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Dief op blote voeten 
vlucht met één schoen
Castricum - Vrijdag aan het ein-
de van de middag heeft de poli-
tie een oproep gedaan via Bur-
gernet om uit te kijken naar 
een man die ervandoor was ge-
gaan met een bruine Nike sport-
schoen met licht stiksel zonder 
te betalen. 
Dat gebeurde bij schoenenhan-

del Van Haren in winkelcentrum 
Geesterduin. De diefstal vond 
plaats rond 15.30 uur. De politie 
vroeg uit te kijken naar een ne-
groïde man op blote voeten die 
vertok op een oranje fiets rich-
ting centrum van het dorp. Hij 
droeg een zwart T-shirt en een 
korte blauwe broek. 

Op zoek naar verkoeling
Regio - Met deze temperaturen 
kun je zwetend met een grote 
karaf sap in je tuintje gaan zitten 
en vooral niet veel bewegen. Of 
in de file gaan staan naar zee. En 
dan, als je er bijna bent, omke-
ren omdat er geen parkeerplaats 
meer is. Fietsers richting kust 
kwamen sowieso eerder aan, 

maar ondervonden weer pro-
blemen bij het stallen en terug-
vinden van hun tweewieler. Een-
maal op het het strand moest je 
wel een aardig stuk lopen voor-
dat er stukje zand beschikbaar 
was. 
Slimme bewoners van deze regio 
kozen ervoor richting Uitgeester-

meer te gaan om daar wat wind 
op te zoeken met een bootje. Het 
water op dus, want het Dorre-
geester strandje en Zwaansmeer 
deden qua bezetting en tempe-
ratuur afgelopen weekend niet 
onder voor de populaire Spaan-
se costa’s. 
(Foto: Monique Teeling). 

Bakkum - Duizend deelnemers 
aan de strandzesdaagse passe-
ren donderdag Bakkum. Maan-
dag ging de wandeling van start 
in Hoek van Holland. In zes etap-
pes wordt 140 kilometer afge-
legd naar Den Helder. Vanwege 
de warmte wordt gezorgd voor 
extra drinkwater langs de route. 

StrandzesdaagseVerfrissend lekker
LEMON CakE

3.95
Burgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

Lekker op de BBQ
Biologische
satéstokjes
4 stuks € 4,95

vleeswarentrio
Paprika gehakt

Cervelaat
Kipgrillworst
samen € 4,99

Tortilla’s
2e gratis

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
08-07-2013: Maz Tyn, zoon van 
K. van Diepen en K. Tamis, ge-
boren te Beverwijk. 10-07-2013: 
Jonas Ruben, zoon van J. Ro-
zendaal en N.M. Rozendaal, ge-
boren te Beverwijk. 11-07-2013: 
Stella Amelia Mathilde, doch-
ter van P.L. Lindhout en F.M. 
Morsch, geboren te Castricum. 
13-07-2013: Stef Johannes, zoon 
van S. Schoen en E.C. Husson, 
geboren te Castricum.
Wonende te Akersloot:
09-07-2013: Jazz, dochter van 
F.W. Kerssens en E.B.D. Beukers, 
geboren te Beverwijk. 12-07-
2013: Gijs, zoon van N.G. Krom 
en L. Bakker, geboren te Alk-
maar.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
10-07-2013: Hageman, Patrick 
D.A. en Weijdener, Brigitte, bei-
den wonende te Zwaag.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
08-07-2013: Cabri, Victor J., oud 

85 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd met M.T. Komen. 13-
07-2013: Oorthuis, Anna D.M., 
oud 66 jaar, overleden te Bever-
wijk. 15-07-2013: Schoenmaker, 
Klaas, oud 80 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
P.J. Hoogewerf. 15-07-2013: Ha-
zelager, Irma, oud 77 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met C.W. van Kuijk. 15-07-
2013: Theissling, Antonius, oud 
82 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met E. Brakenhoff.
Wonende te Limmen:
11-07-2013: van Balen, Aleida 
M.B., oud 70 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
N.J. Kollerie.
Wonende te Beverwijk:
11-07-2013: Koelman, Theodo-
rus N., oud 95 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd met A.P. Nies-
ten.
Wonende te Akersloot:
13-07-201: Kiers, Derk, oud 59 
jaar, overleden te Amsterdam.
Wonende te Bakkum:
09-07-2013: Sedoc, London 
A.E.E., oud 51 jaar, overleden te 
Oostzaan.

