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APPELFLEURLimmen - Op woensdag 19 
augustus omstreeks 17.20 
uur heeft er een aanrijding 
plaatsgevonden tussen een 
auto en een bromfi ets op de 
Rijksweg in Limmen. De be-
stuurder van de brommer is 
ter controle meegenomen 
naar het ziekenhuis. Later is 

Aanrijding de brommer nagekeken op 
de rollenbank en bleek har-
der te gaan dan de toege-
stane snelheid. Door de po-
litie is een WOK-melding op-
gemaakt. Een WOK-status 
houdt in dat de politie na-
mens de Rijksdienst Weg 
Verkeer (RDW) een rijver-
bod oplegt totdat deze is af-
gevoerd en opnieuw gekeurd 
bij het RDW in Amsterdam. 
De kosten hiervoor zijn, bui-
ten de kosten van de bekeu-
ring, voor de eigenaar van de 
snor/bromfi ets.

Castricum - In verband 
met toenemende bezoe-
kersaantallen en behoef-

te aan meer archiefruim-
te wil de Werkgroep Oud-
Castricum haar onderko-

men aan de Geversweg uit-
breiden. De kosten van de 
uitbreiding zijn begroot op 

186.200 euro. 

De stichting heeft hiervoor 
gespaard en kan zorgen 
voor 65% van dit bedrag. De 
ontbrekende 85.000 euro 
willen de leden bijeenbren-
gen via fondsenwerving, 
door het benaderen van de 
ondernemers van Castricum 
en Bakkum en de 1.200 do-
nateurs. Deze week worden 
zij persoonlijk aangeschre-
ven met het verzoek om als 
schenker of sponsor Oud-
Castricum te ondersteunen. 
De werkgroep wil daarbij 
benadrukken dat zij blij is 
met ieder bedrag. 

De ondernemers worden 
uitgenodigd om hun gift 
of sponsorbijdrage over 
te maken op NL38 RABO 
0311905684 t.n.v. Stichting 
Werkgroep Oud-Castricum, 
of contact op te nemen met 
penningmeester en project-
leider Gerard Veldt (telefoon 
0251-657662) voor het ma-
ken van afspraken.

Oud-Castricum hoopt 
op geld archiefruimte
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Bij elke € 25,- aan boodschappen ontvangt u van 19 augustus 2015 tot en met 22 september 2015 
één gratis © Disney·Pixar DVD-voucher. Eén voucher met een bijbetaling van € 3,99 geeft recht 
op één © Disney·Pixar DVD naar keuze.

Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/disney
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Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
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Let op:
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Weekend rock ‘n 
roll in Akersloot

Akersloot - Vrijdag 28, za-
terdag 29 en zondag 30 au-
gustus wordt in Akersloot 
het Rock ´n Roll Street fes-
tival gehouden. Akersloot 
staat dit weekend in het te-
ken van de jaren 50 en 60, 
onvervalste rock ̀ n roll mu-
ziek, Amerikaanse auto-
mobielen, oldtimers, brom-
mers, motoren, petticoats, 
vetkuiven, solexen, juke-
boxen en zoveel meer.

De organisatie is er weer 
in geslaagd een indruk-
wekkende line up neer te 
zetten: Eightball Boppers, 
Hi-5, Barnbees, Adam Lo-
pez & His Rhythm Review 
USA, The Hot Dogs, Big 
Caz & the 4 Bobs, Talisker 
Four, The Spuny Boys FR, 
The Stingray Boppers, The 
Hostmen, The Ghostriders.                                                                        

Vrijdag 28 augustus begint 
om 16.00 uur de jaarmarkt, 
die dit jaar nieuw leven in 
is geblazen en weer vorm, 
kleur en smaak zal heb-
ben. De markt wordt op-
geluisterd met een heu-
se ‘foodstreet’. Kappen, 
voor ook zo’n mooie vet-
kuif, schminken en draai-
en in de kermisattracties, 
ook aan de kleinere bezoe-
kers is gedacht. Een gratis 
rock ’n roll clinic wordt om 
16.00 uur in de grote tent 
aangeboden worden voor 
kinderen. Vrijdagmiddag is 
er vanaf 17.00 uur muziek.  
Zaterdag 29 augustus 
staat in het teken van de 
solexrace ‘Hel van het 
Westen’. De standaard-
klasse, in originele kledij, 
trekt altijd enorm veel pu-
bliek en zorgt voor veel hi-
lariteit. De speciale klasse 

met opgevoerde Solexen 
die snelheden van 80-90 
km kunnen halen. Stoere 
kerels op zelfgemaakte Tod 
Rods, zullen rond 18.00 uur 
het startsein geven. Daar-
na gaan ongeveer twintig 
jonge snelheidsduivels van 
start op hun minibikes en 
is er een motordemonstra-
tie van Jaimie van Sikkele-
rus. Jaimie heeft al een in-
drukwekkende motorcar-
rière op zijn naam staan 
met top drie noteringen op 
zowel EK als WK wedstrij-
den in de motorcross, Su-
permoto en nu in de weg-
race. Na de solexrace is er 
muziek op het plein en in 
het café.
 
Zondag 30 augustus wordt 
het oldtimerfestival gehou-
den. Een groot aantal oldti-
mers staan vanaf 13.00 uur 
voor het publiek te pron-
ken in de oude kern van 
Akersloot. Prachtige Ame-
rikaanse sleeën, Cadillacs, 
Ford Thunderbirds, Mus-
tangs en oerdegelijke Eu-
ropese oldtimers zullen 
glimmend staan te pron-
ken voor alle liefhebbers. 
Ook dit jaar opgeknap-
te oude motoren, nostal-
gische Solexen en veel 
brommers.

Voorafgaand aan het festi-
val gaan de oldtimers een 
toertocht maken. Tevens 
organiseert Moto Sportivo 
en Fred Feller Motor Ad-
venture een motortoer voor 
alle motorbezitters. Opga-
ve via www.moto-sporti-
vo.nl. Op zondag is er om 
13.00 uur dansen en hoe-
lahoepen voor de kinderen 
vanaf 13.30 uur.

Mico brengt het thuis
Wereldgerechten en 
Hollandse pot
Castricum – Goed nieuws 
voor mensen die graag vers, 
lekker en betaalbaar willen 
eten en daar niet veel moei-
te voor willen doen. Mico 
brengt dagverse maaltijden 
eenvoudig thuis, vijf dagen in 
de week. De keuze aan ge-
rechten is groot. Naast oer-
Hollandse gerechten bereidt 
dit cateringbedrijf authentie-
ke gerechten uit onder ande-
re de Surinaamse, Oriëntaal-
se en Zuid-Europese keuken. 
Het cateringbedrijf is opgezet 
door de Castricummers Cor 
en Mila Zegwaard die wer-
ken vanuit een professioneel 
ingerichte keuken in Uit-
geest. ,,We koken op bestel-
ling en onze maaltijden zijn 
daarom altijd gegarandeerd 
vers”, vertelt Mila.
Ze hebben veel gemeen; al-
lebei houden ze van aanpak-
ken, ze hebben hun werk al-
tijd verricht in verschillende 
keukens en zij houden beiden 
gepassioneerd van koken en 
lekker eten. Een verschil is 
wel dat Mila zich vooral richt 
op de wereldkeuken, terwijl 
Cor houdt van een klassieke 
insteek. ,,Als klein meisje kon 
in gefascineerd kijken naar 
de Javanen in onze buurt in 
Suriname die buiten in gro-
te, dampende wokken ston-
den te scheppen”, vertelt Mi-
la lachend. ,,Koken heb ik van 
mijn moeder en mijn zussen 
geleerd. Later heb ik mij ge-
professionaliseerd.”
Cor heeft net als Mila een 
schat aan kookkennis: ,,Als 
kok heb ik ruim twintig jaar 
voor allerlei instellingen ge-
werkt. Daarna werkte ik als 
manager voeding voor het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Be-
verwijk. Koken voor anderen 

