: Ed 
Liffmann op wasbord, Dirk van 
der Grijn op cornet, Henk Borst 

op tuba, Thijs van Iwaarden op 
klarinet, Piet Sinnige op banjo en 
zang en Simon Kaper op trom-
bone.. Aanvang 15.30 uur op de 
Dorpsstraat 30, entree is gratis. 

Graffiti, beats 
korting bij Laan
Castricum - Aanstaande vrij-
dagavond is de laatste koop-
avond van dit jaar bij boekhan-
del Laan. 
Dan vindt ook het tweede deel 
van de schoolcampus plaats. 
Dat betekent veel korting op 
schoolspullen ondersteund door 
de beats van Avao en de graf-
fitiworkshop van Joris Abbes 
en Friends. Deze workshop be-
gint om 18.00 uur. Een inschrijf-
formulier voor de workshop ligt 
klaar in de winkel op de Burge-
meester Mooijstraat 19 in Castri-
cum.. 

op ter hoogte van Gasterij ’t Me-
ijershof. Accordeoniste Greet de 
Oude speelt en zingt een vrolijk 
repertoire van Franse en Italiaan-
se, maar ook Amsterdamse lied-
jes. Greet is een multitalent die 
van alle markten thuis is op het 
gebied van feestelijke muziek. 
Greet de Oude werkt veel mee 
aan cd’s, dvd’s en reclamespot-
jes. Ook heeft zij meegewerkt 
aan het tv-programma Live 4 
You. Het Shanty koor Nortada uit 
IJmuiden zorgt voor een heel an-
dere beleving van muziek. Zee-
mansliederen die begeleid wor-
den door diverse muzikanten. Dit 
koor trekt veel publiek tijden hun 
optredens, of dat nu in de haven 
van IJmuiden is of op een koren-
festival; het is altijd gezellig. 

Kroniek van Veldt Verhalen
Limmen - Op zondag 1 septem-
ber wordt in De Burgerij in het 
kader van een reünie een fami-
liekroniek gepresenteerd met als  
titel ‘Kroniek van Veldt Verhalen’.

Jan Veldt vertelt: ,,De stambo-
men zijn erin bijgewerkt, maar 
het hoofdbestanddeel be-
staat toch uit verhalen. Het eer-
ste exemplaar wordt aangebo-
den aan Simon Zuurbier, die de 
grondslag gelegd heeft voor de 
genealogie van de Castricum-
se familie Veldt voor de Stich-
ting Werkgroep Oud-Castricum. 

De vormgeving van de Kroniek 
wijkt af van de traditionele stam-
boomboeken. ,,Het is een apar-
teling door zijn magazineachti-
ge weergave. Het meer dan vier-
honderd pagina’s tellende boek 
laat zich lekker lezen. Het ver-
rast door inspirerende quotes en 
unieke foto’s. 

Voor geïnteresseerden, voor wie 
Veldt heet of aan die naam geli-
eerd zijn, is het boek verkrijgbaar 
bij Boekhandel Laan in Castri-
cum. bij Stuifbergen in Limmen 
en Toko Veldt in Akersloot. 

Hummel Kozijnen Heemskerk
Kunststof kozijnen winnen 
nog steeds aan populariteit
Heemskerk - Steeds meer 
mensen overwegen de aan-
koop van kunststof HBI kozij-
nen wanneer de oude kozij-
nen aan vervanging toe zijn. 
De twijfels rond de uitstraling 
van kunststof kozijnen ten 
opzichte van houten kozijnen 
zijn zo goed als verdwenen. 

Zelfs wie erg goed kijkt kan 
meestal niet aangeven welke 
kozijnen van hout en welke van 
kunststof zijn gemaakt. Vooral 
de lage onderhoudsgevoeligheid 
van de kunststof kozijnen wordt 
beschouwd als het voornaamste 
pluspunt ten opzichte van hou-
ten kozijnen. 

Duurzaam en veilig
Maar er zijn meer voordelen! Zo 
is de milieuvriendelijkheid van 
duurzame kunststof kozijnen 
niet minder dan die van hou-
ten kozijnen. Dat heeft niet al-
leen te maken met het zorgvuldi-
ge productieproces of dat kunst-
stof kozijnen niet meer geschil-
derd hoeven te worden, maar 
ook met de lange levensduur van 
ongeveer 75 jaar. Daarnaast zijn 
kunststof kozijnen zeer inbraak-
bestendig. De kunststof kozijnen 
worden geleverd met veiligheid-
beslag volgens het Politie Keur-
merk en de ervaring leert dat de 
inbraakgevoeligheid van de wo-
ning met ruim 90% afneemt. 