Schotse Hooglanders 
nemen verkoelend bad
Castricum - Schotse Hooglanders zijn geschikt om in natuurge-
bieden het gehele jaar als grote grazer te worden ingezet. Ze heb-
ben weinig zorg nodig. De dieren zijn in Nederland dan ook veel-
vuldig te zien in natuur- en recreatiegebieden. Zo ook in het duin-
gebied nabij Castricum. Bij warm weer, zoals deze week, nemen 
de dieren graag een verkoelend bad, hetgeen een mooi plaatje kan 
opleveren. (Foto: Han de Swart)

Castricum - Stichting De 
Noordzee organiseert MyBeach 
Cleanup Challenge, een lande-
lijke 24-daagse schoonmaaktour 
langs hele Noordzeekust. Op 
15 augustus loopt het team van 
Castricum naar Petten. Iedereen 
die het leuk vindt kan een etap-
pe meelopen en helpen om het 
strand op te ruimen. Het team 
verzamelt om 10.30 uur bij Dei-
ning en vertrekt om 11.00 uur. 
Op donderdag 1 augustus start 
de MyBeach Cleanup Challen-
ge 2013. Een team van Stich-
ting De Noordzee gaat de héle 
Noordzeekust opruimen en het 
afval tellen. Het doel is om men-
sen te informeren over afval op 
het strand en in zee, en het af-
valprobleem in kaart te bren-
gen. In 24 dagen loopt het team 

maar liefst 350 kilometer over 
het strand, van Cadzand tot aan 
Schiermonnikoog. Tijdens de-
ze landelijke opruimtocht be-
zoekt het team alle MyBeaches 
waar kunstenaars en muzikan-
ten zullen optreden. Stichting 
De Noordzee roept iedereen op 
om te helpen en zich via de web-
site in te schrijven voor één (of 
meerdere) etappes van deze 
schoonmaakactie. Met de My-
Beach Cleanup Challenge 2013 
wil Stichting De Noordzee aan-
dacht vragen voor het groeien-
de afvalprobleem in zee en op de 
Nederlandse stranden. Eerdere 
opruim- en telacties van strand-
afval van Stichting De Noord-
zee tonen aan dat er per hon-
derd meter strand gemiddeld 
450 stuks afval liggen. 

Fietsen door Bergen voor 55+’ers
Castricum - In het kader van 
de zomeractiviteiten 55+ kun-
nen belangstellenden die spor-
tief zijn en van fietsen houden 
op vrijdag 26 juli deelnemen aan 
een fietstocht door Bergen. Wim 
v.d. Graaff neemt de deelnemers 
mee naar plekken waar Bergen-
se kunstenaars hun sporen heb-
ben achtergelaten. Architectuur, 
schilderkunst en literatuur ko-

men aan de orde. De tocht duurt 
ongeveer 4 uur en men wordt om 
13.30 uur bij restaurant Zusters 
in Bergen, Breelaan 26 verwacht. 
De kosten zijn 10 euro per per-
soon.
Aanmelden gewenst en kan via 
Stichting Welzijn Castricum. Dit 
kan per e-mail, info@welzijn-
castricum.nl of telefonisch, tel.  
0251-656562.

