
NIEUWS-WEEKBLAD

Castricum, Bakkum, 
Akersloot, Limmen

Zeeweg 189-191   1971 HB IJmuiden   Tel. 0255-520456   Fax 0255-518875   WWW.CASTrICUmmEr.NL31 augustus 2011 12

Toon Mans is benoemd
Nieuwe burgemeester wordt 
op 7 september geïnstalleerd

Castricum - Toon Mans (1965) 
is bij Koninklijk Besluit van 25 

augustus 2011 per 1 september 
benoemd tot burgemeester van 
de gemeente Castricum. Tijdens 
een buitengewone raadsverga-
dering op woensdag 7 septem-
ber vindt de installatie plaats in 
de Vredeburg in Limmen.

De buitengewone raadsverga-
dering is voor genodigden. Tij-
dens de open dag van het nieu-
we gemeentehuis op 8 oktober 
is er een algemene kennisma-
king voor alle inwoners, organi-
saties en verenigingen met hun 
nieuwe eerste burger. 

Mans, geboren te Hellevoet-
sluis, groeide op in Brielle. Tus-
sen 1990 en 1993 studeerde hij 
Bestuurskunde aan de UvA. Van 
2000 tot 2003 was hij wethouder 
in Brielle en de laatste acht jaar 
burgemeester van Hillegom. Fo-
to: www.castricum.nl.

Oude Knegt open

Akersloot - Molen De Oude 
Knegt doet mee aan de Natio-
nale Monumentendagen op 10 
en 11 september. Bij voldoende 
wind draait de molen en wordt 
er meel gemalen. Het mole-
naarshuisje, waar naast de eigen 
meelproducten ook originele ca-
deauartikelen worden verkocht, 
is open. De opbrengst van de 
verkoop komt ten goede aan de 
instandhouding van de molen.

Akersloot - Tijdens de Ultra-
trail Mont Blanc heeft atlete Jo-
landa Linschooten de TDS, een 
wedstrijd over 112 kilometer van 
Courmayeur naar Chamonix, op 
haar naam geschreven. 
De wedstrijd was internationaal 
sterk bezet. Met een schijnbaar 
riante voorsprong van 47 minu-
ten ging Linschooten de laatste 
25 kilometer in. Tijdens de klim 

Linschooten wint ultraloop  

Bouwvakkers op rubber laarzen
Castricum - “Regen, welke re-
gen?” Dat vraagt Mats zich af die 
in het gastenboek van de websi-
te meldt dat hij en zijn vrienden 
het onwijs te gek hebben gehad 
op de eerste dag van het timmer-
dorp. De openingsspeech heeft 
Jantien Stuifbergen van het be-

stuur maar afgebroken, want het 
water kwam met bakken uit de 
hemel. Maar daar lieten de 225 
kinderen zich niet door weer-
houden. Zagen moesten ze en 
spijkers slaan om de hoogte in te 
kunnen en een bouwvergunning 
in de wacht te slepen. Dinsdag 

was er een luchtkussenbaan, 
woensdag kwamen de sponsors 
lunchen en was er een playback-
show en donderdag voetbal, bar-
becue en ‘s avonds is het feest. 
Het is het vijfde jaar dat het hui-
dige bestuur timmerdorp orga-
niseert achter basisschool Vis-
ser ‘t Hooft. In Akersloot wordt 
het Timmerdorp voor de vijf-
tiende keer georganiseerd aan 
de Roemersdijk van 31 augus-
tus tot en met 3 september voor 
325 kinderen. Het thema van dit 
jaar is Waterwereld. De organi-
satie heeft laten weten dat het 
een geweldig jubileumspektakel 
wordt met veel timmeren, sport 
en spel, eten en drinken, muziek 
en gezelligheid. Op vrijdagavond 
vindt de traditionele bonte avond 
plaats met moppentappers, dan-
sers, toneelsterren, playbackers 
en ander Akersloots talent. Op 
het Koekoeksveld aan de Wes-
terweg in Limmen wordt Tim-
merdorp door Conquista geor-
ganiseerd en is het thema ker-
mis. Woensdag was de bonte 
middag en donderdag is de vrij-
markt waarbij iedereen welkom 
is om het resultaat van een week 
hard werken te aanschouwen. 

over de Col de Tricot wist de Ita-
liaanse Francesca Canepa ech-
ter gestaag in te lopen, tot ze 
na bijna eenentwintig uur hard-
lopen en op achthonderd meter 
voor de finish naast Linschooten 
schoof. 
In een zinderende eindsprint 
wist de Nederlandse het duel 
met welgeteld acht seconden in 
haar voordeel te beslissen. 
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

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

INSTAL
®

 

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

Gevuld met passie banketbakkersroom, 
slagroom, frambozen 
afgewerkt met een hazelnoot-broyage

van 9,75 deze week € 7,95

BREUGELSLOF

DEZE WEEK

tot ziens bij

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

OPEN DAG
Zondag 4 september
van 11.00 tot 14.00 uur

Bonhoeffer College
www.plusactiviteiten.nl

Tel: 0251 - 67 18 37
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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

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
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke 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 Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. Campinggasten 
worden verzocht zich voor 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag en vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de huisartsen 
op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

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

Burgerlijke stand
Geboren: 
Wonende te Bakkum
19-08-2011: Vigo, zoon van E. 
Verlaat en D.M. van der Himst, 
geboren te Alkmaar. 

Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
25-08-2011: Blokker, Geertruida 
C.M. en Bunnik, Johanna W.M., 
beiden wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschap-
pen:
18-08-2011  Bakkum, Maurits C. 
en Janssens, Nanda, beiden wo-
nende te Alkmaar.
18-08-2011: Mendels, Adrianus 
en Bettonviel, Yvette E.D., beiden 
wonende te IJsselstein.
19-08-2011: van der Vlist, Rick 
en Jonker, Manon, beiden wo-

nende te Assendelft.
19-08-2011: Hogeveen, Eddie C. 
en Koopmans, Ria, beiden wo-
nende te Krommenie.

Overleden:
Wonende te Castricum:
23-08-2011: van der Linde, Jan, 
oud 64 jaar, gehuwd met M.A. 
Sieswerda, overleden te Castri-
cum.
22-08-2011: Liefting, Cornelia, 
oud 90 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met C.J.P. Tromp.
Wonende te Limmen:
20-08-2011: Berger, Lily, oud 
80 jaar, gehuwd met Venema,G. 
overleden te Limmen.
23-08-2011: Hartkamp, Daatje, 
oud 88 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met L.A. 
Paape.

Zomerse Liefde voor Karin 
ten Cate en Paul Pleijsier
Limmen - Zaterdag 10 septem-
ber treedt zangeres Karin ten 
Cate met gitarist Paul Pleijsier op 
in de hervormde kerk van Lim-
men. Zij brengen Zomerse Lief-
de, een speels muziekprogram-
ma in een originele verhalen-
de vorm. De verrassende arran-
gementen van Paul laten horen 
dat lichte en klassieke muziek 
dicht bij elkaar liggen. Paul kiest 
akoestisch steeds de meest ge-
schikte gitaar. Zo kan hij naast 
een steel-string Martin uit 1931 
of de hedendaagse concertgi-
taar ook zijn avant-gardistische 
Paradis ter hand nemen.
Beiden volgden een klassieke 
studie aan het conservatorium. 
Het repertoire van Karin loopt 
van de sopraansolo in Bach’s 
Matthäus Passion tot Freddie 

Mercury’s rockopera Barcelo-
na. Daarmee sloot zij in 2005 de 
Amsterdamse Uitmarkt af voor 
30.000 toehoorders. Karin was fi-
nalist van de Rabobank Cultuur-
prijs en zong in 2010 voor konin-
gin Beatrix de opera Ça Ira van 
Pink Floyd frontman Roger Wa-
ters. Paul musiceert solo, maar 
ook met ensembles en orkesten. 
Daarnaast begeleidt hij diverse 
artiesten in de theaterwereld. Als 
lid van het duo ‘Verreck en Ple-
ijsier’ won hij het Leids Cabaret-
festival. In 2005 speelde hij bij de 
doop van prinses Alexia, dochter 
van kroonprins Willem Alexan-
der en prinses Maxima. Kaart-
verkoop op www.bergenkunst.nl. 
Aanvang 20.15 uur, entree 15,00 
euro, kinderen tot en met twaalf 
jaar 7,50 euro. 