vind ik het leukste en meest 
ontspannende dat er is. Het is 
mooi een balans te vinden in 
smaak, kleur en structuur bij 
het samenstellen van maaltij-
den en ik houd ervan daar-
bij te zorgen voor een ver-
rassend element. Verder vind 
ik het belangrijk dat mensen 
wel voldaan zijn na een maal-
tijd van Mico.”
Wie van deze service wil ge-
nieten belt tussen 8.00 en 
11.00 uur de keuze door of 
mailt via de website. Dat kan 
een maaltijd zijn, drie of zelfs 
meer, die dan thuis de vriezer 
ingaan. De maaltijden kosten 
zes euro per stuk en er wordt 
een klein bedrag voor de be-
zorging berekend. De bezor-
ging is tussen 17.00 en 19.00 
uur, maar let op, flexibiliteit is 
een ander kenmerk van dit 
bedrijf. Cor: ,,We houden re-
kening met individuele wen-
sen en vanzelfsprekend met 
verschillende diëten.”

Mico verzorgt bovendien 
koude en warme buffetten uit 
de Surinaamse, Thaise of In-
donesische keuken bij feest-
jes thuis en bij recepties en 
bedrijfsfeesten voor tien tot 
en met vijftig mensen Ook 
voor servies, bestek en glas-
werk kan worden gezorgd. 
En er is meer. Cor biedt van-
uit Uitgeest een broodjesser-
vice en Mila verzorgt work-
shops. ,,Daar laat ik mensen 
thuis kennismaken met de 
verrukkelijke geuren, kleuren 
en smaken van Surinaams, 
Thais en Indonesisch eten. 
Informeel en heel gezellig!” 
Kijk voor meer informatie op 
www.kokenmetmico.nl, bel 
06-53490449 of mail naar in-
fo@kokenmetmico.nl.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zaterdag (eenmalig in Corso Bioscoop!)  21.15 uur
Straight Outta Compton

vrijdag 16.00  uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur

dinsdag 14.00 & 20.00 uur
X+Y

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Irrational Man
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 13.00 uur  woensdag 16.00 uur 
Pixels 3D

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
Ted 2

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Amy
vrijdag 21.15 uur

Mission Impossible 5
zondag 16.00 uur

Nature - 3D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

woensdag 13.30 uur   
De kleine Prins 

zaterdag 16.00 uur 
woensdag 16.00 uur   

Binnenste Buiten - 2D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

woensdag 13.30 uur   
Minions - 3D (NL)

zondag 13.00 uur   
Minions - 2D (NL)

Programma 27 aug t/m 2 sept 2015

Veelzijdige expositie
Akersloot - Mensfiguren in 
Oost-Indische inkt en acryl 
van Jennie Bolsenbroek en 
keramiek van Els Minks, bei-
den uit Akersloot, zijn te zien 
tijdens een expositie
van Crejat in het Witte Kerk-
je in Heiloo. Zij exposeren 
op 29 en 30 augustus ex-
poseren, samen met ande-
re studenten ‘eigen richting’. 
Te zien zijn sfeervolle stran-

den, luchten en bomen in 
acryl  van Truus Bongenaar 
en Richard Herman, figu-
ratief werk van Gerda Kan, 
mysterieuze bloemcomposi-
ties in gemengde techniek 
van Günhan Etker, geome-
trische collages en industri-
ele landschappen van Ger-
rit Dijkstra. Iedereen is bei-
de dagen welkom van 10.00 
tot 17.00 uur.

Castricum - Op vrijdag  28 
augustus is er in Mem’s 
atelier weer een workshop, 
nu nog met verse bloemen 
en kralen. 

Het wordt een tafelstuk. 
Kijk op www.memsatelier.
nl voor meer informatie, 
opgeven via 670775.

Workshop

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl

Castricum - Op 2 septem-
ber zitten de vrijwilligers 
van Welzijn weer klaar om 
computervragen te beant-
woorden. Iedere woensdag 
tussen 11.00 en 12.00 uur 
zijn zij aanwezig in de bibli-
otheek van Castricum. 

Ouderen en mensen met 
een beperking kunnen zich 
wenden tot Welzijn Cas-
tricum, telefoonnummers 
0251 656562, info@welzijn-
castricum.nl.

Computerinloop

Straight Outta Compton
Zaterdag 29 eenmalig in voor-
première in Corso: de mu-
ziekfilm Straight Outta Comp-
ton. Het verhaal van de Ame-
rikaanse hiphopgroep N.W.A. 
waar Ice Cube en Dr. Dre be-
gonnen zijn. Een film waar 
de openhartige teksten en 
hardcore beats duidelijk ma-
ken hoe moeilijk het is om in 
een van de meest gevaarlijke 
buurten van Amerika te wo-
nen. Hun muziek veranderde 

rap voor eeuwig, omdat het 
een wapen werd. Met hun mu-
ziek vochten zij tegen de auto-
riteiten die hen onder de duim 
probeerden te houden. Maar 
de rap vertelt de waarheid 
over het leven in de ‘hood’. Zo 
begonnen ze een sociale re-
volutie die nog steeds invloed 
heeft op de hedendaagse sa-
menleving. En tegelijkertijd is 
het genieten van de beats en 
de rauwe teksten.

In deze Britse film draait het 
om de licht autistische tiener 
Nathan die anderen op af-
stand houdt omdat hij liefde 
en genegenheid niet begrijpt. 
Wat hij wel begrijpt is wis-
kunde, zelfs zo goed dat hij 

ontdekt wordt voor de Inter-
nationale Wiskunde Olympia-
de. Dan lijkt zijn leven te ver-
anderen, helemaal als hij de 
aantrekkelijke Zhang Mei uit 
Taiwan ontmoet, een van de 
tegenstanders. 

X + Y oftewel: A 
Brilliant Young Mind

Advies bij scheidingen

Carent ook voor 
fiscaliteit en mediation

Uitgeest - Een beslissing 
om te scheiden is vaak een 
lang proces. Als de beslis-
sing eenmaal genomen is, is 
het belangrijk dat de zaken 
zowel emotioneel als finan-
cieel goed worden afgewik-
keld. Carent kan daarbij van 
dienst zijn. 
Carent is opgericht door Ju-
dith van den Nieuwenhuij-
sen. Na ruim 21 jaar werk-
zaam te zijn geweest als 
belastingadviseur bij di-
verse belastingadvieskan-
toren in de regio, heeft zij 
in 2013 besloten zich vol-
ledig te gaan richten op 
scheidingen. Hierbij bege-
leidt zij zowel particulieren 
als ondernemers tijdens het 
scheidingsproces. Judith is 
tevens MfN-Registerme-
diator en staat ingeschre-
ven in het Register Financi-
eel Echtscheidingsadviseur 
(RFEA) voor zowel particu-
lieren als ondernemers.
Judith: “Ik heb als fiscalist 
ervaren dat een scheiding 
juridisch wel goed geregeld 
wordt, maar dat de fiscali-
teit vaak wordt onderschat 
of niet erkend. Carent heeft 
zich volledig gespeciali-
seerd in scheidingen en on-
derscheidt zich hierin. Vaak 
wordt niet gerealiseerd dat 
een scheiding fiscale ge-
volgen heeft. Dit geldt voor 
de eigen woning, maar ook 
wanneer lijfrentepolissen 