Knutselen bij Vakantie 
Kindervreugd in de Kern

Castricum - Op maandag 29 ju-
li kunnen kinderen aan de slag 
met allerhande materiaal. De-
ze ochtend kunnen kinderen 
een cocktailprikker of schilde-
rij met lapjes maken, figuurza-
gen, stempelen en verven. En 

wie daar zin in heeft kan sjoelen 
of meedoen met een wedstrijden 
tafelvoetbal. De knutselochtend 
wordt gehouden in De Kern aan 
de Overtoom 15. Aanvang 10.00 
uur, einde 12.00 uur. Kosten zijn 
1,50 euro. 

Castricum - In Castricum houdt 
het InformatieSteunPunt Mid-
den Kennemerland spreekuur 

Spreekuur ISP voor mensen met psychosocia-
le vragen en/of maatschappe-
lijke problemen. Deze maand is 
dat spreekuur op woensdag 31 
juli van 15.00-17.00 uur aan de 
Geesterduinweg 5.

Limmen - Op een verborgen locatie in Limmen worden elk jaar door 
vrijwilligers jonge kerkuilen geringd. Verborgen, want er zijn nog steeds 
mensen die de uilen in een kooitje zouden willen stoppen. Op dit mo-
ment gaat het weer goed met de kerkuilen in Nederland. In 1979 wa-
ren er nog maar 100 broedparen. Dankzij de inzet van vrijwilligers die 
de kerkuilkasten beheren en controleren zijn dat er nu 2.500. Foto: Pe-
ter van Reenen.
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Schoonmaaketappe op strand

Jonge kerkuilen 
op verborgen 

locatie geringd
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Muziek, theater en 
kunst op Uit je Bak
Castricum - Op zondag 28 ju-
li wordt de zevende editie van 
het Uit Je Bak Festival gehou-
den in het Willem de Rijkepark 
en dat betekent muziek, thea-
ter en kunst. Ook is er genoeg 
te beleven voor kinderen en er 
kan gedanst worden bij de ‘si-
lent disco’. natuurlijk weer pre-
sent. Het feest, dat wordt geor-
ganiseerd door De Bakkerij be-
gint om 13.00 uur en de entree 
is gratis. 
Er is elektronische dance van 
Daily Bread, raps van Skiggy 
Rapz, afrobeat en jaren ‘70-funk 
van Koffie, singer-songwri-
ter Saint Helena Dove komt en 
hiphopper Double G, die ge-
bruik maakt van Griekse invloe-
den met zijn band The Ouzo Fa-
mily. De lokale punkrockers van 
Translated staan op het podi-
um, Men of Mega, er is funk van 
Wet T-shirt Contest, pop-rock 
van Cherry Camino en gitaarriffs 
van Black Bottle Riot. Er kan ge-
keken worden naar de komische 
voorstelling ‘Cupido’ van Desiree 
van Haaren,  een muzikale caba-
retvoorstelling van Kirsten van 
Teijn en een moderne dansvoor-
stelling van W2 & Dancers, ge-
inspireerd op het studentenleven 
uit de jaren zeventig en tachtig. 
Er is een fotobioscoop van The 
Bakery, waarin iedere twee uur 
andere exposities te zien zijn en 

het publiek heeft ook een zegje 
in het onderwerp van deze expo-
sities. Ook is er een expositie te 
zien van Annemarieke Klooster-
hof, een studente aan de kunst-
academie in Londen die zich be-
zighoudt met verschillende dis-
ciplines. Radiostation Pinguin 
Radio komt draaien in de ‘silent 
disco’. Zeezelaar bouwt aan een 
nieuw dierenrijk op Uit Je Bak, 
en alle kinderen mogen meehel-
pen. Daarnaast is Toonbeeld is 
aanwezig. Hier kunnen kinderen  
met verf aan de slag. 
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom 
om mee te helpen. Dat kan bij-
voorbeeld bij de op- en afbouw 
van het festival, of bij allerhande 
activiteiten op de dag zelf. Aan-
melden kan via vrijwilligers@ui-
tjebak.nl.