Hummel dakkapellen
Laat nu een dakkapel plaatsen 
door Hummel Kozijnen en profi-
teer van de zes procent korting 
op de BTW van het arbeidsloon.
Met het plaatsen van een dakka-
pel scheelt dit al gauw honder-
den euro’s. Het plaatsen van een 
dakkapel duurt bij Hummel maar 
een dag. Daarnaast kan men bij 

Hummel ook terecht voor de no-
dige binnenbetimmering. Hum-
mel Kozijnen is een klantvrien-
delijke onderneming. Naast een 
fraaie showroom biedt het be-
drijf een ruime ervaring aan ken-
nis en vakmanschap. Maak een 
afspraak voor een vrijblijvende 
toelichting. 
Hummel Kozijnen is telefonisch 
te bereiken op 0251-234484 of 
06-10273172. De showroom is 
gevestigd op de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk op industrieterrein 
De Houtwegen. De openings-
tijden zijn vrijdag van 13.00 tot 
16.30 uur en zaterdag van 12.00 
tot 15.00 uur. 

Bloeiende dagen en Bomen-
driedaagse bij Kwekerij Loef
Velserbroek - Kwekerij Loef is 
net even anders dan de mees-
te kwekerijen en tuincentra in de 
omgeving. Met een groot assor-
timent aan buitenplanten weten 
de hoveniers zich op een origi-
nele manier op de markt te pro-
fileren. Om de late zomerbloei-
ers onder de aandacht te bren-
gen organiseert Kwekerij Loef op 
29, 30 en 31 augustus de ‘Bloei-
ende dagen’. Op deze dagen ligt 
het accent op vaste planten en 
hortensia’s. Het juist combineren 
van vaste planten en hortensia’s 
kan zorgen voor de meest kleur-
rijke, nazomerse borders. Deze 
dagen zijn er verschillende plan-
tenkwekers aanwezig die vragen 
over het snoeien en onderhoud 
van planten kunnen beantwoor-
den. Daarnaast draagt de kwe-
kerij ook zijn steentje bij aan de 
natuur; door middel van het uit-

lichten van bijenlokkende plan-
ten. Ook een imker is van de par-
tij en luxe insectenhotels. 

Naast de bloeiende dagen or-
ganiseert Kwekerij Loef op 19, 
20 en 21 september de Bomen-
driedaagse. Zowel de Bomen-
riedaagse als de Bloeiende da-
gen zijn voor particulier en ho-
venier toegankelijk. Het bome-
nassortiment zal bestaan uit on-
der andere oer-Hollandse exem-
plaren, leibomen, dakbomen en 
mediterrane bomen. Er zijn di-
vers demonstraties, waaronder; 
‘hoe maak je van een boom een 
leiboom?’ Verschillende kwe-
kers zijn deze dagen aanwezig 
om al vragen over bomen te be-
antwoorden. Geïnteresseerd of 
meer weten? Kijk dan op www.
kwekerijloef.nl of op Facebook. 
Het adres is Rijksweg 225.
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Kampioenenregen TCB
Bakkum - Jaarlijks wordt in de 
laatste week van de zomerva-
kantie de Van Keeken Jeugd-
week van TC Bakkum  geor-
ganiseerd. Hoofdevenement is 
de strijd om de clubtennistitels. 
Daarnaast is er elke dag een ge-
varieerd activiteitenprogram-

ma. De jeugdcommissie, geas-
sisteerd door vele vrijwilligers, is 
er ook dit jaar weer in geslaagd 
om de bijna honderd deelne-
mers tussen de zes en zeventien 
jaar een geweldige week te be-
zorgen. 
In totaal speelden zij 167 wed-

strijden.Van de in totaal 23 club-
titels wist Didier van Diepen be-
slag te leggen op drie titels. Bo 
van Diepen, Ids Nijmeijers, Sarah 
Bongers, Bridget Assink, Roel 
van der Werf, Bart Verplanke en 
Noa Rozemeijer namen elk twee 
titels mee naar huis.

Vader- en zoontoernooi
Castricum - Afgelopen zater-
dag is in het Biljartcentrum 
Castricum voor het eerst het 
Vader- en zoontoernooi ge-
organiseerd door biljartver-
eniging ’t Steegie. Het werd 
een succes dat voor herha-
ling vatbaar is. 

Acht koppels streden om de eer-
ste plaats. De finalepartij werd 

gespeeld door de koppels Nico 
en Martijn Scheerman en Giel en 
Marcel de Reus. Na een span-
nende strijd eindigden Nico en 
Martijn op de eerste plaats (fo-
to). 
Om de derde en vierde plaats 
werd gestreden door Herman 
Veldt en Marco Zaal tegen Jan 
en Tim Beerse. Herman en Mar-
co wonnen. 