worden verdeeld of wan-
neer wordt afgezien van 
pensioen of van alimentatie 
kan dit (aanzienlijke) fisca-
le gevolgen hebben. Bij on-
dernemers speelt de fisca-
liteit bij een echtscheiding 
een nog veel grotere rol”.
Carent begeleidt mensen 
bij het gehele scheidings-
proces van A tot Z.  Ook 
voor deelgebieden van het 
scheidingsproces of voor 
een second opinion kunt 
u bij Carent terecht. Voor 
het indienen van het schei-
dingsverzoek werkt zij sa-
men met gerenommeerde 
advocaten. 
Carent is gevestigd aan het 
Anna van Renesseplein 8 
te Uitgeest. Een eerste ge-
sprek bij Carent is altijd 
gratis en vrijblijvend. U kunt 
ze bereiken op telefoon-
nummer: 0251-362065. 

Burgerlijke stand 
Castricum
Geboren:
Castricum - 14-08-2015: To-
bias Kaandorp, zoon van Ca-
simir Kaandorp en Daniël-
le Beevendorp. 14-08-2015: 
Beau Milan Schavemaker, 
zoon van Marcel Schavema-
ker en Cindy M. Vet. 16-08-
2015: Hendrik Willem Niels 
de Lange, zoon van Willem 
C. de Lange en Anne-Marie 
Lunstroo.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd Partnerschap
Castricum - 18-08-2015: Ro-
bert Blik en Aniek G. Schrij-
ver.
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Akersloot - 19-08-2015: Mar-
tijn Nijhof en Lonneke Metse-
laar. Castricum: 14-08-2015 - 
Anthonius N.J. van der Steen 

en Maria A.J. Glorie. 14-08-
2015: Robertus C.A. Vree-
burg en Wendy Kooij. Elders 
woonachtig: 14-08-2015: Jo-
nas M. Krot en Lisette Bijker.
18-08-2015: Ingmar B. de Vos 
en Amalya Swheitz.
 

Overleden
Castricum - 15-08-2015: An-
thonia A. Druppers, gehuwd 
met Gerrit Lammertse. 15-
08-2015: Adrianus Waal, ge-
huwd met Geertruida M.J. 
Bolhaar. Limmen - 13-08-
2015: Hendrikus M. Marc-
ker, weduwnaar van Elisa-
beth Voets. 14-08-2015: Ma-
ria A. van der Velden, wedu-
we van Nicolaus C. Berger. 
16-08-2015: Franciscus A.J. 
Scheepmaker, gehuwd met 
Maria J.A.C. van Rooijen.
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Hoogste punt 
nieuwbouw De Walstro

Castricum - De nieuwbouw 
van appartementencom-
plex De Walstro zit op sche-
ma. Op woensdag 2 septem-
ber wordt het hoogste punt 
van dit woonproject bereikt. 
Nieuwbouwproject De Wal-
stro verrijst op de plek waar 
tot begin dit jaar ‘De Weid’ 
stond, een woonproject van 
de SIG voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De 
SIG biedt ondersteuning aan 
mensen met een beperking 
in Midden- en Zuid-Kenne-
merland.

Het bijzondere van het nieu-
we appartementencomplex 
De Walstro is dat het een ‘ge-
mengd’ woonproject is, met 
23 studio’s voor cliënten van 

de SIG en 14 koopapparte-
menten voor particulieren. 
Met deze vorm van geïnte-
greerd wonen, loopt de SIG 
voorop. De bewoners van de 
koopappartementen kunnen 
in de toekomst gebruikma-
ken van de zorg en facilitei-
ten van de SIG. Familieleden 
van de cliënten van de SIG 
die in de zorgstudio’s gaan 
wonen, zijn in de gelegen-
heid gesteld een apparte-
ment in het nieuwbouwpro-
ject te kopen. De bewoners 
van de gesloopte woonvoor-
ziening De Weid zijn in af-
wachting van de oplevering 
van hun nieuwe studio’s in 
De Walstro tijdelijk gehuis-
vest in voormalig kinderte-
huis Antonius in Bakkum. 

Castricum – Op een heel 
eenvoudige manier iets 
doen voor Ethiopië. Dat 
kan met ingang van sep-
tember, dankzij een con-
tainer op het kerkplein van 
de Pancratiuskerk voor 
oud papier. De container 
komt nabij de ingang van 
het kerkhof. De opbrengst 
is geheel bestemd voor de 
projecten van de MOV-
werkgroep in Ethiopië. Het 
eerste doel is: zorgen dat 
een aantal van de armste 
kinderen in de hoofdstad 
Addis Abeba tenminste de 
lagere school kan afma-
ken. Daarnaast is er een 
lunchproject voor de aller-
armste van deze kinderen. 
Vragen? Bel 06 20272190.

Oud papier 
voor Ethiopië

Hoe DDR verdiende aan 
verkoop gevangenen
Castricum - Voormalig NOS 
verslaggeefster Margriet 
Brandsma komt naar de Bi-
bliotheek Castricum om te 
vertellen over haar boek, 
Vluchtcode vlinder, een ver-
haal over liefde, verraad en 
verkoop van gevangenen op 
donderdag 17 september. De 
lezing gaat om 20.00 uur van 
start.

Vluchtcode Vlinder Vlucht-
code Vlinder gaat over het 
echtpaar Ogertschnig uit 
Limmen. Rina uit Castricum 
werd verliefd op Michael uit 
de DDR en hij deed in 1973 
een vluchtpoging waarbij hij 
gesnapt is, maar na 26 maan-
den gevangenis is hij vrijge-
kocht  door de West-Duitse 
regering die de DDR daar-
voor  miljarden gaf. Over dit 
verhaal van liefde, verraad 
en verkoop van gevangenen 
kunnen Margriet Brandsma 

en het echtpaar uitgebreid 
vertellen.  

Aanmelden kan op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
via de agenda.

Castricum - Burgernet 
werd om 17.46 uur opge-
start vanwege de vermis-
sing van een 69-jarige 
man vanaf de camping op 
de Zeeweg. De man was ‘s 
middags op de fi ets weg-
gegaan en nog steeds niet 
terug. De actie werd te-
gen 18.00 uur afgesloten, 
maar de man was nog niet 
terecht. De politie is blij-
ven zoeken en uiteindelijk 
werd de man ’s nacht rond 
00.15 uur door de politie 
aangetroffen in Velsen-
Zuid. Hij is herenigd met 
zijn vrouw.

Vermiste man 
terecht

Abstracte 
fotokunst

Castricum - De Castricum-
se kunstenares Iris Depas-
sé (1968) maakt foto’s, die er 
uitzien als abstracte schilde-
rijen. Door haar verrassende 
invalshoeken en het sterke 
inzoomen, is de context waar 
de foto gemaakt is vaak niet 
meer herkenbaar. ,,Het maakt 
nieuwsgierig: je vraagt je af 
waar je naar kijkt”, zegt zij. 
De serie foto’s die tot 14 sep-
tember bij Wierenga hangt, 
heeft zij gemaakt in Essouira, 
Marokko. ,,Het zijn foto’s van 
de huid van boten die op de 
werf lagen om geschilderd te 
worden. Het gaat haar voor-
al om de compositie, de kleu-
ren, de textuur, de sfeer van 
het beeld.” Naast deze expo-
sitie, is haar fotokunst te zien 
bij De Ommezwaai op zater-
dag en zondag 29 en 30 au-
gustus en op vrijdag en za-
terdag 11 en 12 september. 