Foto’s van Joke
Castricum - Tot en met 6 sep-
tember exposeert Joke Tiebie  
in de Tuin van Kapitein Rom-
mel. Joke, die in Uitgeest woont, 
maakt foto’s in de natuur en be-
werkt ze op de computer. De toe-
gang is gratis. De Tuin van Kapi-
tein Rommel is tevinden schuin 
tegenover het NS-station. Ook 
liefhebbers van groen zijn wel-
kom om een wandeling te ma-
ken of mensen die even willen 
genieten van de rust in de tuin. 
Er zijn consumpties verkrijgbaar.

Muziek op Amsterdams 
plein én Blues in Bakkum

Bakkum - Op 11 augustus or-
ganiseert ’t Mirakel van Bakkum 
weer een muziekevenement. Het 
parkeerterrein naast het restau-
rant wordt omgetoverd tot een 
Amsterdams Plein. Dario and 
Friends met dj René  uit Am-
sterdam zetten daar een Neder-
landstalig programma neer. 
De legendarische bluesband 

John the Revelator brengt bo-
vendien blues tijdens een nieu-
we editie van Blues in Bakkum. 
Naast genieten van een drankje 
kan er worden gebarbecued. De 
aanvang van het feest is 15.30 
uur. Voor meer informatie: tel.: 
0251-671353 of 06 51144262. 
Zie ook www.mirakelvanbak-
kum.nl. 

Castricum - Donderdag 25 ju-
li is het iets na 19.00 uur tijd 
voor het programma Just Jazz 
op Castricum105. Jan van Weel-
den en Fred Timmer presenteren 
een aantal kleinere combo’s uit 
Noord Holland. En er wordt een 
uitstapje gemaakt naar de VS. 

Just Jazz

Translated, een punk-rockband uit Castricum.

Smaakbiljetten ook bij Deen
Castricum Culinair vindt 

plaats op De Brink
Castricum - Met de verplaat-
sing naar de Brink heeft Castri-
cum Culinair er een evenement-
partner bij: Deen supermarkten. 
Deen wordt tevens verkooppunt 
van de smaakbiljetten van Cas-
tricum Culinair. De achteringang 
van supermarkt Deen is geves-
tigd aan de Brink. Een samen-
werking tussen Deen en Cas-
tricum Culinair was een logisch 
gevolg. Organisator Robert de 
Rijke: ,,Vanuit de organisatie van 
Castricum Culinair zijn wij erg 
blij met deze samenwerking. Wij 

kunnen gebruikmaken van de 
koelfaciliteiten en zij voorzien de 
crew van eten en drinken. Het 
smaakbiljet van Castricum Culi-
nair is verkrijgbaar voor 35 euro 
en geeft tijdens het evenement 
recht op tien muntjes à 3,50. Na 
het evenement is het smaakbiljet 
nog steeds van waarde. Bij alle 
deelnemers en bij Deen komen 
gasten van het culinaire evene-
ment in aanmerking voor een 
leuke actie. Castricum Culinair 
vindt plaats van 23 tot en met 25 
augustus. 

Karavaan opent donderdag 
het festivalhart in Egmond

Egmond - Het festivalhart van 
Karavaan strijkt neer aan de 
Boulevard Zuid in Egmond aan 
Zee. Van donderdag 25 tot en 
met zondag 28 juli is er gratis 
straattheater, muziek, bijzondere 
films en locatietheater in duinen 
en vuurtoren.
Op donderdag 25 juli is ‘s avonds 
de circusvoorstelling Atem-
po van het Spaanse gezelschap 
Atempo Circ. Er is livemuziek van 
de band Ranyáda en een film ge-
programmeerd door Cinebergen.
Van vrijdag tot en met zon-
dag is er gratis straattheater in 
het festivalhart met verrassen-
de acts voor alle leeftijden. Don-
derdag tot en met zondag swin-
gen op livemuziek, geprogram-
meerd door Woodlands Festival, 
van bandjes uit de regio. En als 
de zon onder gaat is er de Ka-
ravaan-bios-aan-Zee met films 
van Cinebergen, spannende en 