Vliegensvlugge duiven
Castricum - Met een hoge snel-
heid van rond de 103 km per uur, 
keerden de duiven van De Gou-
den Wieken huiswaarts vanuit 
het Franse Morlincourt (355 km). 
Gelost om 11.45 uur met een 
zuidwestenwind viel om 15.09.12 
uur de eerste duif op de klep van 
Cees de Wildt. 

Bovendien behaalde De Wildt 
het kampioensschap van de jon-
ge duiven. De tweede duif werd 

door Arie Hageman geklokt en 
derde door Nico de Graaf.  
Zaterdag waren ook de jon-
ge duiven aan de beurt. Cir-
ca 10.000 duiven stonden in het 
concours vanuit Meer (120 km). 
Gelost om 11.00 uur kwamen 
de eerste twee duiven binnen 
bij Jaap Kaandorp om 12.14 uur 
op de Elsenlaan in Limmen. Ver-
rassende tweede werd Nico de 
Graaf. Gerhard Tromp pakte de 
derde plek op het podium. 

Castricum - Op de eerste trai-
ning van de mini’s van FC Castri-
cum stonden er drie Lionel Mes-
si’s op het veld. Volgende week 
zondag wordt vanaf 9.30 uur het 
eerste mini-WK op sportpark 
Noord-End gehouden, dus werd 
er keihard getraind. Wat opviel 
was het scorend vermogen van 
de jongste jeugd van FC Castri-
cum. Het ene doelpunt was nog 
mooier dan het andere. Foto: 
Han de Swart. 

Mini’s stralen

Akersloot - Na Heiloo, Lim-
men en Castricum gaat judo-
club Groefsema nu ook judoles-
sen verzorgen in Akersloot na de 
herfstvakantie. De lessen wor-
den verzorgd door regerend Ne-
derlands kampioen Mikos Sal-
minen op donderdagmiddag in 
de sporthal op de Mozartlaan.  
Mikos Salminen komt volgende 
week uitkomen op het WK ju-
do in Rio de Janeiro. Hij is door 
bondscoach Maarten Arens ge-
selecteerd op basis van zijn 
prestaties in Moskou en Tallinn, 
waar hij respectievelijk vijfde en 
eerste werd.
Judoclub Groefsema heeft voor 
de zomervakantie 1.500 euro ge-
wonnen met de Schooljudoprijs.
Het gewonnen bedrag wordt in-
gezet voor een schooljudopro-
ject in Akersloot. 

Judolessen 
in Akersloot 

Castricum - Op woensdag 28 
augustus wordt op sportpark 
Noord-End een open voet-
baldag georganiseerd bij FC 
Castricum. De jeugd van Cas-
tricum is welkom om te ko-
men voetballen. 

Door een professionele groep 
jeugdtrainers en onder leiding 
van hoofd jeugdopleidingen Rob 

Open dag voor jeugd bij FCC
Kramer wordt een voetbaltrai-
ning verzorgd. De mini’s van vijf 
en zes jaar trainen om 13.30 uur. 
De F-pupillen, jongens en meis-
jes van zeven en acht jaar, wor-
den om 14.45 uur verwacht. 

De kinderen van negen jaar of 
ouder beginnen om 16.00 uur. 
Alle trainingen duren ongeveer 
een uur. Foto: Han de Swart.

Helios op de Sportfair
Castricum - De Sportfair vindt 
plaats op zondag 1 september 
op De Puikman, bij Vitesse en 
Full of Life van 11.00 tot 16.00. 
In totaal presenteren  achttien 
sportverenigingen zich. 
Ook korfbalvereniging Helios 
is volop vertegenwoordigd. De 
hele dag door kunnen de aller-
kleinsten (vier tot en met zes 
jaar) meedoen met de Kangoe-
roe Klup Clinic. Speciaal voor de 
Sportfair koppelt de Kangoeroe 
Klup een kleurwedstrijd aan de-

ze clinic. Om 11.45 uur begint de 
sportarena. In een half uur tijd 
vertonen de beste spelers van 
Helios hun kunstjes en wordt het 
publiek uitgedaagd om tegen 
hen te strijden. Verder is er een 
KombiFit clinic. Vanaf 13.00 uur 
kan iedereen op meerdere mo-
menten een half uurtje meebe-
wegen. Niet alleen wordt er ge-
korfbald, diverse sporten passe-
ren de revue. Kijk voor het com-
plete programma op www.sport-
fair.nl. 