Britse ska met Bare 
Jams en Shanty en gala
Castricum – Op vrijdag 28 
augustus ska met Bare Jams 
(foto) en Shanty uit Groot 
Brittannië in De Bakkerij. De 
muzikanten van Bare Jams 
beschrijven hun muziek als 
‘poppy-funk met een schep-
je reggae en ska’. Shanty uit 
Londen brengt ska met in-
vloeden van soul, elektro 
en hiphop met een shan-
ty sausje. Op BBC Radio 1 
wordt Shanty geroemd om-
dat ze een moderne twist 
aan reggae geven. De deur 

gaat om 21.00 uur open, en-
tree vijf euro.
Zaterdag 29 augustus is er 
een gala-avond in De Bak-
kerij met een chique sfeer, 
lichte muziek en bubbels. 
Met hapjes, rode loper met 
fotograaf en de muzika-
le begeleiding van dj Ma-
thijs. Entree gratis. Dres-
scode: overhemd en strop-
das of een galajurk voor zo-
wel heren als dames. Zaal 
open 21.00 uur. Het adres is 
Dorpsstraat 30.

Castricum - Aan de rand 
van Bakkum, met het duin-
gebied als achtertuin,  werkt 
Tiny Blok in haar atelier. Een 
enorme verscheidenheid aan 
werken vult haar werkruimte 
en nagenoeg elke hoek van 
het naastgelegen woonhuis. 
De garage is tot de nok toe 
gevuld met spullen die ‘best 
nog wel eens van pas’ kun-
nen komen. 
Alles bij elkaar opgeteld 
biedt Tiny een breed sca-
la aan kunst. Glas, kera-
miek, sieraden, sculpturen 
en transparanten; aan Tiny’s 
creativiteit lijkt geen einde te 
komen. De bijnaam die haar 

huidige mentor Rob de Reus 
is ‘Turbo Tiny’, want het tem-
po dat Tiny legt in haar cre-
aties is net zo opmerkelijk 
als haar veelzijdigheid. Op 5 
en 6 september is haar werk 
te zien tussen 11.00 en 17.00 
uur in Dorpsstraat23; de mul-
tifunctionele ruimte die Frank 
Boske ter beschikking stelt. 
Frank is fotograaf in hart en 
nieren. Een falende oogze-
nuw dwong hem zijn fotostu-
dio een andere bestemming 
te geven. Nu verhuurt hij de-
ze per dagdeel maar stelt die 
ruimte gratis ter beschikking 
aan onbekend talent en ideë-
le initiatieven.

Turbo Tiny exposeert



95-jarige PWN trakteert
Castricum - PWN bestaat 
dit jaar 95 jaar. Ter gelegen-
heid van deze bijzondere 
verjaardag, trakteren zij hun 
klanten op zondag 6 sep-
tember op een wandel- en 
fietstocht in het Noordhol-
lands Duinreservaat. Daar-
naast organiseren zij voor 
de vierhonderd gasten een 
lunch op een unieke plek in 
het duin. De lunch wordt be-
reid De Oude Keuken met 

regionale producten. De eer-
ste vierhonderd aanmelding 
vielen in de prijzen. Binnen 
veertig minuten na het ver-
zenden van de uitnodiging, 
was deze al volgeboekt. De 
fietstocht is ongeveer 25 ki-
lometer en de wandelroute 
is ongeveer 7 kilometer. Bei-
de routes duren gemiddeld 
zo’n 1,5 tot 2 uur. Het start-
punt van de routes is Bezoe-
kerscentrum De Hoep. 

Castricum - Ambacht, 
kunst en vintage zijn te vin-
den op zaterdag 5 septem-
ber in De Boogaert. Van 
10.30 tot 16.00 uur organi-
seert Uitbureau De Boog-
aert een creatieve markt. 
Op deze markt is van al-
les te vinden op creatief 
gebied. Van 3D kaarten, 
schilderijen van plaatselij-
ke kunstenaars, keramiek 
en kunst, tot huisgemaak-
te jams en cupcakes. Er is 
een rommelkraam met vin-
tagespullen, een creatieve 
workshop met natuurpro-
ducten, ook voor kinderen, 
en meer. Bij de loterij zijn, 
met een lot van vijftig cent, 
prijzen te winnen, zoals 
kaartjes voor de bioscoop. 
Er is een poffertjeskraam 
en het restaurant van De 
Boogaert is geopend. De 
opbrengst is voor de aan-
schaf van materialen voor 
diverse activiteiten voor de 
bewoners van De Boogaert. 
In restaurant De Boogaert, 
Boogaert 37.

Creamarkt in 
De Boogaert

Stoere schilderijen 
Bakkum - In De Oude Keuken zijn vanaf deze week schil-
derijen te zien van de Castricumse Claudia Hoogveld. Haar 
werk wordt omschreven als abstract, stoer en expressief. 
Claudia Hoogveld werkt met allerlei materialen; van Saha-
razand tot gebruikte verfroerstokjes, rode aarde uit Frank-
rijk, kranten, jute en lood. Ook de verf strijkt ze direct uit 
de tube of via het paletmes en de zelfgemaakte grote verf-
schraper op het doek. De expositie is te zien van tot en met 
25 oktober. Op de foto ‘La fenêtre’.

Meezingen 
met Projectkoor?

Castricum - Projectkoor Cas-
tricum heeft sinds 2010 al di-
verse succesvolle vocale pro-
jecten gerealiseerd waaron-
der vijf uitverkochte kerst-
concerten en vier bijzonde-
re projecten in het voorjaar. 
Gewoonlijk wordt dit project-
koor gevormd door ruim 75 
deelnemers uit de gehele re-
gio. Steeds worden enkele 
bijzondere klassieke- en licht-
voetige composities geselec-
teerd die in zes weken wor-
den ingestudeerd. Tijdens de 
afgelopen jaren zijn meerde-
re professionele dvd’s en cd’s 
van deze concerten versche-
nen. Nieuwe deelnemers zijn 
welkom, maar aanmelden kan 
tot 1 september. 

Pianist is Gijs Braakman, de 
vaste begeleider van het Pro-
jectkoor en dirigent is Cees 
Brugman. Medewerking 
wordt ook verleend door de 
professionele sopraan Ineke 
Baksteen alsmede een koper-
kwintet van Brass Band Alk-
maar. Repetities vinden plaats 
vanaf zaterdag 31 oktober in 
de protestantse kerk in Lim-
men, naast de bekende Hor-
tus, van 10.00 tot 12.30 uur. 
Het kerstconcert is zondag 13 
december om 14.30 uur in de 
Maranathakerk Castricum.
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via een www.pro-
jectkoor-castricum.nl. Even-
tuele verdere informatie: Aad 
Zonneveld 0251-656907.