avontuurlijke films om de dag af 
te sluiten. De Zeekantine wordt 
dit jaar bemand door de stoe-
re dames van Cream Passio-
nel. Zij toveren de lekkerste ge-
rechten uit hun keuken. Beel-
dend kunstenaar en compo-
nist Pé Okx gaat in première met 
Schijnbewegingen. De vuurtoren 
‘Van Speijk’ in Egmond aan Zee 
vormt het kolkende middelpunt 
van dansende filmbeelden. Daan 
van West richt de ogen van het 
publiek naar binnen, op de lief-
de die daar huist voor zijn Yvon-
ne. Yvonne is op zaterdag 27 ju-
li te zien. Viva la Naturisteraçion 
is de uitdagende voorstelling in 
de duinen van De Warme Winkel 
en de Utrechtse Spelen. In Lim-
bo is een hartverscheurend ver-
haal met brok-in-de-keel-mu-
ziek door Berg & Bos. Op zon-
dag zijn er speelse voorstellin-
gen voor het hele gezin. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

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

18:45 & 21.15 uur  
RED 2

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur  

Now You See Me 
zondag & dinsdag 18.45 uur   

Daglicht
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag & dinsdag 15.45 uur  
Spijt!

donderdag, vrijdag, zaterdag & maandag
 18.45 uur 

 Despicable Me 2 (OV) - 3D
zondag, maandag & dinsdag 15.45 uur
woensdag 13.00, 15.45 & 18.45 uur   

Smurfen 2 (NL) -3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur  
Verschrikkelijke ikke 2 (NL) - 2D

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

Monsters University (NL) – 3D
donderdag, vrijdag & zaterdag 15.45 uur
Verschrikkelijke ikke 2 (NL) - 3D

woensdag 15.45 uur
Monsters University (NL) - 2D

Programma 25 juli t/m 31 juli 2013

Red 2: the best never rest
In de explosieve actie-kome-
die Red2 wil ex-CIA agent Frank 
Moses (Bruce Willis) samen met 
zijn vriendin (Marie-Louise Par-
ker) en zijn beste, iets wat we-
reldvreemde, vriend (John 
Malkovich) een team samenstel-
len waarmee ze de wereld kun-
nen behoeden voor een ramp. 
Om een vermiste kernbom op te 
sporen en uit te schakelen heeft 

hij een meedogenloos team no-
dig. Frank bevrijdt Edward Bai-
ley (Anthony Hopkins), de uitvin-
der van de kernbom, uit gevan-
genschap en vindt ook hulp bij 
Miranda Wood (Catherina Zeta-
Jones) en oude bekende Victoria 
(Helen Mirren). De ex-CIA agent 
mag dan wel ‘retired’ zijn maar 
hij is nog altijd ‘extremely dan-
gerous’.

In De Smurfen 2, creëert de boze 
tovenaar Gargamel een paar on-
deugende Smurfachtige wezens 
genaamd de Stouterds. Daarmee 
hoopt hij de almachtige, magi-
sche Smurfessentie te kunnen 
benutten. 

Maar wanneer hij ontdekt dat al-
leen een echte Smurf hem kan 
geven wat hij wil - en alleen 
Smurfin een geheime spreuk 

Smurfen 2 in 3D weet die de Stouterds kan om-
toveren tot echte Smurfen - ont-
voert Gargamel de Smurfin en 
brengt haar naar Parijs. In Pa-
rijs verwerft Gargamel de aan-
bidding van miljoenen als ‘s we-
relds grootste tovenaar. Het is 
aan Grote Smurf, Klungel Smurf, 
Moppersmurf en Hippe Smurf 
om terug te keren naar onze we-
reld, zich te herenigen met hun 
menselijke vrienden Patrick en 
Grace Winslow om Smurfin te 
redden! 
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Route Royal; wandeling 
rond landgoed Bakkum