Regio - De Kennemer Toer Club 
organiseert een fietstoertocht 
op zondag 25 augustus. Rou-
tes van 65 km en 125 km voe-
ren door mooie natuurgebieden 
aan de hand van een duidelijke 
routebeschrijving. De Zuidertoer 
wordt gefietst vanuit sporthal De 
Zien in Uitgeest.
De route naar Spaarndam loopt 
via Spaarnwoude en zijka-
naal C. De langste afstand van 
125 km gaat langs de Genie-
dijk dwars door de Haarlemmer-
meer. De tocht gaat verder langs 
de Braasemermeer en passeert 
het pittoreske sluisje van Roe-
lofarendsveen. Op de terugweg 
is er uitzicht op de Westeinder-
plassen en de imposante, nieu-
we verhoogde Fokkerweg langs 
Schiphol-Oost. Voor de 65 km 
fietst men van Vijfhuizen langs 
de ringvaart naar Zwanenburg 
en via pont Buitenhuizen en het 
pad langs de Nauernase Vaart 
terug naar Uitgeest. De fiets-
tochten van de Kennemer Toer 
Club zijn voor iedereen toegan-
kelijk en kunnen geheel in eigen 
tempo worden gereden. Inschrij-
ven op 25 augustus van 8.30 tot 
9.30 uur voor 125 km en van 9.00 
tot 10.00 uur voor 65 km. De kos-
ten zijn twee euro. Leden van de 
NTFU krijgen vijftig cent korting 
en leden van Kennemer TC kun-
nen gratis deelnemen. Meer in-
formatie op www.kennemertc.nl.   

Fietstoertocht 

Biker Ben Visser pakt 
zwaarbevochten winst
Limmen - Ben Visser uit Eg-
mond aan Zee, uitkomend voor 
het mountainbike-team van De 
Zilte Zoen, heeft tot het gaatje 
moeten gaan om de zege te be-
halen van de laatste rit van de-
ze reeks van tien om de Kids and 
Parents Bikeschool Mountain-
bikecup. Volgende week donder-
dag start een nieuwe serie.
Nieuwkomer Wim Mandemakers 
verborg zijn aspiraties niet door 
direct na de start in het wiel te 
duiken van Zilte Zoener Ben Vis-
ser, die zijn zinnen had gezet op 

een podiumplek. Al gauw werd 
duidelijk dat het duo Visser-
Mandemakers zou gaan uitma-
ken wie de bovenste plaats van 
het schavot mocht beklimmen. 
Danny Bizot uit Alkmaar nestel-
de zich stevig op de derde stek. 

De strijd om de eerste plek werd 
tenslotte in het voordeel van Ben 
Visser beslist, die er de laatste 
ronde in slaagde Wim Mande-
makers definitief van zich af te 
schudden en afgetekend over de 
finish kwam.
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Meedenken over dorp 
als toeristen-kustplaats
Castricum - Waarin onder-
scheidt Castricum zich van an-
dere badplaatsen aan de Noord-
Hollandse kust, als het gaat om 
de aantrekkingskracht voor toe-
risten? Wie weten dat beter dan 
de eigen inwoners, bezoekers en 
ondernemers die hier vaak ko-
men? De gemeente organiseert 
op maandag 16 september de 
tweede meedenkbijeenkomst 
om het ‘toeristisch DNA’ van de 
gemeente vast te stellen. 

In de tweede workshop ligt de 
focus op Ambitie en Dromen. 
De vraag waarop een antwoord 
moet komen, is: ‘Welke dromen 
hebben we en welke ambities 
willen we realiseren?’. Met an-
dere woorden: op welke manier 
kan er geïnvesteerd worden in 

de aantrekkingskracht van de 
gemeente? En hoe moet de ge-
meente Castricum zich ontwik-
kelen in de toekomst?
Op basis van de eigen identiteit 
en het onderscheidend vermo-
gen kan een effectieve strategie 
worden ontwikkeld: een verlei-
dingsmethode en een praktische 
werkwijze. Voor veel Noord-Hol-
landse kustplaatsen is dit al in 
kaart gebracht; momenteel ge-
beurt dit ook voor Castricum. 
Op maandag 10 juni is met der-
tig belangstellende inwoners ge-
start met het eerste deel van het 
identificatietraject. De uitkomst 
van het onderzoek wordt naast 
die van de andere kustgemeen-
ten gelegd. Daardoor kunnen de 
badplaatsen zich onderschei-
den. Tegelijkertijd biedt het voor 

het grotere gebied van alle kust-
plaatsen in Noord-Holland een 
compleet beeld, dat door zijn af-
wisseling stimulerend kan wer-
ken op het toerisme in de hele 
kustregio. Het onderzoek richt 
zich dus met name op de kust-
plaats Castricum, dus voorna-
melijk op de kernen Castricum 
en Bakkum. 