Vermist: Dijk en Duin Bakkum: 
rood poesje, klein wit befje en 
wit aan de pootjes, zeven jaar, 
Kareltje. Prof. v. d. Scheerlaan 
Bakkum: cyperse ongecatreerde 
kater, wat wit onder de kin, een 
jaar, Poetie.Geelvinkstraat Cas-
tricum: cyperse gecastreerde ka-
ter, fors, helft borst, neus en kin 
wit, drie poten witte sokjes, een 
poot helemaal wit, vijf jaar, Gijs.

Gevonden: De Mient Castricum: 
rood/wit katje. Leo Toepoelstraat 
Castricum: lichtbruine kat, witte 
bef, wit aan de poten, een ach-
terpoot mank, ontstoken oog. 
Goed tehuis gezocht: Cypers 
schildpadpoesje, vier jaar, hon-
den en katten gewend, niet bij 
kleine kinderen, wil graag naar 
buiten. Inlichtingen: Ria Dol, tel. 
0251- 658504.

Castricum - Op maandag 5 
september gaan ruim 150 col-
lectanten op pad om hun steen-
tje bij te dragen aan de strijd te-

KWF start collecte gen kanker. Nieuwe collectanten 
voor Castricum en Bakkum blij-
ven welkom. Bel Tonny Hendriks, 
tel. 650547, e-mail: ajchendriks@
casema.nl. Een gift overmaken 
kan op giro 26000.
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In het Oude Theehuys 
TeaJam start nieuw seizoen
Bakkum - Op zaterdag 3 sep-
tember gaat om 14.00 uur de 
TeaJam weer van start; een af-
wisselende muzikale middag 
met bekend en onbekend talent 
op het door groen omringde ter-
ras van het Oude Theehuys. 
Cliënten van Dijk en Duin en hun 
bezoekers, mensen die speciaal 
komen luisteren naar de optre-
dens, toevallige passanten en 
kinderen die samen spelen op 
het gras; het publiek dat de Tea-
Jams bezoekt is vooral heel af-
wisselend. Wat zij gemeen heb-
ben is dat ze genieten van de 
sfeer. 
Zaterdagmiddag zijn er drie op-
tredens. Eerst staat DeGerard op 
het podium. DeGerard is zanger/
liedschrijver met een Nederlands 
repertoire. Hij zingt mooie luis-
terliedjes waarbij hij zichzelf be-
geleidt op de gitaar. Ook zanger/
gitarist Jeroen Vermeer schrijft 
zijn eigen teksten en muziek. Hij 
voert deze uit samen met per-
cussionist Jacqueline Schout-
sen en bassist Rein Swart. De-
ze keer spelen ze zonder bassist. 
De muziek laat zich omschrijven 
als melodieus, ritmisch en har-
monisch met invloeden van En-
gelse popbands en verdwaal-
de jazzklanken. Het T-trio be-

staat uit Fred van Willigen, Lejo 
van der Ven en René Rühland. Zij 
komen voor deze gelegenheid bij 
elkaar en kozen ieder drie num-
mers van hun eigen muziekhel-
den. Ze zingen deze om beur-
ten. Fred en Lejo begeleiden op 
gitaar en René op de contrabas. 
De Tea-Jam vindt eens in de 
twee maanden plaats en is gratis 
te bezoeken. Het Oude Theehuys 
is te vinden op het terrein van 
Dijk en Duin, ingang Zeeweg. Bij 
slecht weer wordt er binnen ge-
speeld.

Schilderijen en bronzen 
beelden tentoongesteld
Bakkum - In september en ok-
tober is in Het Oude Theehuys 
een expositie van schilderij-
en van Hans Goedhart uit Cas-
tricum en bronzen beelden van 
Nella van Os uit Limmen. Hans 
Goedhart (1952) heeft een voor-
keur voor schilders die vanuit 
hun gevoel werken en is met na-
me geïnteresseerd in stromingen 
als impressionisme en expressi-
onisme. In zijn recente werk zijn 
duidelijk invloeden herkenbaar 
van zijn activiteiten voor Vluch-

telingenwerk. Nella van Os is ge-
boren in Amsterdam (1932). Het 
kunstzinnige kreeg ze van huis 
uit mee. Ze begeleidt nu al ja-
renlang cursisten, zowel in haar 
eigen atelier in Limmen als bui-
tenshuis, zoals bij de vereni-
ging Perspectief in Bakkum. In 
Het Oude Theehuys toont Van 
Os een aantal bronzen beeldjes 
met als thema ‘moeder en kind’. 
Het Oude Theehuys is open van 
woensdag tot en met zondag, 
van 11.00 tot 17.00 uur.

Castricum - Donderdag 1 sep-
tember, na het nieuws van 19.00 
uur, presenteren   Jan van Weel-
den en Fred Timmer weer het 
programma ‘Just Jazz’ op Cas-
tricum105. Het programma zal 
grotendeels in het kader staan 
van het komende jazzseizoen, 
te beginnen op 18 september in 
de Vredeburg in Limmen.  Aller-
lei orkesten en muzikanten ko-
men aan bod, zoals de Old Fa-
shioners, McDixie Swing Com-
pany, de New EastSide Combo, 
Jazz Indeed, Barksdale en MDM. 
Maar ook een workshop in Bie-
zenmortel wordt niet vergeten.
Het programma is te beluisteren 
via FM 105.0 tot ver in de regio 
en ook via www.castricum105.nl.

Jazz op de radio

Castricum - Klaver Vier presen-
teert opnieuw glaskunst van Ca-
sablanca. De collectie bestaat 
uit unieke handgeblazen glas-
werken in verschillende kleuren 
en vormen. 
Vanaf 2 september te zien en te 
koop bij Klaver Vier, die te vinden 
is op de Dorpsstraat 45 in Cas-
tricum.

Glaskunst uit 
Casablanca

Double Dutch Blues in 
’t Mirakel van Bakkum
Bakkum - Het blues-seizoen is 
weer begonnen! Op zondag 11 
september doet de vijf-mansfor-
matie Double Dutch Blues Pro-
ject de aftrap bij ’t Mirakel van 
Bakkum. Het eerdere optreden 
in mei was een groot succes. 
Het is Jos Zonneveld gelukt deze 
band opnieuw te contracteren.
De leden van deze gelegen-
heidsband spelen ook in an-
dere drukbezette bands, zoals 
Full Speed, Steamers/BlackDog, 
Xcusa et cetera. Maar als zich 
er een gelegenheid voordoet om 
blues te spelen en te zingen, dan 
laten zij zich de kans niet ontne-
men. De band speelt drie sets. 
Het repertoire bestaat uit co-
vers van onder andere ZZ Top, J 

Geilsband, John Mayall en Fleet-
wood Mac. 
De bezetting is Jan van Bode-
graven zang, Hans Duyn mond-
harmonica, Rob Verkerk gitaar, 
Dave Bos bas, Gino v.d. Spree 
drums.
De aanvang is 15.30 uur en de 
toegang is gratis. Daarna kan 
men natuurlijk ook nog een hap-
je blijven eten in dit gezellige, 
huiselijke restaurant. Renato, 
Tiny en Jos begroeten hun gas-
ten graag op zondag 11 septem-
ber in ’t Mirakel van Bakkum, 
Heereweg 36, te Bakkum, naast 
de benzinepomp. Voor verdere 
informatie: www.mirakelvanbak-
kum.nl, tel.: 0251- 671353 of bel 
Jos Zonneveld: 06 22642024.