Bakkum - Ter ere van de troons-
wisseling heeft boswachter Kees 
Zonneveld een wandeling rond 
landgoed Bakkum samenge-
steld. De rondwandeling is on-
geveer zes km lang en start bij 
Bezoekerscentrum De Hoep aan 
de Zeeweg.
Het landgoed Bakkum was ooit 
in bezit van koning Willem I. Wil-
lem Frederik van Oranje-Nas-
sau was als Willem I van 1813 
tot 1815 soeverein vorst en van 
1815 tot 1840 de eerste koning 
der Nederlanden. In 1843 ging 
het over in handen van zijn zoon 
prins Frederik, en na diens dood 
in 1882, kwam het in handen van 
prinses Marie, vorstin Von Wied. 
In 1903 kocht de provincie het 

landgoed Bakkum van de prin-
ses, voor de bouw van een zie-
kenhuis voor zwakzinnigenver-
pleging zoals dat toen heette, het 
huidige Dijk en Duin.
Een aantal jaren geleden is op 
het terrein van het huidige Dijk 
en Duin het paviljoen Kinne-
hin gered van de slopershamer. 
In dit oude paviljoen zijn diver-
se appartementen gemaakt en 
het draagt nu de prachtige naam 
‘Residence Princes Zu Wied’. In 
het voormalige landgoed Bak-
kum komt men tijdens de wan-
deling (groene route) de Von 
Wiedlaan tegen.
In 1816 werd een prijsvraag uit-
geschreven om de voor land-
bouw geschikte duingronden 

Gemeente gaat misbruik 
gestolen GPK’s tegen

Castricum - Vanaf 9 juli regi-
streert de gemeente Castricum 
de gehandicaptenparkeerkaar-
ten die ze aan inwoners afgeeft 
in een landelijk register van de 
Rijksdienst voor Wegverkeer. 
Dat doet ze om diefstal en mis-
bruik van de parkeerkaarten te-
gen te gaan. De gemeente wil 
met de maatregel voorkomen 
dat gehandicaptenparkeerkaar-
ten (GPK’s) gestolen worden. 
Bij diefstal van de kaart kampen 
gehandicapten niet alleen met 
schade aan de auto en met de 
rompslomp van het aanvragen 
van een vervangende kaart. Ook 
moeten ze leven met de angst 
dat het nog een keer gebeurt. 
Bovendien komt de kaart in ver-
keerde handen.
GPK’s worden steeds vaker ge-
stolen, verhandeld en misbruikt. 
Misbruikers kunnen met zo’n 
kaart gebruikmaken van de aan-
trekkelijke parkeerfaciliteiten 

voor gehandicapten die daar 
geen recht op hebben. Er is een 
lucratieve handel ontstaan in ge-
stolen GPK’s. Zeker in gemeen-
ten met parkeertarieven en/of 
lange wachttijden voor parkeer-
vergunningen is een GPK een 
begeerd object: de marktwaar-
de ervan ligt rond de 1.500 euro.
Ook andere gemeenten werken 
mee aan het landelijke registra-
tiesysteem. Door de kaarten lan-
delijk te registreren kan wor-
den tegengegaan dat GPK’s die 
in een andere stad gestolen zijn, 
in een andere gemeente worden 
gebruikt. Zo blijven de parkeer-
faciliteiten voor gehandicapten 
beschikbaar voor hen die het no-
dig hebben.
De inwoners die in het bezit zijn 
van een GPK merken niets van 
de landelijke registratie. Het blijft 
wel belangrijk om bij diefstal of 
vermissing van de kaart aangif-
te te doen bij de politie.