Inwoners en ondernemers van 
de gemeente Castricum en toe-
risten/recreanten die vaak in de 

gemeente verblijven, worden op-
nieuw uitgenodigd voor de twee-
de en tevens laatste interactie-
ve workshop én de eindpresen-
tatie van de ‘Identiteit van kust-
gemeente Castricum’, op maan-
dag 16 september van 15.00 tot 
21.45 uur (inclusief maaltijd) bij 
strandpaviljoen Zeezicht Cas-
tricum. In het najaar wordt nog 
een eindpresentatie gehouden 
van circa twee uur. Aanmelden 
kan via viviennegrandiek@cas-
tricum.nl. 

Heemskerk - Ondervoeding 
is ongewenst gewichtsverlies, 
soms als gevolg van ziekte. On-
dervoeding komt op alle leeftij-
den voor. De gevolgen van on-
dervoeding zijn behoorlijk: min-
der spieren, minder weerstand, 
kans op infecties, wondjes ge-
nezen minder snel, meer medi-
cijngebruik, tot zelfs een vergro-
te kans op overlijden. Donder-
dag 29 augustus vragen de dië-
tisten van ViVa! Zorggroep aan-
dacht voor dit groeiend pro-
bleem; momenteel is 15 tot 25% 
van de thuiswonende senioren 
ondervoed, waarvan maar een 
klein deel bekend is. Het is mo-
gelijk zich gratis te laten testen 
op donderdag 29 augustus van 
13.30 tot 15.30 uur in Wijkcen-
trum Waterrijck, Lessestraat 8 in 
Heemskerk en in Woonzorgcen-
trum Westerheem, Westerheem 
90 in Heemskerk.

Ondervoeding

Heemskerk - Om er achter 
te komen of men een gezon-
de lichaamsopbouw heeft, heb-
ben de diëtisten van ViVa! Zorg-
groep een spreekuur waar de li-
chaamssamenstelling kan wor-
den bepaald. Tijdens deze me-
ting komt men precies te weten 
hoe het lichaam is opgebouwd: 
hoe zwaar zijn botten en spieren, 
hoeveel vet en hoe staat het met 
de vochthuishouding? Inclusief 
uitleg, duurt de afspraak onge-
veer dertig minuten. Het meten 
geschiedt volledig gekleed maar 
zonder schoenen.
Eenmaal per maand kan men 
een meting laten doen op maan-
dagavond in verpleeghuis Meer-
state, Mozartstraat 91 in Heems-
kerk. Aanmelden kan via tel. 
088-9957420. Kosten: 17,50 eu-
ro voor Senz-leden en 20,- euro 
voor niet-leden.

Is opbouw van 
lichaam gezond?

De kabouters kwamen als beste uit de bus tijdens het Timmerdorp van Conquista.

Limmen - Iedereen die nog 
even na wil genieten van Tim-
merdorp dat vorige week gehou-
denwerd, kan een kijkje nemen 
op de website van Conquista. 
Vanaf woensdag  21 augustus is 
jongerencentrum weer geopend 
tussen 14.00 tot 17.00 uur. Vrijdag 
23 augustus is er een Club – Xtra 
XL van 19.00 tot 23.00 uur. Za-
terdag 24 augustus wordt er een 
film gedraaid van 10.30 tot 12.00 
uur. Het adres is Kerkweg 50.

Conquista is 
weer geopend

Creatief en Afrikaans
Akersloot - 315 kinderen, vrij-
willigers en toeschouwers ston-
den afgelopen woensdag aan de 
startlijn bij het timmerdorpveld. 
Allemaal onder de indruk van 
de Afrikaanse klanken van een 
djembégroep. Eromheen werd 
gesprongen en gedanst rond de 
kookpot. Dat waren wilde die-
ren en bosjesmensen uit Afrika. 
Met oerwoudkreten gingen de 
kinderen daarna van start aan 
de Roemersdijk. Behalve getim-

merd hebben de kinderen ge-
knutseld, lekker gegeten, spel-
letjes gedaan, ze zijn op safari 
door het dorp geweest en heb-
ben met 100 kinderen tegelijk op 
djembé’s gespeeld. Burgemees-
ter Mans, die spontaan langs-
kwam, heeft wel 150 handteke-
ningen mogen plaatsen op de 
shirtjes van de kinderen. En er 
was meer, een Afrikaanse markt, 
rollebollen in het schuim van de 
brandweer en een bonte avond. 