Tuinhuisje van Kapitein 
Rommel terug naar tuin
Castricum - Het tuinhuis van  
kapitein Rommel keert na 25 jaar 
terug op naar de originele plek: 
de Tuin van Kapitein Rommel. 
Nou ja, een replica daarvan. Te-
gelijkertijd komt het in nieuwe 
handen. ViVa! Zorggroep schenkt 
het tuinhuis aan de gemeente 
Castricum. Dat vindt plaats op 9 
september rond 15.30 uur in de 
Tuin van Kapitein Rommel. Het 
originele monumentale tuinhuis-

je werd in 1986 na renovatie ver-
plaatst naar de tuin van het zorg-
centrum De Boogaert. 

Het huisje raakte sterk in verval. 
Uiteindelijk besloot eigenaar Vi-
Va! Zorggroep opdracht te geven 
tot het bouwen van een replica 
van het huisje. Dat is nu gereed. 
Het huisje wordt op 2 septem-
ber ‘s morgens in delen vanaf de 
Dorpsstraat in de tuin getakeld. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Programma 1 september t/m 7 september
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Rise of the Planet 
Of The Apes”
vrijdag 19.00 uur 

“Kings’s Speech”
zaterdag 19.00 uur 

“Gooische Vrouwen”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
maandag & woensdag 20.00 uur 

“Harry Potter 7 - Part 2 - 3D”
vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag & dinsdag 20.00 uur 

“Horrible Bosses”
donderdag, vrijdag, zaterdag, 

zondag & woensdag 13.00 uur 
“Mr. Popper’s Penguins (NL)”

donderdag, vrijdag, zaterdag, 
zondag & woensdag 

13.00 & 16.00 uur 
“De Smurfen (NL) 3D”

vrijdag 16.00 uur
“Cars 2 (NL) 3D”

donderdag, zaterdag, zondag 
& woensdag 16.00 uur 

“Penny’s Shadow”

Rise Of The Planet Of The Apes   
De jonge wetenschapper Will 
Rodman (James Franco) staat 
op het punt om zijn levenswerk 
te realiseren: de ontdekking 
van een remedie tegen Alzhei-
mer. Zijn experimenten op pri-
maten hebben echter ongewo-
ne bijwerkingen: diegenen die 
het medicijn toegediend krijgen 
vertonen een enorme verhoging 

van de hersenactiviteit. De jonge 
chimpansee Caesar is de eerste 
primaat die een bijzondere in-
telligentie vertoont. Wanneer hij 
zich verraden voelt door de men-
sen die hij al heel zijn leven ver-
trouwde, begint een grote strijd 
die de primaten moet bevrijden 
van de onderdrukking door de 
mensheid.

Thomas Popper (Jim Carrey) is 
een succesvol projectontwikke-
laar in New York, maar door zijn 
werk totaal vervreemd van zijn 
gezin. Maar dat verandert alle-
maal als zijn avontuurlijke vader 
hem een pinguïn nalaat. Door 
een misverstand krijgt Popper er 
zelfs nog vijf pinguïns bij, die zijn 
leven op z’n kop zetten. Poppers 
kinderen zijn echter dol op de 
pinguïns en om hun liefde voor 

Mr. Popper’s Penquins 
hem weer terug te winnen, be-
sluit hij de pinguïns te houden.
Maar dat valt niet mee, want 
naast de zorg voor zes pingu-
ins heeft Popper ook zijn zinnen 
gezet op een historisch pand in 
Central Park. Als Popper de eige-
naar wil overhalen het pand aan 
hem te verkopen, zorgen de pin-
guïns voor een enorme chaos en 
dreigt hij zelfs zijn baan kwijt te 
raken. 
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Sonny Boy in filmhuis
Uitgeest - Het filmhuis in Uit-
geest start op vrijdag 2 septem-
ber het nieuwe seizoen met de 
film Sonny Boy. Eind jaren twin-
tig zoekt de jonge Surinaam-
se student Waldemar een kamer 
in Den Haag. Hij kan een kamer 
huren bij Rika. Rika is zeventien 
jaar ouder dan Waldemar, heeft 
vier kinderen en leeft geschei-
den van haar man. Ze worden 
verliefd. Ondanks alle tegen-
stellingen en tegenslagen, Ri-
ka wordt ondermeer gedwongen 

afscheid te nemen van haar vier 
kinderen, kiezen ze toch voor el-
kaar. Rika en Waldemar krijgen 
een kind, Sonny Boy. Er breekt 
een gelukkige tijd aan tot de 
Tweede Wereldoorlog alles op 
z’n kop zet. 
De film begint om 20.15 uur. Toe-
gang vijf euro, inclusief koffie 
voorafgaand aan de film. Vrien-
den betalen vier euro. Kaarten in 
de voorverkoop zijn verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139, Uitgeest.

Isolatiesubsidie BespaarDaar 
is in Uitgeest compleet benut
Uitgeest - In juni van dit jaar 
lanceerden de vier IJmond-
gemeenten de campagne Be-
spaarDaar. Via deze campag-
ne kunnen huiseigenaren maxi-
maal 1000 euro subsidie aan-
vragen voor isolatiemaatregelen 
aan dak, vloer of gevel. Inmid-
dels, ruim twee maanden later is 
meer dan de helft van de subsi-
die benut.
De subsidie zorgt ervoor dat in 

heel de IJmond nu al in ieder ge-
val 150 huiseigenaren hun wo-
ning laten isoleren. Aanpassin-
gen die zullen zorgen voor ener-
giebesparing en meer woon-
comfort. De beschikbare subsi-
die is echter beperkt. Voor twij-
felaars reden te meer om snel te 
beslissen. In Uitgeest kun je ze-
ker van een succes spreken. De 
volledige subsidie is daar inmid-
dels benut.

Bewegen doe 
je bij Unitas 
Uitgeest - Met ingang van 
maandag 5 september starten 
de sportlessen weer bij gymnas-
tiekvereniging Unitas. Op maan-
dag om 16.00 en 17.00 uur  in de 
Meet voor meisjes van groep 3 
en 4/5. Op dinsdag om 9.00 en 
10.00 uur  in sporthal de Zien 
de dames ‘keep fit’. Op dinsdag 
in de Meet vanaf 15.45 uur jong 
talent en vanaf 16.45 uur se-
lectieturnen. Op woensdag om 
9.00 en 10.00 uur in sporthal de 
Zien (groot)ouder&kindgym. Op 
woensdag om 9.30 uur en om 
10.45 uur in de Klop Meer Be-
wegen Voor Ouderen (55+). 
Op woensdag vanaf 13.30 en 
14.30 uur kleuters groep 1 en 2 
in sporthal de Zien. Op woens-
dag om 19.00 uur dames ‘keep 
fit’ in sporthal de Zien. Op vrij-
dag om 15.45 uur jong talent en 
om 16.45 en 17.45 uur recreatie-
meisjes vanaf groep 5. Op zater-
dag vanaf 8.30-12.30 uur selec-
tieturnen. Men kan altijd mee-
doen aan een proefles.
Kijk voor informatie op www.uni-
tasuitgeest.nl.

Discotheek Bobby’s open
Uitgeest - Bob’s Party Palace 
opent zaterdag 10 september 
vanaf 23.00 uur officieel de deu-
ren van de nieuwe uitgaansgele-
genheid Bobby’s. Er is de afge-
lopen maanden hard gewerkt en 
de locatie is klaar om het stap-

publiek van zestien jaar en ou-
der iedere zaterdag van fees-
ten te voorzien. Tijdens de offi-
ciële opening zullen de dj’s van 
Radio Slam!FM  achter de draai-
tafels plaatsnemen Bobby’s is te 
vinden naast Bobs.