Castricum - Op zondag 
6 september organiseert 
gymnastiekvereniging DOS 
Castricum een open huis 
in sporthal de Bloemen. 
Op deze dag kan iedereen 
kennismaken met de ver-
eniging en het zeer geva-
rieerde sportaanbod. Voor 
jong en oud hebben zijn 
er lessen, voor een relatief 
lage prijs. Denk aan tur-
nen, jazzdansen, trampoli-
nespringen en een divers 
aanbod voor volwassen. 
Het open huis wordt ge-
houden van 11.00 tot 15.00 
uur. Elk half uur worden er 
korte demonstratielessen 
gegeven, waaraan belang-
stellenden mee kunnen 
doen. Kijk voor het gede-
tailleerde programma van 
de open dag op www.dos-
castricum.nl of bel Marja 
Ceulen, 0251-653743. 

Open huis 
DOS

Sanne bij internationaal 
tafeltennistoernooi
Limmen - Charleville-Méziè-
res, Frankrijk was dit weekend 
de plaats waar Sanne Briefjes 
van Tafeltennisvereniging Lim-
men speelde, op uitnodiging 
van Tafeltennis School Den 
Haag. 
Vergezeld van twee ande-
re jeugdspelers en een coach 
wist de Limmense speelster de 
finalegroep niet te bereiken op 
het Internationaux Jeunes de 
Champagne Ardenne. Maar 
uit de zes wedstrijden wist zij 

een prima 50% score neer te 
zetten, een goede test voor het 
nieuwe seizoen.

Castricum - Maandag 31 
augustus is de maandelijk-
se bingo bij Roon in Gees-
terduin met prijsjes be-
schikbaar gesteld door de 
winkeliers. Aanvang 14.00 
uur. Elke vrijdagavond is er 
bij Roon een open eettafel. 
Aanvang 18.30 uur. Opge-
ven voor beide activiteiten 
via: 0251-671384.

Bingo 55+

Nieuw gebouw Kleurenorkest

Wethouder Hollenberg 
verricht opening

Limmen – ,,Wat een prachti-
ge school.” Dat was de meest 
gehoorde uitspraak tijdens 
de officiële opening van ba-
sisschool Het Kleurenorkest 
aan de Hogeweg. 

Jarenlang heeft de school 
zich in de luwte van het NT-
INLP instituut aan de Oos-
terzijweg in Limmen kunnen 
ontwikkelen. Maar de laatste 

jaren groeide het kleuren-
orkest uit zijn jasje. Steeds 
meer kinderen uit Limmen 
en omgeving vinden hun weg 
naar de school waar opvoe-
ding en onderwijs hand in 
hand gaan.

Dit schooljaar startte men 
met 105 leerlingen, een re-
cordaantal. Directrice Els 
Vonk was dan ook zeer ver-
heugd de kinderen en hun 
ouders in maart dit jaar de 
boodschap te kunnen geven 
dat het schoolgebouw van de 
Pax Christie vrijkwam en  aan 
het Kleurenorkest was toe-
gezegd. Woensdagochtend 
19 augustus om 8.30 uur was 
het zover. Wethouder Hol-
lenberg verrichtte de officië-
le opening van het gebouw. 
Onder luid aftellen van al-
le kinderen knipte zij het lint 
door, zodat de kinderen hun 
nieuwe school via de rode lo-
per konden betreden. 

Het oudste en jongste kind 
van de school mochten het 
naambord onthullen en trots 
trokken zij onder luid applaus 
het doek van de muur. Uiter-
aard werden er nog een aan-
tal mensen in het zonnetje 
gezet, zoals de oprichters van 
de school, Dorien Groot en 
Bouke de Boer en het team 
dat keihard heeft gewerkt om 
er iets moois van te maken.
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Woensdag  26 Augustus
Senioren:
Castricum 1-FC Uitgeest 1 19:30
Junioren:
Castricum A1-FC Uitgeest A1 19:00
LSVV B1-FC Uitgeest B1 19:00
Sp Krommenie B3-FC Uitgeest B4 20:00
Pupillen:
FC Uitgeest F1-Koedijk F1 18:00

Donderdag 27 Augustus 
Senioren:
Vitesse 22 2-FC Uitgeest 2 19:30

Zaterdag 29 Augustus 
Junioren:
FC Uitgeest B2-Duinrand S B1 10:30
FC Uitgeest B3-Zandvoort B2 14:30
FC Uitgeest B4-DEM B7 12:30
Jong Holland B2-FC Uitgeest B5 16:30
FC Uitgeest C1-Limmen C1 12:30
ODIN 59 C1-FC Uitgeest C2 13:00
FC Uitgeest C3-WSV 30 C3 13:00
FC Uitgeest C4-Velsen C2 14:30
Velsenoord C1-FC Uitgeest C5 15:00
FC Uitgeest C6-
Sporting Krommenie C6 14:30
Castricum C4-FC Uitgeest C7 11:00
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-ADO ‘20 MB1 14:30
Fortuna W´veer MB1-
FC Uitgeest MB2 12:00
DSS MB3-FC Uitgeest MB3 16:30
FC Uitgeest MC1-KSV MC1 11:30
Westzaan MC1-FC Uitgeest MC2 12:00
FC Uitgeest MD1-FC Aalsmeer MD1 13:00
FC Uitgeest ME1-Foresters de ME1 10:30
SVIJ ME1-FC Uitgeest ME2 09:00

Pupillen:
SVW 27 D1-FC Uitgeest D1 11:30
FC Uitgeest D2-ADO ‘20 D2 09:00
FC Uitgeest D3-Zeevogels D2 11:00
FC Uitgeest D4-ODIN 59 D5 12:45
ADO ‘20 D6-FC Uitgeest D5 11:30
ODIN 59 D7-FC Uitgeest D6 09:30
FC Uitgeest D7-Rijp (de) D4 09:00
Fortuna W´veer E1-FC Uitgeest E1 09:15
KFC E2-FC Uitgeest E2 09:45
FC Uitgeest E3-Foresters de E3 10:15
FC Uitgeest E4-Limmen E2 11:45
DEM E5-FC Uitgeest E5 12:15
SVA E7-FC Uitgeest E6 10:00
Meervogels 31 E3-FC Uitgeest E7 09:00
FC Uitgeest E8-SVA E6 10:15
FC Uitgeest E9-ODIN 59 E8 11:45
Sp Krommenie E6-FC Uitgeest E10 10:15
FC Uitgeest F1-AFC 34 F1 09:00
Fortuna W´veer F3-FC Uitgeest F2 16:30
FC Uitgeest F3-Meervogels 31 F1 09:00
FC Uitgeest F4-SVA F9 10:30
ODIN 59 F7-FC Uitgeest F5 10:30
ODIN 59 F10-FC Uitgeest F6 08:30
ODIN 59 F4-FC Uitgeest F7 10:30
Sp Krommenie F7-FC Uitgeest F8 10:15

Zondag 30 Augustus
Senioren:
FC Uitgeest 1-KFC 1 14:00
Kolping Boys 2-FC Uitgeest 2 11:00
FC Uitgeest 3-Velsen 3 10:30
Foresters de 4-FC Uitgeest 4 14:00
FC Uitgeest 6-DEM 5 13:00
Junioren:
VVW A1-FC Uitgeest A1 10:00
FC Uitgeest A3-Alliance 22 A5 13:00
Dames: 
FC Uitgeest VR1-WSV 30 VR1 11:00