Castricum - Eens per maand 
komt een aantal mensen bij el-
kaar in een leesgroep. De bij-
eenkomsten zijn bij de deelne-

Leesgroep mers thuis in de periode van ok-
tober tot en met maart/april op 
maandag van 19.30 tot 21.00 uur.
En er is ruimte voor nieuwe le-
den. Meer informatie bij Helma 
van der Kleij, tel.: 0251-656002.  

Castricum - Op dinsdag 27 au-
gustus begint het nieuwe dans-
seizoen van dansvereniging Ig-
ram met een instuif voor leden. 
Op dinsdag 3 september van-
af 19.15 uur zijn belangstellen-
den welkom in de instroom-
groep onder leiding van Huub de 
Jong. Het adres is Jan van Nas-
saustraat 6.

Dansen bij Igram

Smakelijk netwerken
Castricum - Voor het jaarlijks 
terugkerend Smakelijk Netwer-
kevent is Goed Contact, een net-
werk voor vrouwelijke professio-
nals, op dinsdag 3 september 
gast bij ‘t Kombuis aan de Gees-
terweg 10 in Akersloot. Goed 
Contact is het vrouwennetwerk 
voor kennisoverdracht, intervi-
sie en inspiratie. Vanaf 18.30 uur 

worden leden en niet-leden ver-
welkomd met een drankje.  De 
eigenaar van ‘t Kombuis neemt 
de gasten voorafgaand aan het 
diner mee in de geschiedenis 
van het restaurant en van jacht-
haven Laamens. Nieuwe onder-
nemende vrouwen zijn welkom. 
Kijk voor meer informatie op 
www.goed-contact.nl. 

Limmen - SWOL organiseert ie-
dere week yogalessen in Vre-
denburg speciaal voor 50-plus-
sers. De lessen bestaan uit oe-
feningen, evenwichtshoudin-
gen en ontspanningstechnie-
ken. De lessen vinden plaats op 
maandag en dinsdag van 9.00 tot 
10.00 uur en van 10.15 tot 11.15 
uur. Voor meer informatie: tel. 
0251 658736 (maandag) of 072 
5052757 (dinsdag).

Yoga voor 50+

Concert op Zondag
Castricum - Op zondag 15 sep-
tember start de serie Concert op 
Zondag van Toonbeeld. De we-
reldmuziek is te beluisteren in de 
aula van Toonbeeld, de klassie-
ke concerten worden gehouden 
in de Dorpskerk. De Ierse folk-
band Unicorn komt en het Trio 
Charivari met Zuid-Amerikaan-
se en Oost-Europese volksmu-
ziek. Bij de klassieke muziek zal 
het Barokensemble La Prima-
vera muziek uit Zuid-Europa ten 

gehore brengen, terwijl de jon-
ge succesvolle musici Remy van 
Kesteren, Merel Vercammen en 
Christiaan van der Weij een ver-
rassend trio vormen op harp, vi-
ool en saxofoon. Op 15 septem-
ber vanaf 11.30 uur kan men in 
de aula van Toonbeeld luiste-
ren naar de Ierse swingfolkband 
Unicorn. Kaarten of abonnement 
via toonbeeld.concertopzon-
dag@gmail.com. Inlichtingen: 
tel.: 0615612362.

Castricum - In de ruime tuin 
aan de Hoogevoort 35 wordt  op 
zondag 25 augustus van 11.00 

Tuinmarkt tot 16.00 uur een tuinmarkt ge-
houden. Er worden nieuwe en 
gebruikte artikelen verkocht . 
En er is zelfgemaakte aardbei-
enjam. 



Twee keer Garden of 
Love op Laren Jazz

Regio - De muzikanten van The 
Garden of Love zijn weer begon-
nen met de repetities samen met 
muziekdocent Hans Chialastri. 
Maandag werd weer druk ge-
oefend in Heemskerk, want er 
wacht hen een optreden tijdens 
de sponsoravond van Laren Jazz. 
De mannen met een verstan-
delijke beperking zijn gevraagd 
twee keer op te treden op vrijdag 
30 augustus.
Als ruil heeft de Stichting La-
ren Jazz maar liefst tweeduizend 
euro overgemaakt naar de re-
kening van de band, vooral be-
doeld om de kosten van het op-
treden in Roemenië, eerder dit 
jaar, te dekken. Vorig jaar heeft 
Stichting Laren Jazz de band ook 
al gesponsord. Johnny de Mol 
nam 640 euro voor zijn rekening, 
goed voor twee vliegtuigtickets. 
Vondelloge Beverwijk schonk 
de band al eerder een mooi be-
drag en Denting Custom Cases 