Heemskerk - Op zondag 4 sep-
tember organiseert luchtoorlog-
museum Fort Veldhuis in samen-

Modelbouwdag

Nieuw record Alex Ott
Uitgeest - Tijdens de trainingen 
voor de ONK Superbikes wed-
strijd van zondag 28 augustus op 
het circuit van Assen, heeft Alex 
Ott zijn persoonlijk record verbe-
terd. Dat staat nu op een 1:41.9!

Zaterdag 27 augustus had cou-
reur Alex Ott twee trainingen te 
gaan. De eerste training verliep 
redelijk, de tweede echt lekker. 

Daarna zette hij een echt snelle 
tijd neer: 1:41.9. Tijdens de wed-
strijddag ging Alex met regen-
banden van start. Dat was een 
verkeerde keuze. 
Karin Ott vertelt: “Alex heeft zijn 
wedstrijd niet kunnen afmaken, 
maar we gaan vol goede moed 
de laatste wedstrijd in op 25 sep-
tember tijdens de Race of the 
Champions in Assen.” 

werking met anderen een mo-
delbouwdag. Het fort is te vin-
den aan de Genieweg 1 Heems-
kerk. Openingstijden 10.00 uur – 
17.00 uur.

Dansles voor jongeren

Castricum - Net als leren zwem-
men en autorijden hoort stijldan-
sen een beetje bij de opvoeding.
Danscentrum Luut Griffioen uit 
Castricum organiseert drie intro-
ductielessen in september zodat 
jongeren kunnen ervaren hoe 
leuk stijldansen is. In drie ach-
tereenvolgende lessen leren de 
deelnemers de beginselen van 
samen dansen op een makkelij-
ke en ontspannen manier en op 

leuke en uitdagende muziek.
Voor tien euro is het mogelijk in 
het gezellige danscentrum aan 
de Dorpsstraat 72, naast de Cor-
so, kennis te maken met alle me-
deleerlingen van de groep en de 
eerste passen van de Merengue, 
ChaCha en Rock ‘n’ Roll leren. 
Op drie vrijdagen, zaterdagen 
of zondagen in september zijn 
de jongeren welkom vanaf 19.00 
uur. Danscentrum Luut Griffi-
oen is te bereiken op tel.: 0251-
672192/655060. Voor informatie 
en inschrijven: info@danscen-
trumluutgriffioen.nl 



pagina 10 31 augustus 2011

Taxatie van oude boeken, 
bijbels en ansichtkaarten
Castricum - Zaterdag 17 sep-
tember tussen 12.00 en 15.00 
uur opent de bibliotheek in Cas-
tricum de deuren voor taxateur 
en veilinghouder Arie Molendijk. 
Hij zal oude en zeldzame boe-
ken, handschriften, kloosterboe-
ken en of oude (Staten)bijbels 
voor het publiek op hun waarde 

schatten. Molendijk is vooral ge-
specialiseerd in oude geschie-
denis, topografie, (staten)bijbels 
en theologie. Verder kan advies 
worden gegeven over verkoop of 
restauratie van oude boeken en 
bijbels en het opstellen van een 
taxatierapport voor de verzeke-
ring is mogelijk.

De Kei op radio
Castricum - Woensdag 7 sep-
tember om 19.00 uur start Radio 
Castricum 105 met een nieuwe 
serie maandelijkse uitzendingen 
van Ondernemend Castricum.  
In deze uitzending is Arnold Res 
van boerenbedrijf en camping 
De Kei te gast. 

Hij komt vertellen over de ge-
schiedenis, het reilen en zeilen in 
de huidige tijd en de eventuele 
toekomstplannen van het bedrijf. 
Ook zal de Kamer van Koophan-
del in dit programma weer een 
bijdrage leveren voor alle onder-
nemers, waarbij aandacht wordt 
geschonken aan actuele onder-
werpen en de mogelijkheden die 
de KvK heeft voor ondernemers.  

Expositie Beleef Castricum 
nog een keer geprolongeerd
Castricum - Wegens succes 
hebben de historische verenigin-
gen Oud-Akersloot, Oud-Cas-
tricum en Oud-Limmen beslo-
ten om iedereen voor de laatste 
keer de gelegenheid te bieden 
om de foto-expositie Beleef Cas-
tricum te bezichtigen en wel op 

zondag 7 september van 12.00 
tot 17.00 uur. De adressen zijn: 
Oud-Akersloot: Rembrandtsin-
gel 1, Oud-Castricum: Gevers-
weg 1, Oud-Limmen: Schoolweg 
1. In september worden de prijs-
winnaars van de drie kernen be-
kend gemaakt. 

Castricum - Full of Life, cam-
ping Geversduin en camping 
Bakkum zijn een samenwerking 
gestart. Kampeerders kunnen 
van deze samenwerking voor-
deel hebben. Om het hele sei-
zoen fit te blijven, kunnen ze met 
korting naar de sportschool. Het 
sportcentrum heeft in Castricum 
en Limmen een filiaal en in bei-
den zijn ze welkom. Zowel voor 
de seizoenkampeerders als voor 
de kortkampeerders is er een 
passend aanbod. Veel kampeer-
ders gaan thuis naar de sport-
school, maar als ze op de cam-
ping zijn missen ze die beweging
Ook de medewerkers van de 
campings Geversduin en Bak-
kum mogen aan de slag bij Full 
of Life. Zij kunnen het hele jaar 
tegen een gereduceerd tarief 
sporten. 

Samenwerking

Workshop Atelier Ida & Simone Bakker

Olieverf voor beginners
Castricum - In het atelier van 
Ida en Simone Bakker start van-
af 10 september op de zaterdag-
ochtenden een workshop olie-
verf schilderen. In drie work-
shops kunnen de deelnemers  
zien en ervaren hoe met olieverf 
gewerkt kan worden. De speci-
ale eigenschappen van olieverf 
en keuze van penseel/paletmes 
komt aan de orde. Verder krijgen 
de cursisten veel praktische tips 
mee om thuis verder makkelijk 
aan de slag te kunnen, zoals het 

opzetten en uitwerken met olie-
verf op canvasboard. Prijs voor 
de drie workshops:  82,50 eu-
ro inclusief alle materialen en 
koffie/thee met wat lekkers. Er 
wordt gewerkt op een canvas-
board. Wie op zoek wil werken 
kan dat meenemen of aanschaf-
fen in de winkel. De workshops 
zijn van 10.00 tot 12.30 uur. Aan-
melden bij Lijstenmakerij Ida & 
Simone Bakker, Dorpsstraat 102, 
Castricum, tel.: 0251-673977 of 
via winkel@glashandelbakker.nl. 

Dubbel feest in Boogaert
Castricum - Op vrijdag 2 sep-
tember gaan de bezoekers van 
de dagverzorging van zorgcen-
trum De Boogaert van ViVa! 
Zorggroep een dagje uit. Dat is 
een maand voordat de dagver-
zorging van De Boogaert 25 jaar 
bestaat. Na koffie met gebak 

komt om 11.00 uur een paar-
dentram voorrijden en wordt er 
een rit langs een mooie route ge-
maakt. Deze dag wordt betaald 
uit het Gouden Dagen Fonds, 
waarvan De Boogaert één van 
de voortrekkers is. Meer infor-
matie op www.goudendagen.nl.