Ott broers beide 
onderuit in de regen
Uitgeest - Alex en Eric Ott 
hebben de OWCup wed-
strijddag van 16 augustus 
beide met een valpartij in de 
regen moeten bekopen. Alex 
ging met een high-sider in de 
Ruskenhoek met 200+ on-
deruit tijdens de eerste kwa-
lificatie training. Eric ging on-
deruit in Mandeveen in de op 
één na laatste ronde van de 
wedstrijd.
Alex en Eric gingen op die 
natte zondag samen de baan 

op voor de eerste training, ze 
kregen beide een goed ge-
voel in de regen en het ging 
redelijk goed. Helaas ging 
Alex in de laatste ronde over 
de spekgladde witte lijn langs 
de baan, daardoor ging hij er 
met een high-sider af in de 
Ruskenhoek. Dat gaat met 
een hoge snelheid maar ge-
lukkig bleef de blessure be-
perkt tot spierpijn in zijn zit-
vlak. Edwin Ott ging met-
een aan de slag om de mo-

Eric Ott op de spiegelgladde baan (foto: Kees Siroo)

tor weer voor elkaar te krij-
gen mocht Alex nog willen 
starten in de wedstrijd. Aan-
gezien het bleef regenen be-
sloot Alex van verder rijden af 
te zien. Eric ging er wel voor 
en de tweede training ver-
liep relatief goed wat voor 
Eric een dertiende start posi-
tie met een rondetijd van 2:07 
opleverde. De start werd ver-
laat naar 18:30 vanwege een 
oliespoor dat moeilijk van de 
baan af te krijgen was in ver-
band met het water op de 
baan. Na de start ging Eric 
redelijk goed weg en na twee 
ronden lag hij al op de tien-
de plaats. Eric reed zijn snel-
ste tijd ooit op een spekglad 
circuit met een 2:04. Het ging 
echter mis in de één na laat-
ste ronde, Eric probeerde in 
Mandeveen een andere lijn 
te pakken om meer snelheid 
te houden. Helaas vergde hij 
hierbij te veel van zijn voor-
band waardoor hij de grind-
bak in gleed. De motor was 
één brok prut maar de scha-
de viel mee, Eric bleef geluk-
kig ongedeerd. 

Helaas hebben beide broers 
geen punten behaald in de-
ze wedstrijd. Nu moeten snel 
de motoren weer op orde ge-
maakt worden voor de vol-
gende wedstrijd op 30 au-
gustus in Hockenheim. (Ka-
rin Ott)

Open dag Fort aan den Ham
Uitgeest - Fort aan den Ham, 
aan de Busch en Dam 13 in 
Uitgeest is zondag 30 augus-
tus weer open. Bij Kromme-
nie kruist de spoorlijn naar 
Den Helder het water Den 
Ham. In 1902 is hier een fort 
gebouwd. Onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam. Het 
fort bewaakte de spoorlijn 
tegen een vijand die geluk-
kig nooit kwam. Samen met 
zo’n 40 andere forten is het 
UNESCO Werelderfgoed.
Van binnen is het geheel te-
ruggebracht tot een sober 
militair fort en momenteel 
een militair museum.
Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn 
er verschillende exposities te 
bekijken en ieder uur zijn er 
rondleidingen. 

Radioman Simon Rodenburg, 
zal deze zondag samen met 
u radioverbindingen leggen 
met andere forten en colle-
ga-radioamateurs. Voor kin-
deren is er een puzzeltocht.

Lia Vriend organiseert de-
ze zondag een fort/fietsar-
rangement. Hiervoor kunt u 
zich aanmelden op www.ont-
deknoordholland.nl. De start 
van dit arrangement is op 
Fort aan Den Ham om 10.00 
uur.
Het Nederlands Grammofoon 
Genootschap is zondag weer 
present met de jaren 50 af-
speelapparatuur.
Actuele informatie op de 
website www.fortaanden-
ham.nl. (foto F. Braaksma)

Excursie naar Zaandam
Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert 15 september een ex-
cursie naar het Zaans muse-
um & Verkade Paviljoen met 
rondvaart en bezoek Zaanse 
Schans (optioneel) . U wordt 
ontvangen in de Schanszaal 
in het Zaans Museum, waar 
begonnen wordt met een 
kopje koffie/thee. 
Vervolgens wordt het Zaans 
Museum en het Verkade Pa-
viljoen bezocht. De audiotour 
leidt u langs de hoogtepun-
ten in de prachtige nieuwe 
presentatie ‘De Zaanstreek 
maakt het! ’en geeft interes-
sante achtergrondinformatie 
bij de verschillende objecten.
De vaartocht gaat langs hui-
zen en molens van de Zaan-
se Schans, de fraaie koop-
manshuizen van de Gorters-
hoek en langs een stukje in-
dustriële bedrijvigheid aan de 
oevers van de Zaan. Tijdens 
de rondvaart vertelt de schip-
per u veel wetenswaardighe-

den over de Zaanse huizen 
en molens en hun karakteris-
tieke eigenschappen.
Na afloop kunt u, op ei-
gen gelegenheid, een be-
zoek brengen aan de Zaan-
se Schans. (Optioneel, gratis 
toegang).
Dinsdag 15 september van 
10.00 – 13.00 uur. Kosten 15 
euro zonder MJK en  7 euro 
met MJK, dit is inclusief kof-
fie/thee, entree Zaans mu-
seum, Verkade Paviljoen met 
audiotour en rondvaart. Op-
geven tot en met 10 septem-
ber. Deze excursie gaat al-
leen door bij voldoende deel-
nemers.
Tip: neem uw fototoestel en 
eventueel een lunchpakket 
mee. Let op: parkeerkosten 
dagkaart 9 euro, 30 minuten 
1 euro.

Informatie: 0251-319020 of 
via s.u.s@inter.nl.net. Zie ook 
www.uitgeestersenioren.nl.

Uitgeest - Op het creatieve 
vlak heeft de Stichting Uit-
geester Senioren nog plaat-
sen tijdens de volgende ac-
tiviteiten:
Handwerken (Borduren, ha-
ken en breien). Eens in de 
twee weken op woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur. Start-
datum 2 september. Kosten 
16 euro voor 16 lessen.
Kaarten maken (d.m.v. di-
rect borduren op de kaart en 
naar eigen inzicht versieren). 
Eens in de twee weken op 
woensdag van 13.30 – 16.30 
uur. Startdatum 2 september. 
Kosten 16 euro voor 16 les-
sen.
Theezakjes vouwen: Kaar-
ten, decoraties en mandala’s 
maken van theezakjes. Eens 
in de maand op donderdag 
van 09.30 – 11.30 uur. Start-
datum 17 september. Kosten 
8 euro voor 8 lessen.
Meer informatie en aanmel-
den: 0251-319020 of stuur 
een e-mail naar s.u.s@inter.
nl.net. 
Zie ook de website van de 
S.U.S.: www.uitgeestersenio-
ren.nl.

Creatieve 
activiteiten 

voor senioren





Partnerschap 
Rabo en Vitesse’22

 
14   26 augustus 2015

Castricum -  Afgelopen don-
derdag ondertekenden voet-
balvereniging Vitesse’22 en 
Rabobank Noord-Kennemer-
land een sponsorovereen-
komst voor drie voetbalsei-
zoenen. Ciska Plomp, team-
leider Marketing en Com-
municatie, tekende namens 
de bank, sponsorfunctionaris 
Stefan Bouwmeester namens 
de vereniging.