zorgde spontaan voor veilig ver-
voer van de gitaren met stoere 
op maat gemaakte koffers (foto). 
,,Ze waren wel zwaar, dat dan 
weer wel”, zegt André Reimes.
The Garden of Love is bekend 
geworden door het tv-program-
ma Down met Johnny Rocks 
waarin Johnny de Mol samen 
met André en Mike op zoek ging 
naar muzikanten met een ver-
standelijke beperking om sa-
men een rockband te beginnen. 
Dat lukte en uiteindelijk stond 
de band op het podium tijdens 
Pinkpop. Eerder dit jaar ging de 
band internationaal toen zij ge-
vraagd werden tijdens een festi-
val in Roemenië te spelen. ,,Dat 
deden we vrijwillig”, vertelt Mike 
Walker. ,,We wilden laten zien dat 
ook mensen met een verstande-
lijke beperking wel wat kunnen.” 
En is dat gelukt? ,,Ze wisten niet 
wat ze hoorden en wat ze zagen”, 
besluit Hans Chialastri lachend.

Hokum Jugband op Bakkerspleintje 
Castricum - The Hokum Jug-
band speelt originele folkblues 
zaterdag op ‘t Bakkerslpleintje. 
,,Wij halen onze inspiratie uit de 
rijke roots van de Noord-Ame-
rikaanse folk en blues, groten-
deels jaren 20 en 30 van de vori-
ge eeuw”, zegt Jacco de Wit. ,,We 
streven er naar om een nummer 
zo authentiek en puur mogelijk 
te spelen, zonder dat het kopi-
eren wordt. Dit is ook de reden 
dat wij enkel met akoestische in-
strumenten spelen. Doordat we 
een groot aantal instrumenten 
bespelen ontstaat er een zeer 
gevarieerd repertoire, van vro-
lijke jugbandmuziek tot slepen-
de blues. Wij hebben bovendien 
altijd veel bekijks door onze ou-

derwetse kleding, vreemde in-
strumenten en ons authentie-
ke geluid.” The Hokum Jugband 

bestaat uit Jacco de Wit, Merijn 
Volkers en Pascal Ponjee. 
Aanvang concert 13.00 uur. 

Hokum Jugband op Bakkerspleintje 

Toon Mans start actie 
school voor kinderhuis

Castricum - Door het doneren 
van zijn oude mobiele telefoon 
heeft burgemeester Mans het 
startsein gegeven voor de GSM-
inzamelactie van Hanukkah 
Children’s Home in Ghana. De 
opbrengst van deze actie is be-
stemd voor de bouw van een ba-
sisschool bij Hanukkah Child-
ren’s Home. Het kindertehuis 
Hanukkah is in 2006 opgericht 
door de in Castricum geboren en 
getogen Mariëtte Asagbo-Krou-
wel en haar Ghanese echtgenoot 
Moses Asagbo. Het tehuis staat 

in Sunyani en biedt een thuis aan 
circa 45 hulpbehoevende kinde-
ren. Om de kinderen in het te-
huis en uit Sunyani kans op een 
betere toekomst te geven is on-
derwijs essentieel. In 2011 zijn 
Mariëtte en Moses daarom ge-
start met de bouw van een ba-
sisschool bij Hanukkah. 
,,Bij een toekomst hoort ook een 
goede opleiding. Heel fi jn is het 
dan ook dat de kinderen van 
Hanukkah allemaal naar school 
gaan. Goedkoop is dit echter 
niet”, zegt Marjo van Dijck, de 

moeder van Mariëtte en de drij-
vende kracht achter Stichting 
Mariëtte’s Child Care, die Ha-
nukkah vanuit Nederland onder-
steunt. ,,Daarom bouwen we een 
eigen basisschool, waar ook kin-
deren uit de omgeving onderwijs 
kunnen krijgen. Het kindertehuis 
kan hierdoor inkomsten gaan 
genereren en in de toekomst 
zelfvoorzienend worden.” 
Om de school te kunnen reali-
seren organiseren vrijwilligers 
van Hanukkah in Nederland di-
verse activiteiten, waaronder de-
ze inzamelactie. Bijna iedereen 
heeft immers thuis nog wel een 
oude mobiele telefoon. En de-
ze mobieltjes zijn geld waard, of 
ze nu werken of niet. Gespecia-
liseerde bedrijven die oude tele-
foons recyclen winnen hier al-
lerlei grondstoffen uit en beta-
len daarom een klein bedrag 
per ingeleverde telefoon. Op di-
verse plaatsen worden inzamel-
tonnen geplaatst waarin ieder-
een tot en met 30 september 
zijn mobiele telefoons kan de-
poneren. Ook haalt een aantal 
vrijwilligers oude telefoons op. 
Op www.mchildcare.nl, de web-
site van de stichting Mariëtte’s 
Child Care, staat een overzicht 
van alle inzamelpunten in Castri-
cum die meedoen aan de actie, 
zijn: Het gemeentehuis, Albert 
Heijn , snackbar ’t Steegje, Kap-
salon Patrick Boots, Restaurant 
Wier&Ga, bibliotheek en snack-
bar Lekker. 