Onveilige PWN duinen
Als actieve natuurliefhebber viel mij onlangs een berichtgeving op over 
een confrontatie op een ruiterpad tussen een twintigtal ‘verdwaalde’ 
MTB-ers en een groepje ruiters. Hoe kunnen zoveel MTB-ers zich al-
lemaal zo lelijk ‘vergissen’!? Dit lijkt mij, door de snelheden waarmee 
MTB-ers crossen, een zeer gevaarlijke situatie. Ook voor paarden.
Ervaring/navraag leert dat (een deel van) de MTB-ers niet aanspreek-
baar wil zijn op overtredingen, dus bewust kiest voor negeren van PWN-
beleid. Ook blijkt dat PWN eigen ingevoerde regels nu niet of nauwelijks 
meer controleert. Dit ontkent PWN. Deze groep is daarom vermoedelijk 
niet eens aanspreekbaar voor boswachters! Ook die prachtige Hooglan-
der met ‘lentekolder’ in de kop die in mijn richting afstevende, bezorgde 
mij het tegendeel van een rustige, veilige beleving. Mijn armen in de 
lucht gooien en ‘Huuuh’ roepen bedacht ik door de paniek pas later. De 
schrik zit er nu dik in bij mij. Dit alles zorgt dat nagestreefde ontspanning 
niet behaald wordt. Horen razendsnelle (peletons) MTB-ers, beschermd 
door veiligheidskleding thuis tussen onbeschermde wandelaars op de-
zelfde smalle paden in wat hoort een recreatie (=ontspanning) en na-
tuurgebied te zijn?
Rondvragen leert dat er veel onvrede is over MTB-ers. Ook over het 
huidige PWN-beleid. Hoog tijd voor ingrijpen door het beleid bij te stel-
len. Alsmede effectief zorgdragen dat verbeterd beleid rustig wordt 
nageleefd. Laat de boswachters opnieuw aanspreekpunt worden door 
regelmatig en voornamelijk op de fiets onder hun ‘klanten’ te begeven. 
Door zo weer toezicht en contact te houden, zullen zij de onvrede van 
veel recreanten kunnen wegnemen. 
T. Zwartjes

Castricum - Stichting Wel-
zijn Castricum organiseert al ja-
renlang samen met de biblio-
theek computeractiviteiten voor 
50-plussers, overdag, in een rus-
tig tempo en met veel persoonlij-
ke aandacht. 

Voor het komende seizoen heb-
ben zij weer een afwisselend 
programma kunnen samenstel-
len. Op woensdagmiddag 7 sep-
tember wordt dit programma 
toegelicht van 14.15 – 15.45 uur 
op de bovenverdieping van de 
bibliotheek in Castricum. Na af-
loop kan men zich desgewenst 
inschrijven voor de verschillende 
activiteiten. De toegang is gratis 
en aanmelden is niet nodig.

Het computerjaarprogramma is 
verkrijgbaar bij Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5 en 
de bibliotheken. Op verzoek kan 
het ook per mail worden toege-
zonden (info@welzijncastricum.
nl). Het programma geeft korte 
informatie over workshops, cur-
sussen, de ProbeerPC, compute-
rinloop en begeleiding thuis. 

Het computer- 
jaarprogramma

Uitgeest - Zaterdagavond even 
voor middernacht kwam er een 
melding binnen bij de politie dat 
er onenigheid was op de Benes-
serlaan. Meerdere mensen zou-
den hier ruzie met elkaar heb-
ben. Deze was ontstaan nadat 
jongeren spiegels van gepar-
keerde auto’s hadden vernield 
in de straat. De verdachten zou 

Schermutseling na vernieling

Allemaal naar FC Uitgeest
Uitgeest - Het komende week-
end 3 en 4 september worden de 
kunstgrasvelden bij FC Uitgeest 
in gebruik genomen. Slechts en-
kele competitiewedstrijden staan 
voor dit weekend gepland, waar-
onder de eerste competitiewed-
strijd van C1. Het afgelopen sei-
zoen was dit team kampioen ge-

worden van de hoofdklasse. Dat 
betekent dat zij uitkomen in de 
landelijke derde divisie. Zater-
dag starten de spelers om 14.45 
uur met een thuiswedstrijd tegen 
DWV uit Amsterdam.
Iedereen is welkom op zaterdag 
of zondag op de Zienlaan om te 
zien hoe mooi het is geworden.

Uitgeest - Zondag tussen 14.00 
en 16.00 uur heeft de politie een 
snelheidscontrole gehouden op 
de Provincialeweg. Van de 1699 
passanten zijn er 69 gefotogra 

Snelheidscontrole Provincialeweg
feerd. Zij zullen binnenkort een 
bekeuring thuisgestuurd krijgen. 
Hoogst gemeten snelheid was 
117 km terwijl er op deze weg 80 
km is toegestaan.

den daarna naar een woning in 
de straat zijn gegaan, waar een 
feestje gaande was. Buurtbewo-
ners waren getuige van de ver-
nieling en gingen vervolgens 
verhaal halen. Dit liep uit op ru-
zie. Vooralsnog zijn er geen ver-
dachten aangehouden voor de 
vernieling. De politie doet onder-
zoek.
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Red Stars incasseert onnodige nederlaag 
Castricum - Red Stars Vites-
se heeft tegen koploper Double 
Stars een gepeperde, maar on-
nodige nederlaag moeten incas-
seren. In Heiloo werd het na een 
uitputtende partij 20-17.
Coach Jasper van Schoor kan 
moeilijk leven met de uitslag. 
“We geven dit seizoen te vaak 
een voorsprong weg terwijl we 
de overwinning voor het grijpen 
hebben. Daar kwam het zondag 
weer op neer, zeker toen we een 
11-15 voorsprong namen.” Offen-

sief had Van Schoor niets te kla-
gen over zijn ploeg. In de vijfde 
inning, bij een 9-3 achterstand, 
gaf Daan Kuijper de inhaalrace 
als eerste gestalte met een drie-
puntenhomerun. De Castricum-
se honkballers vochten zich te-
rug tot 9-8 en vervolgens 11-15. 
Toen kwam echter het grootste 
probleem aan de oppervlakte: 
van de drie pitchers die dit sei-
zoen in actie kwamen, ontbra-
ken er twee. Daarom moest wer-
per Sander van Lubeck teveel 

innings voor zijn rekening ne-
men en was hij niet meer opge-
wassen tegen de Heiloose slag-
ploeg. Dat vertaalde zich in ne-
gen honkslagen op rij in de ze-
vende inning en een 19-15 tus-
senstand. Maarten de Ruijter be-
trad  voor de laatste innings de 
heuvel en hield sterk stand, maar 
het leed was al geschied.
De eerstvolgende wedstrijd 
speelt Red Stars zondag op de 
Puikman, om 14.00 uur tegen 
Sparks Haarlem 3.

Stunt FC Castricum blijft 
uit tegen De Flamingo’s
Castricum - Bij de 3-2 neder-
laag van FC Castricum in de laat-
ste bekerwedstrijd tegen De Fla-
mingo’s werd na afloop niet lang 
stilgestaan. De Castricumse for-
matie ging door dure fouten in 
de slotminuten alsnog kopje on-
der. Het spel van FC Castricum 
mag dan goed zijn, bepalend 
voor het resultaat is dat de ploeg 
van Radjin de Haan teveel fou-
ten maakt. Al in de eerste mi-
nuut van de wedstrijd werd dat 
pijnlijk zichtbaar. Ibrahim Sabi-
li, Said Kadouri en Yassin moe-
ten gedacht hebben op de Cas-
tricumse kermis van vorige week 
te zijn beland. Gelukkig voor de 
thuisploeg was De Flamingo’s 
niet scherp bij het ‘schieten voor 
een dubbeltje’. De openingsfa-
se was tekenend voor de eer-
ste helft. Na een half uur brak 
Castricum de score open. Maar-
ten van Duivenvoorde schoot de 
bal onhoudbaar in de kruising 
na voorbereidend werk van Ray-
mond Rijnsburger, 1-0. Lang kon 
Castricum hier niet van genieten. 
Een ragfijne steekpass verras-
te de Castricum defensie, waar-
na Marius Jansen voor de twee-
de maal binnen veertien dagen 
de rode kaart ontving. De onfor-
tuinlijke keeper van Castricum 