Ciska Plomp: ,,Vitesse’22 is 
een geweldige vereniging 
waar veel Castricummers, 
jong en oud, samenkomen. 
Door ons sponsorschap ko-
men we op de juiste manier 
in beeld bij iedereen die bij de 
club betrokken is. We vinden 
het netwerkaspect belangrijk, 
ontmoeten hoort er voor ons 
zeker bij. En al is sponsoring 

natuurlijk meer dan je naam 
op een reclamebord, we zijn 
blij dat onze uiting bij Vites-
se’22 zo goed in beeld is van-
af de Beverwijkerstraatweg. 
Mooi meegenomen!” Stefan 
Bouwmeester geeft aan dat 
de Rabobank een welkome 
aanvulling is op het sponsor-
netwerk van de vereniging. 
,,Bij Vitesse’22 doen we het 
samen. Denk aan de eensge-
zindheid die ontstaat als we 
een veiling hebben. De leden, 
de sponsors, allemaal zijn 
we van betekenis voor Vites-
se’22. Naast de Rabo kunnen 
we ook andere nieuwe spon-
soren mooie kansen bieden. 
Ik nodig geïnteresseerden 
uit om via www.vitesse22.nl 
contact met mij op te nemen. 
Maar gezellig langskomen bij 
de club kan natuurlijk ook!”

Regio - Op weg naar de kli-
maattop in Parijs organise-
ren kerken uit heel Euro-
pa een klimaatloop. Op za-
terdag 3 oktober en zon-
dag 4 oktober is de klimaat-
loop in de regio Alkmaar, 
met als thema rechtvaar-
digheid. De wandeltocht 
begint zaterdag om 10.00 
uur op het Waagplein in 
Alkmaar. Er volgt een rou-
te via Heiloo naar de Ab-
dij van Egmond, en op zon-
dag van Heiloo naar Castri-
cum. Tijdens de tocht wordt 
op bijzondere plekken een 
moment van bezinning ver-
zorgd. Een pelgrimage voor 
iedereen die wereldleiders 
wil aanmoedigen om samen 
de weg naar een leefba-
re toekomst in te slaan. Zie 
voor meer informatie: www.
klimaatloop.nl.

Klimaatloop

Akersloot - Danny Bi-
zot heeft donderdagavond, 
na een lange periode van 
droogstaan, de wekelijk-
se rit om de KPB moun-
tainbikecup winnend afge-
sloten. Na zijn pikstart op 
sportcomplex de Cloppen-
burgh vloog Danny richting 
fi nish. Ook vader en zoon 
Verdonk konden niets uit-
richten. Verdonk junior nes-
telde zich al na enkele ron-
den op positie twee en daar 
bleef het bij. Verdonk seni-
or kwam zoals gebruikelijk 
als een turbodiesel vanuit 
de achterhoede opstomen 
naar het front en bereikte 
een derde plaats.

Bizot bijft uit 
handen van 
Verdonk’s

Jaimie zevende in 
NK Supercup 600

Akersloot - Lookwell-rijder 
Jaimie van Sikkelerus is in het 
Nederlands kampioenschap 
Supercup 600 in Assen op een 
zevende plaats geëindigd. In 
de race kwam hij vanaf een 
elfde plaats al snel terug naar 
een zevende positie.Maar om-
dat de wedstrijd ineens werd 
ingekort, had de Akersloter 
weinig tijd om nog meer plaat-
sen winst te boeken en moest 
daarom genoegen nemen met 
een zevende plaats.
In de eerste kwalifi catie kon hij 
in de regen slechts een aantal 
keren aanzetten, maar het zag 
er veelbelovend uit. Hij sloot 
de sessie af op een achtste 
plaats. Tijdens de tweede kwa-
lifi catie stuitte hij telkens, als 
hij aan een snelle ronde bezig 
was, op een langzamere rijder 

waardoor hij niet door kon zet-
ten. Dit had tot gevolg dat hij 
de kwalifi catie afsloot met een 
teleurstellende elfde plaats.  
Tijdens de race wist hij zich 
binnen drie ronden op te wer-
ken naar een zevende plaats. 
Maar de organisatie besloot 
tijdens de wedstrijd om de 
race in te korten van twaalf 
naar zes ronden. Voor Jaimie 
was dit erg jammer, want het 
groepje van de derde tot aan 
de zesde man reed slechts 
twee seconden voor hem. 
Hij had te weinig tijd om nog 
meer plaatsen winst te kun-
nen boeken en kwam op een 
zevende plaats over de fi nish. 
De volgende wedstrijd van Jai-
mie is een wedstrijd om de Eu-
ropean Junior Cup op 20 sep-
tember in Jerez, Spanje.

‘We lusten ze rauw!’
Dames Meervogels ’60 
in voorbereiding

Akersloot – De damesse-
lectie en dames A-jeugd van 
Meervogels ’60 zijn op dit mo-
ment druk bezig met de voor-
bereidingen voor het komen-
de veld- en zaalseizoen. De 
spieren worden opgewarmd 
en de conditie wordt op peil 
gebracht. Volledig klaar om 
te starten met wedstrijden en 
gretig naar overwinningen. 
Verschillende conditie- en 
duintrainingen, onder leiding 
van Rob Blokdijk, stonden af-
gelopen weken op het pro-
gramma gevolgd door de eer-
ste trainingen met bal.
Toegevoegd aan de damesse-
lectie dit jaar zijn Bo Schou-
ten en Annemiek Verduin, die 
na een aantal jaren bij ande-
re clubs te hebben gehand-
bald weer voor het ‘thuishonk’ 
hebben gekozen. De dames-
selectie zal dit jaar uitkomen 
op het veld in de hoogste klas-
se waar zij tegenstanders als 
Berdos, vorig seizoen Neder-
lands kampioen veld, Conze-
lo en Havas tegen gaan ko-
men. In het zaalseizoen zijn 
alle ogen gericht op de eer-

ste plek in de eerste klasse 
NW-NH, zodat zij wellicht dit 
jaar kunnen gaan promoveren 
naar de hoofdklasse na vorig 
jaar de tweede plaats te heb-
ben bereikt. Met de NK-titel 
veld op zak start ook de da-
mes A-jeugd (vorig seizoen 
B-jeugd) in combinatie met 
de selectie weer met de trai-
ningen. Ook zij zullen zich van 
hun beste kant laten zien dit 
seizoen en uitkomen op het 
veld in de poule ‘NW DA-1A’. 
Zaterdag 22 augustus speelt 
de damesselectie een oefen-
wedstrijd tegen VZV 2.

Inschrijven Kermisrun
Limmen - Ook dit jaar vindt 
tijdens tijdens de Limmer 
kermis hilarische Kermisrun 
plaats. Op zaterdag 12 sep-
tember om 16.00 uur wordt 
het startschot gegeven voor 
een sportieve en grappige 
bootcamprun. De Kermisrun 
is voor deelnemers en toe-
schouwers een happening. 
Een ronde is ongeveer 2,5 km 
en die moet drie keer wor-
den afgelegd om in de prij-

zen te kunnen vallen. In sa-
menwerking met tien bedrij-
ven uit Limmen en Heiloo zijn 
er spectaculaire hindernis-
sen bedacht. De start wordt 
dit jaar heel speciaal en blijft, 
net als alle andere hindernis-
sen, nog even een verrassing. 
Inschrijving kan vanaf twaalf 
jaar inclusief feest en buf-
fet bij de Burgerij. Inschrijven 
kan nog tot 7 september op 
www.kermisrun.nl.