Castricum Culinair dit 
weekend op De Brink

Castricum - Vrijdag 23, zater-
dag 24 en zondag 25 augustus 
wordt voor de derde keer Cas-
tricum Culinair gehouden. Drie 
dagen genieten van gerechten 
van topchefs van gerenommeer-
de restaurants uit Castricum en 
omgeving. Het evenement vindt 
dit jaar voor het eerst plaats op 
De Brink. 
Naast De Jonge Halewijn, Rootz 
en ’t Eethuysje, deelnemers voor 
het derde jaar, zijn er ook dit jaar 
weer nieuwe restaurants die hun 
gerechten presenteren, waar-
onder Creighton’s restaurant. 
Daarnaast heeft de organisatie 
andere enthousiaste onderne-
mers  op culinair gebied de mo-
gelijkheid geboden ook een dag 
deel te nemen aan Castricum 
Culinair. Zo is op zaterdag À Pro-
pos aanwezig en op zondag Bi-
stro a Gogo. 
Ook voor de kinderen is er dit 
jaar weer veel te doen op Castri-
cum Culinair. Peter Lute, bekend 
van Masterchef, geeft op zater-

dag twee workshops voor kinde-
ren. Vorig jaar konden kinderen 
onder zijn leiding de heerlijkste 
desserts maken. Wat Peter dit 
jaar met de kinderen gaat doen, 
is nog een verrassing. Op zon-
dag is er voor de allerkleinsten 
op het speelveldje naast de Brink 
een poffertjeskraam en op zater-
dag en zondag is Marx O’Larry’s 
aanwezig met heerlijk ijs. 

Ook voor volwassenen zijn er 
dit jaar verschillende activitei-
ten, naast uiteraard het proe-
ven van de gerechten. Marx 
O’Larry’s verzorgt in samenwer-
king met slijterij Nolet een cho-
coladeproeverij. Hier kun je 
unieke combinatie tussen cho-
cola en een goed glas wijn of 
bier ervaren. Gusto verzorgt op 
zondag een theeproeverij. Daar-
naast is er zelfs op twee dagen 
een stoelmasseur aanwezig die 
in de huiskamer van meubels en 
fabels voor een moment extra 
ontspanning zorgt. 

Uitslag enquête SP over 
uitbreiding Geesterduin
Castricum - De SP verspreidde 
eerder deze zomer zesduizend 
enquêteformulieren en opende 
een mogelijkheid op de websi-
te om een mening te geven over 
de voorgenomen uitbreiding van 

winkelcentrum Geesterduin in 
combinatie met woningbouw. Er 
zijn 470 formulieren ingeleverd 
waarvan twee procent ongeldig 
was; een respons van bijna acht 
procent. 58% daarvan (272 per-

sonen) is zonder meer tegen de 
uitbreidingsplannen. 47 perso-
nen zijn tegen tenzij de uitbrei-
ding gepaard gaat met de bouw 
van sociale huurwoningen, maar 
dan niet in de vorm van hoog-
bouw. 19% (89 personen) van 
de inzenders geeft aan tegen de 
uitbreiding van het winkelcen-
trum te zijn, maar wel voor uit-
breiding van sociale huur/koop-
woningen. º

Castricum - Wethouder Chris-
tel Portegies neemt donderdag 
de 2500ste e-laadpaal van Ne-
derland offi cieel in gebruik. De 

E-laadpalen laadpaal voor elektrisch rijden-
de auto’s staat aan de Roelat in 
Limmen nabij de Vuurbaak. 

De feestelijke in gebruikname 
doet wethouder Portegies sa-

men met Carel Kuijper, die zowel 
privé als voor zijn verhuisbedrijf 
Aad de Wit Verhuizingen elek-
trisch rijdt. en met de heer On-
oph Caron, directeur van stich-
ting e-laad. 
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