was een fractie te laat en haal-
de de doorgebroken Ibrahim Sa-
bili onderuit. De rode kaart ver-
anderde het beeld van de wed-
strijd volledig. Radjin de Haan 
offerde Sven Hoogenboom op 
voor doelman Pim van der Kolk, 
die niet kon voorkomen dat De 
Flamingo’s nog voor rust op ge-
lijke hoogte kwam. Burak Bulduk 
schoot de bal feilloos in de hoek 
na een knappe combinatie tus-
sen Yardino Manuputty en Mi-
quel Hoepoel, 1-1. In de twee-
de helft dicteerde Flamingo’s het 
spel en FC Castricum loerde op 
de counter. De ploeg van Ra-
djin de Haan kwam een kwar-
tier voor tijd op voorsprong. Pe-
ter Hes scoorde op aangeven 
van Maarten van Duivenvoorde, 
2- 1. Met Tobias de Koning voor 
zijn broer Duco leek Castricum 
met een man minder af te steve-
nen op een stunt, maar de Alk-
maarse ploeg van trainer Delano 
Snijders wist dat in de slotfase 
te verhinderen. Chris Vis schoot 
de gelijkmaker in de korte hoek, 
nadat een  overtreding op Joris 
Schekkerman onbestraft bleef, 
2-2. Het werd nog erger toen Le-
roy Ruis in blessuretijd Flamin-
go’s zelfs naar de zege schoot, 
2-3. 

Bolten wint en verliest
Castricum - Nadat voorzit-
ter Peter Vos de nieuwe kampi-
oen, Cynthia Slinger, had gehul-
digd, ging de voorlaatste ron-
de zomercompetitie driebanden 
van start. Jörgen Bolten won zijn 
partij tegen Gert Lute en behaal-
de vijftien punten tegen Gert ze-
ven, maar dit resultaat was toch 
niet voldoende om Cees Baars 
voor te blijven in het klasse-
ment. Cees verloor zijn partij te-
gen driebandenspecialist, Peter 
Groenendal, maar zijn behaalde 
twaalf punten en een stijgings-
percentage van 126%, waren 
voldoende om Jörgen te passe-
ren. Peter Groenendal had stie-
kem hoop om op de derde plaats 
te eindigen, maar in de strijd, die 
in tienden van procenten is be-
slist, moest hij genoegen nemen 
met een vierde plek.

Jan Kamp was top in zijn par-
tij tegen Jan van der Zon; zijn 
zestien gemaakte caramboles 
waren goed voor dertien pun-
ten. Peter Vos moest aantreden 
als stand in van Jaap Rump-
horst, Piet van Leur. Ontspan-
nen speelde Peter 21 carambo-
les bij elkaar, wat voor Jaap der-
tien punten opleverde, tegen 
Piet tien. Ferry van Gennip ver-
sloeg in zijn slotpartij Hans Kooi-
man met twaalf tegen elf punten. 
Kampioen Cynthia ging voortva-
rend van start in haar partij te-
gen Hein Kitsz, maar na zeven-
tien beurten stokte haar ritme en 
kon zij nog maar twee carambo-
les scoren in de laatste 23 beur-
ten. Maar de zeven gescoor-
de caramboles waren goed voor 
elf punten. Hein kon maar zeven 
punten bijschrijven.  

Beentjes weer op schot voor Vitesse
Castricum - Voor Vitesse’22 
duurt het bekertoernooi nog 
even voort. Met een 3-4 winst op 
Jong Holland en vier doelpun-
ten van Lennert Beentjes, werd 
ook de derde groepswedstrijd 
winnend afgesloten en heeft het 
team van coach Oldenhove de 
maximale score van negen pun-
ten uit drie wedstrijden behaald.
Toch zal Oldenhove niet hele-
maal gerust zijn op het vervolg in 
de competitie die volgende week 
start. Er missen nogal wat basis-
spelers door blessures en vakan-

ties waardoor hij nog steeds niet 
de beschikking heeft over een 
voltallig team. Nick Castricum,  
Sabari Visser, Milan Schnei-
der en Sil Haringa lijken lang-
durig geblesseerd en een aan-
tal spelers hebben nog steeds 
niet hun kunsten kunnen ver-
tonen. Al na 3 minuten was het 
raak toen Lennert Beentjes sim-
pel de 0-1 liet aantekenen, maar 
het antwoord van Jong Holland 
volgde snel daarop. In de 10e 
minuut was het opnieuw Len-
nert Beentjes die de bezoe-

kers op voorsprong zette toen 
hij een vrije trap van Robin Bak-
ker fraai inkopte. Jong Holland 
kwam in de 28e minuut op ge-
lijke hoogte. Rik Wijnker maakte 
er 3-2 van. Na de rust kwam Vi-
tesse’22 op gelijke hoogte. Hoe 
het wel moest liet de slimme 
Lennert Beentjes twee minuten 
voor tijd zien toen hij een corner 
van Robin Bakker vrij kon inkop-
pen. Daarmee kwam Vitesse’22 
met de schrik vrij en kan voor de 
Castricummers de bekercompe-
titie nog een vervolg krijgen. 

GP-Classic fietstocht 
van de Limmer IJsclub
Limmen - Op zondag 4 septem-
ber organiseert de Limmer IJs-
club de jaarlijkse fietstocht over 
100 kilometer. Ter ere van de kle-
dingsponsor van de club heeft 
de tocht de naam GP-Classic 
gekregen. Naast leden en do-
nateurs van de Limmer IJsclub 
zijn ook werknemers van GP 
Groot uitgenodigd om aan de-
ze tocht deel te nemen. De re-
creatieve tocht heeft twee voor-
rijders die een tempo van circa 

27 km/uur aanhouden. De ach-
terste twee rijders zorgen er voor 
dat de groep bij elkaar blijft. Het 
wordt dus geen race. De tocht 
gaat over rustige wegen door 
Noord-Holland waar de meeste 
van de deelnemers op eigen ge-
legenheid niet zo snel zullen ko-
men. Halverwege is er een kof-
fiestop gepland. De deelname 
aan de tocht is gratis. Het vertrek 
is om 8.00 uur vanaf Hoogeweg 
72, Heiloo.

Castricum - Bij de veiling van 
FC Castricum in maart kon er 
ook worden geboden op deelna-
me aan een golfclinic op de ei-
gen velden. Veertien mannen en 
vrouwen stonden vorige week 
klaar om de eerste beginselen 
van de golfsport onder de knie te 
krijgen. Na de nodige oefening 
volgde een korte onderbreking in 
de vorm van een lunch, verzorgd 
door de evenementencommissie. 
Daarna kwam het echte werk. Er 
waren negen korte holes uitge-
zet over de voetbalvelden, en in 
vier groepen gingen de golfers 
van start. Aan het einde van het 
parcours bleek dat drie spelers 
op de eerste plaats waren geëin-
digd. Daarom werd besloten tot 
een play-off, waarbij de eerste 
hole nog een keer werd gelopen. 
Aan deze groep werd ook nog de 
beste vrouw toegevoegd. Uitein-
delijk mocht Margriet Dekker de 
beker in ontvangst nemen, om-
dat zij de mannen net een slag 
voor was. (Foto: Han de Swart).