Castricum – De EHBO start 
op dinsdag 1 september 
met de cursus Eerste Hulp-
verlener. Voor deze cur-
sus zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar. De cursus 
bestaat uit twaalf lessen die 
aan de Koekoeksbloem 55 
worden gegeven. Reanima-
tie en het bedienen van de 
AED zijn onderdeel van de 
opleiding. Op 1 december 
wordt de cursus afgesloten 
met een examen. 

Op de website www.ehbo-
castricum.nl staat alle infor-
matie over de opleiding en 
een inschrijfformulier of bel 
naar 06-13574935.

Nog plaats 
bij EHBO
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Nazomerwandeling
Regio - De natuur bereidt zich al voor op de winter. Op 
zondag 30 augustus laat een natuurgids van de IVN-
gidsengroep Heiloo zien hoe de natuur in de Noorder-
neg in Heiloo zich voorbereidt op de komende herfst 
en winter. Een enkele plant bloeit nog, waaronder het 
prachtige Parnassia. Verzamelen om 10.00 uur op de 
parkeerplaats van zwembad Het Baafje, De Omloop 11. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. Een donatie wordt op 
prijs gesteld. (Foto: Paul ten Have)

Zondag GP classic
Limmen – Aanstaande zon-
dag wordt de GP Classic 
weer verreden. Vertrek 8.00 
uur vanaf GP Groot aan de 
Hoogeweg grens Limmen-
Heiloo. 
De totale afstand is circa 100 
km. Er wordt gereden met 
voorrijders die zorgen voor 
een gemiddelde snelheid van 
ongeveer 25 km-uur, zodat 
ook mindergetrainde deelne-
mers  mee kunnen rijden; al-
lemaal wel met helm. Het is 
een toertocht waar tijd en ge-
legenheid is voor een praat-
je tijdens het fi etsen en dus 

geen wedstrijd. 
De tocht is voor het perso-
neel van GP en de leden en 
donateurs van Limmer IJs-
club. 

Walking football 
bij FC Castricum
Castricum - Voetbal is een 
sport waarbij je continu in 
beweging bent. Er is ech-
ter ook een variant van het 
spel, speciaal voor volwasse-
nen die vanwege fysieke be-
perkingen of chronische aan-
doening niet meer kunnen 
deelnemen aan het traditio-
nele voetbal. Walking football 
bij FC Castricum start op vrij-
dag 11 september om 10.00 
uur.
Walking football is vanuit En-
geland komen overwaaien en 
wint in Nederland aan po-
pulariteit. Het is een langza-

me variant van het voetbal, 
die zowel toegankelijk is voor 
beginnende als ervaren spe-
lers. Op vrijdag 18 en 25 sep-
tember volgen nog twee ken-
nismakingslessen, waarna 
bij voldoende animo geke-
ken wordt naar een structu-
reel vervolg. Ron Gravemaker 
van Sportservice Kennemer-
land begeleidt het voetbal-
spel. Deelname aan de ken-
nismakingslessen is gratis. 
Aanmelden  kan via rgrave-
maker@sportservicekenne-
merland.nl, tel 0251-25 47 40.  
Foto: Sciandri.

Gezond Natuur 
Wandelen van start
Castricum - De stichting 
Gezond Natuur Wandelen  
organiseert samen met een 
aantal organisaties uit Cas-
tricum  vanaf 6 september 
gratis,laagdrempelige, be-
geleide wandelingen langs 
groene routes in Castricum 
en omgeving. Elke zondag-
morgen  10.00 uur vanuit be-
zoekerscentrum De Hoep. De 
wandelingen zijn in de eer-
ste plaats bedoeld voor men-
sen die meer willen bewegen, 
maar iedereen die wandelen 
met een groep leuk vindt, is 
welkom.

Sinds een paar maanden is 
de werkgroep Gezond Na-

tuur Wandelen Castricum ac-
tief. Hierin werken Sportser-
vice Kennemerland, IVN af-
deling Noord Kennemer-
land,  Welzijn Castricum  en 
een aantal particulieren die 
al wandelingen organise-
ren samen. Allemaal organi-
saties op het gebied van na-
tuur, sport  en welzijn. De vrij-
willige begeleiders hebben 
een training wandelbegelei-
der gevolgd van de KWBN,  
de landelijke wandelkoepel, 
of gaan dat nog doen. Deel-
name is gratis en je hoeft je 
niet van tevoren aan te mel-
den, maar deelnemers moe-
ten wel in het bezit zijn van 
een duinkaart.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl

Steekpartij 
in Akersloot

Akersloot - Een man is vrijdagmiddag neergestoken 
aan de Raadhuisweg. De dader en het slachtoffer raak-
ten daar met elkaar in gesprek en het slachtoffer werd 
daarbij opeens gestoken. Hij zou twee steekwonden 
hebben in arm en buik. Het slachtoffer is naar het zie-
kenhuis gebracht en is daar geopereerd. De verdachte is 
op de fi ets gevlucht en in Alkmaar door de politie aange-
houden. Vlak na de steekpartij zijn Burgernet en What-
sapp ingezet om uit te kijken naar de verdachte. Volgens 
getuigen zou de man al langer rondhangen bij een su-
permarkt en een verwarde indruk maken.
De Raadhuisweg is lang afgesloten geweest voor onder-
zoek. Foto: www.112-akersloot.nl.
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Castricum - Verdeeld over 
de winterperiode lezen de 
deelnemers aan de cursus 
‘English Literature’ een aan-
tal Engelse boeken die daar-
na besproken worden. De bij-
eenkomsten vinden plaats op 
maandagavond in het Rode 
Kruisgebouw aan het Kooi-
plein. Een redelijke kennis 
van de Engelse taal plus een 
gezonde belangstelling voor 
de Engelstalige literatuur zijn 
belangrijk. Meer informatie 
via tel.: 0251-238272. De eer-
ste les is op 14 september.

‘English 
Literature’

Castricum - Op dinsdag 18 
augustus omstreeks 11.45 
uur vertelde een inwoner op 
het politiebureau dat hij een 
afspraak had gehad met een 
verhuurder van kamers in 
Castricum. De melder had 
interesse en wilde het con-
tract meenemen om thuis al-
les door te nemen voordat hij 
tekende. De verhuurder gaf 
aan dat dit niet mocht. De 
man moest meteen tekenen 
anders zou de verhuur van de 
kamer niet doorgaan. Melder 
vond het een hele aparte ma-
nier van zaken doen en wilde 
dit gemeld hebben.

Vreemde manier 
van verhuren

Castricum - Op zaterdag 
22 augustus omstreeks 2.50 
uur zag de politie dat er een 
confl ict gaande was tussen 
jongeren op de Dorpsstraat. 
Toen zij de politie zagen we-
ken zij uiteen. Tien minuten 
daarna hadden ze toch de 
mogelijkheid gevonden el-
kaar in de haren te vliegen. 
De politie heeft hierop inge-
grepen en een persoon een 
bon gegeven voor het ver-
storen van openbare orde. 
Niet veel later werd er ge-
meld door een omstander, 
dat er gevochten zou worden 
op een andere locatie op de 
Dorpsstraat. De politieagen-
ten renden er naar toe en 
het bleek weer om dezelfde 
groep te gaan. Alle jonge-
ren gingen er op dit moment 
vandoor. In week 33 hebben 
sowieso verschillende jonge-
ren in Castricum de openba-
re orde verstoord en vernie-
lingen gepleegd. Vier Castri-
cummers tussen de zeven-
tien en achttien jaar hebben 
een horecaverbod gekregen 
voor de duur van minimaal 
een half jaar.

Onrustige nacht
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