Margriet wint 
golfclinic FCC

Castricum - Zaterdag 3 sep-
tember geeft AV Castricum jon-
gens en meisjes van 6 tot en met 
15 jaar alle gelegenheid om na-
der kennis te maken met de at-

Open dag AVC letiek en de vereniging. Tus-
sen 13.00 en 16.00 uur staan de 
poorten van sportpark De Duin-
loper aan de Zeeweg wijd open. 
Kijk ook op www.avcastricum.nl 
of mail naar opendag@avcastri-
cum.nl.
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Autisme en conflicten
Castricum - Conflicten horen bij 
het opvoeden, maar conflicten 
met autistische kinderen en jon-
geren kunnen extra ingewikkeld 
zijn. Tijdens een bijeenkomst 
van het auticafé wordt bespro-
ken hoe het werkt bij conflic-
ten en hoe er als ouders mee om 
te gaan, hoe conflicten (deels) 
kunnen worden voorkomen en 
wat te doen als de betrokkenen 
er midden in zitten. Spreker op 
deze avond is Anneke Eenhoorn, 
psychologe van De Praktijk te 
Alkmaar. Anneke begeleidt ge-

zinnen en jongeren met autisme. 
Het auticafé is een initiatief van 
een groepje ouders van kinderen 
met ASS. 
De bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 20 september van 20.00 
tot 22.00 uur in de Juliana van 
Stolbergschool, Juliana van Stol-
bergstraat 3, Castricum. Toegang 
is gratis dankzij financiële bijdra-
ge van Vitesse’22 en De Trian-
gelgroep. Bij voorkeur aanmel-
den bij Hansje Veen: tel 0251-
679333 of auticafecastricum@
hotmail.com.

Stem op Fleur of Lisanne
Castricum - De zusjes Fleur (19) 
en Lisanne Bouman (17)doen 
mee aan Miss Queen of the Be-
NeLux 2011, een missverkiezing 
voor meiden van 17 tot en met 27 
jaar uit de Benelux. Zij waren na 
de eerste selectie via de mail uit-
genodigd voor de castingdag in 
Huizen. “Deze castingdag verliep 
erg goed en na afloop kregen we 
te horen dat we door waren naar 
de halve finale”, vertelt Lisanne. 
“De halve finale was 15 mei en 
bij de uitreiking van de sjerpen 
bleek dat we allebei door waren 
naar de finale!” Die vindt plaats 
op 23 september in Uden. Lisan-
ne studeert aan de Academie 
voor Lichamelijke Opvoeding in 
Amsterdam en Fleur Rechten in 
Leiden. “Voor de missverkiezing 

gaan de de komende dagen ook 
langs de deuren om geld op te 
halen voor stichting Missahoe 
Wonder die weeskinderen steunt 
in Ghana door een weeshuis op 
te zetten. We verkopen hiervoor 
allerlei spulletjes zoals leuke ig-
ormokken en koeienspaarpotten.
We willen natuurlijk graag win-
nen en iedereen kan ons daar-
bij helpen. Tien procent van de 
uitslag wordt namelijk bepaald 
door het aantal stemmen dat je 
krijgt.” 
Allemaal stemmen dus op Fleur 
of Lisanne! Voor Fleur (rechts op 
de foto) kan een sms gestuurd 
worden naar 3010 onder ver-
melding van Poll Queen Fleur en 
voor Lisanne Poll Queen Lisan-
ne, ook naar 3010.

KBO houdt open dag  
Limmen - Op woensdag 7 sep-
tember starten de KBO-activi-
teiten van het nieuwe seizoen. 
Eerst is een viering in de paro-

chiekerk, aanvang 9.00 uur. De 
opening van de bijeenkomst in 
De Burgerij is om 9.45 uur. Het 
officiële gedeelte wordt afge-

sloten met een presentatie over 
de vakantieweek. Na de pauze 
brengt Ilario entertainment met 
gitaar en zang en het koor KB0 
zingt Oud-Hollandse liedjes. Se-
nioren uit Limmen en omgeving 
zijn welkom.  

Van den Boogaard het theater in
Castricum - Bernard van den 
Boogaard (1952), Castricumse 
componist en pianist, bekwaamt 
zich sinds twintig jaar in ma-
gie. In het ‘Droomklavierproject’ 
streeft hij naar de integratie van 
muziek en magie. In theater Pro-
vadja in Alkmaar bereidt Bernard 
zich voor op zijn eerste voorstel-
ling. Tijdens de opening van het 
nieuwe culturele seizoen gaat 
‘Panta Rhei en zijn Droomklavier’ 
in première. In een one-man-
show verbaast markies de Panta 
Rhei zichzelf en de wereld. Soms 
barst hij los in een recital op zijn 
Droomklavier, dan weer in illus-
tratieve goochelarij, hiertoe aan-
gezet door zijn jeugdherinnerin-
gen. De speeldata in Provadja 
zijn vrijdag 2 september tijdens 
Kunst tot de Nacht om 20.15 uur, 
toegang gratis. Verder op zater-
dag 3 en zondag 4 september 
om 20.15 uur. De voorstelling is 
geschikt voor volwassenen en 
kinderen vanaf twaalf jaar.
Kijk op www.provadja.nl voor 
meer informatie.

Herinrichting Vinkebaan  
Bakkum - Maandag 5 septem-
ber starten wegwerkzaamheden 
aan de Vinkebaan en een klein 
aansluitend deel van de Bak-
kummerstraat. Het ontwerp is tot 
stand gekomen na overleg met 
de buurtparticipatiegroep. De 
Vinkebaan wordt van een nieu-
we riolering voorzien en wordt 
samen met een deel van de Bak-
kummerstraat heringericht om te 
benadrukken dat het hier  een 30 

km/uur-gebied betreft. De apar-
te fietspaden verdwijnen en de 
rijbaan wordt versmald. Bij het 
begin van de Schelgeest wordt 
meer parkeerruimte gecreëerd. 
Het werk wordt in meerdere fa-
sen uitgevoerd waarbij  de uit-
voeringsduur afhankelijk is van 
de weersomstandigheden. Kijk 
voor een actuele planning de 
op website www.castricum.nl > 
werk in uitvoering. 

HipHop/Streetdance 7 t/m 25+

Zumba
ShowDance

Breakdance
Kleuterdans

info@mariz.nu

Schrijf nu in!!
Lessen beginnen weer vanaf 5/9
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Nu inschrijven bij mariz.nu
Castricum -  Bij Mariz.nu, onder 
leiding van Mariska Tauber die 
personal trainer en dance-coach 
is, worden moderne dansstijlen 
als hiphop/streetdance, zum-
ba, breakdance, showdance en 
kleuterdans gegeven. Mariska 
vertelt enthousiast: “De popula-
riteit van hiphop/streetdance en 
breakdance groeit over de he-
le wereld en dat geldt ook voor 
Castricum. Veel nieuwe stijlen 
worden steeds meer opgepakt 
en verwerkt in de lessen. Leer-
lingen vanaf zeven jaar maken 
zich dit wekelijks eigen. Nieuw 
vanaf september is de specia-
le groep voor 25+ hiphop. In je 
eigen leeftijdsgroep lekker be-
wegen op muziek van deze tijd, 
wie wil dat nu niet?” Ook zum-
ba heeft de wereld in sneltrein-

vaart veroverd. In Amerika is het 
al jaren een hit, maar ook in bij-
na alle Europese landen worden 
er massaal zumba-lessen gege-
ven en gevolgd. Groot voordeel 
is dat Mariz bij zumba werkt met 
tienrittenkaarten, dus er wordt 
uitsluitend betaald voor de les-
sen waaraan meegedaan wordt. 
En de kaart blijft geldig. “Voor ie-
dereen die geïnteresseerd is in 
zumba of gewoon lekker een les 
mee wil draaien is de eerste les 
altijd gratis.”
Voor de allerkleinsten van vier tot 
en met zes jaar is er kleuterdans 
op de vrijdagmiddag. Kinderen 
vanaf zes jaar kunnen meedoen 
met showdance. “Showdance is 
een combinatie van verschillen-
de dansstijlen”, vervolgt Mariska. 
“Het accent van showdance ligt 

op het instuderen van spetteren-
de shows, waarbij ook aandacht 
besteed wordt aan uitstraling en 
het overbrengen van enthousi-
asme naar het publiek. Natuur-
lijk steel je de show bij de voor-
stelling na ieder afgerond blok 
van twaalf lessen!”

Zeer regelmatig bezoeken de 
leraren van Mariz.nu conven-
ties, workshops en internatio-
nale kampioenschappen om zo 
op de hoogte te blijven van de 
nieuwste trends, want dans blijft 
zich ontwikkelen. “Mariz.nu gaat 
met de tijd mee en blijft up-to-
date.” Zumba begint weer vanaf 
31 augustus en alle andere les-
sen vanaf 5 september. Kijk voor 
informatie op www.mariz.nu of 
mail naar info@mariz.nu.

Alzheimer Café Beverwijk
Hoe werkt het geheugen?
Regio - Op dinsdag 6 septem-
ber is er een bijeenkomst in een-
nieuw Alzheimer Café in Bever-
wijk. Deze is gevestigd in Woon-
centrum Nieuw Akerendam, 
Mr. Van Lingenlaan 2 in Bever-
wijk, Het onderwerp is tijdens 
deze bijeenkomst ‘Hoe werkt 
het geheugen?’ Een medewer-
ker van het DOC-team (Demen-
tie Onderzoek en Casemanage-
ment) vertelt belangstellenden 
meer over deze materie. “Ons 
geheugen zit ingewikkeld in el-
kaar. Herinneringen kun je kort 

bewaren, of lang en iets er tus-
sen in. Ook slaan we verschillen-
de soorten informatie op in ver-
schillende geheugens.” 

Wie wél wil komen, maar géén 
vervoer heeft of wie het bezoek 
liever niet aan familie of vrienden 
vertelt, kan contact opnemen 
met tel.: 06-29507734. Er wordt 
dan gezocht naar een passende 
oplossing.
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan naar het Alzheimer Ca-
fé op dinsdag 6 september van 

Culturele seizoen barst los bij Cultuur Proeven
Castricum - Cultuur Proeven is 
inmiddels de jaarlijkse traditie 
waarop in Castricum een aantal 
culturele organisaties zijn pro-
gramma presenteert. Het Educa-
tief Beraad organiseert dit eve-
nement op zaterdag 17 septem-
ber van 11.00 tot 15.00 uur in de 
bibliotheek bij Geesterduin. Een 
grote diversiteit aan workshops, 
een podium met veel optredens, 
een wedstrijd, lootjes met kans 
op aantrekkelijke prijzen en een 
daverend slotoptreden van het 
jonge gypsy-ensemble Sintiro-
marus.
Cultuurwethouder Klijnstra 
opent Cultuur Proeven waarna 
hij de eerste boekenlegger gaat 
maken. Bij de Boekenleggers-
wedstrijd kan iedereen zijn cre-
ativiteit en kunstzinnige ideeën 
botvieren. Materiaal is aanwe-
zig. Om 14.00 uur bepaalt een 
deskundige jury welke boeken-
leggers een mooie prijs verdie-
nen. Creativiteit ook bij de stand 
van Mem’s Atelier waar belang-
stellenden zich kunnen opgeven 
voor het maken van planten- en 
bloemenarrangementen. Verder 
kunnen bij Perspectief en Toon-
beeld beeldende kunstenaars 
zich verder bekwamen in diver-
se beeldende stijlen en materi-

alen. Vucas is weer present met 
een interessant aanbod aan cur-
sussen en lezingen. Iskra – po-
dium voor jong muziektalent - is 
aanwezig met het nieuwe con-
certprogramma. Toonbeeld biedt 
proeflessen gitaar, accordeon, 
harp en pottenbakken. De bibli-
otheek vestigt voor kinderen de 
aandacht op digitale prenten-
boeken met als thema de Kik-
kerboeken van Max Velthuijs. 
Verder boektaxaties, Tuin van 
Kapitein Rommel en veel meer. 
Onderwijl wordt het podium be-
volkt door diverse Toonbeeld en-
sembles, waaronder een djem-
bégroep, met half uur optredens. 
Voorts is er een talkshow met lo-
kale schrijvers. Hoogtepunt vor-
men natuurlijk de loterijtrekkin-
gen want er zijn aantrekkelijke 
prijzen te winnen van de deelne-
mende organisaties. Die lootjes 
worden gratis uitgedeeld. 

Absoluut hoogtepunt is het slot-
optreden van Sintiromarus van 
14.15 tot 15.00 uur. Zij geven 
daarmee een voorproefje van 
hun Iskra Jazzclub concert op 
4 februari 2012: Balkan traditio-
nals, gypsy klassiekers, improvi-
saties passeren de revue in een 
wervelende show. 

19.30 tot 21.00 uur. Iedereen is 
welkom: mensen met geheugen-
problemen, partners, kinderen, 
vrienden, buren. De toegang én 
het eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door een vaste gespreks-
leider. Na dit gesprek is er ge-
legenheid om vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis eens 
rustig na te lezen. Meer informa-
tie? Werkgroep Alzheimercafé is 
overdag bereikbaar onder tel.: 
06-33631872.

Limmen - Bij Johwin Slaapcom-
fort worden schilderijen van Inge 
van der Heijdt in olieverf, acryl en 
aquarel tentoongesteld. Diverse 
onderwerpen worden weergege-
ven in sprankelend kleurgebruik. 

Te zien zijn een veelheid aan on-
derwerpen, zoals bloemen, ab-
stracten, stillevens en land-
schappen. Inge maakt okk deel 
uit van de kunstgroep K=Me

Op de foto is een kleurrijk vis-
sersdorp te zien. De openings-
tijden van Johwin aan de Rijks-
weg 127 in Limmens zijn dinsdag 
tot en met zaterdag van 9.30 tot 
16.30 uur.

Expositie Inge 
van der Heijdt

Computer-Connection; 
als alles goed moet zijn
Uitgeest - Computer-Connec-
tions is in 1995 begonnen met 
een computer- en hardware-
winkel en levert aan consumen-
ten, scholen, bedrijven en instel-
lingen, IT-sector, industrie en 
off-shore. Door de lange erva-
ring en het directe contact met 
de gebruikers weet Computer-
Connections heel goed wat de 
klanten willen: goede produc-
ten, duidelijke afspraken, scher-
pe prijzen en een gedegen ken-
nis van zaken. Computer-Con-
nections levert uitsluitend kwa-
litatief hoogstaande merken, te-
gen concurrerende prijzen, maar 
nog belangrijker, tegen een niet 
te concurrerende service!
Door de kennis en zelfstandig-
heid is het bedrijf in staat om al-
leen topmerken aan te bieden. 
Klanten waarderen dat. Het as-
sortiment bestaat uit eigen-
lijk alles wat je op computerge-
bied kunt bedenken, in de on-

line webshop zijn ruim 25.000 
producten te vinden. En omdat 
er gewerkt wordt met een ‘drop-
shipment-systeem’, is het moge-
lijk om alle zendingen die ge-
plaatst zijn voor 16.00 uur, de 
volgende dag in heel Nederland 
af te kunnen leveren. Ook off-li-
ne wordt men zeer prettig en 
vakkundig geholpen in de win-
kel in Uitgeest. Wie bijvoorbeeld 
een nieuwe notebook zoekt, een 
tablet-pc of een muis, de mede-
werkers van Computer-Connec-
tions helpen iedereen graag ver-
der. Ook voor het hervullen van 
een inktpatroon kan men bij hen 
voordelig terecht. Zij vullen de 
patronen terwijl men wacht en er 
wordt  50 tot 80% bespaard op 
de printkosten.
Bel voor meer informatie 0251-
234709 of kijk op de uitgebreide 
website: www.computerconnec-
tions.nl. Het bezoekadres is Mid-
delweg 95c in Uitgeest.