Vier dagen lopen voor 
Kledingbank IJmond

Regio - Trudy, Marijke, Ans en 
Joke hebben de Nijmeegse Vier-
daagse gelopen voor de Kle-
dingbank IJmond. Op de foto 
ontbreekt Ans, die door familie-
omstandigheden na de tweede 
dag moest stoppen.
De Kledingbank, die bestemd 
is voor inwoners uit Beverwijk, 
Heemskerk, Castricum, Uitgeest, 
Velsen-Noord en IJmuiden, za-
melt bruikbare kleding in voor 
mensen met een bijstand- of 
wajonguitkering en mensen in 
de schuldhulpverlening. De kle-

ding wordt hen gratis verstrekt.
De Kledingbank werkt uitslui-
tend met vrijwilligers en ont-
vangt geen enkele subsidie. Voor 
de kosten van gas, licht en water 
en overige kosten is De Kleding-
bank afhankelijk van giften van 
het publiek.
Het is mogelijk om het viertal 
te steunen en daarmee de Kle-
dingbank door een gift over te 
maken op rekening NL23 Rabo 
014.86.37.039 t.n.v. Kledingbank 
IJmond onder vermelding van 
‘Hup Trudy’. 

te ontsluiten. Het ontwerp van 
jonkheer Mr. Daniël Theodo-
re Gevers van Endegeest werd 
in 1824 met goud bekroond. Het 
zwaartepunt in die plannen was 
de ontwatering. In 1829 kocht 
koning Willem I 1050 ha duinter-
rein bij Bakkum aan en in 1830 
startte men met de uitvoering 
van het ontwerp van Gevers. In 
1830 werd gestart met de aan-
plant van 80.500 ellen windsin-
gel en werd er een boomkweke-
rij aangelegd van 2.44 bunder. 
Tevens werden er kavelsloten 
en kanalen gegraven, te weten 
het zogenaamde Koningskanaal 
(evenwijdig lopend aan de Zee-
weg) en een zijkanaal van het 
Koningskanaal naar het noorde-
lijk gelegen Vogelwater.
Er werden ook een paar boer-
derijen gebouwd, namelijk het 
Commissarishuis in 1830 (ge-
sloopt in 1946), Johanna’s Hof 
in 1832 (gesloopt in 1927), Van 
Lennepsoord in 1830 (gesloopt 
in 1932) en, de Kroftwoning in 
1836 (gesloopt in 1914). Be-
staande boerderijen als Zeeveld, 
De Kwekerij en de Schaapher-
derwoning werden aangekocht 
en in het plan opgenomen. Het is 
opvallend dat de oudste boerde-
rijen Zeeveld en de Kwekerij op 
het terrein van Dijk en Duin nog 
steeds gebruikt worden, maar 
dan niet meer als boerenplaats.
De ontginning werd geen suc-
ces en het hoogst behaalde ba-
tig saldo bedroeg in 1875 to-
taal 3.000 gulden. Dat was overi-
gens in een jaar met hoge land-
bouwprijzen! Daarna verliep het 
project en na 1920 werd er nog 
slechts losse grond in de ontgin-
ningen verpacht. Verschillende 
onderdelen van die ontginnin-
gen zijn nu nog steeds zichtbaar, 
ze worden tijdens de wandeling 
benoemd. Met enige fantasie is 
daar de geschiedenis van het 
Koninklijke landgoed opnieuw te 
beleven.

Streetscape verhuist 
naar de Torenstraat

Castricum - Sinds 2011 organi-
seert Saskia Steenbakkers wis-
selende exposities in de etala-
ges van het leegstaande pand 

in de Burgemeester Mooijstraat 
13. De mobiele galerie – die de  
leegstand camoufleert – gaat 
na ruim twee jaar verhuizen. Er 

komt namelijk een nieuwe win-
kel in het pand. 

Streetscape is nog geopend op 
woensdag 24, do 25, vrij 26 ju-
li van 12.00  tot 16.00 uur en op 
zaterdag 27 juli van 12.00  tot 
14.00 uur. Beelden uit de huidi-
ge expositie van Joop Koopman, 
Tineke Pijnappel en een aantal 
schilderijen van Mireille Moya 
en Beatrix Boogaard zijn vanaf 
dinsdag 30 juli te zien in de eta-
lages en winkel van Beentjes In-
terieur en Slaapadvies op de To-
renstraat 28 in Castricum. Street-
scape is gevraagd om zes weke-
lijkse exposities in te richten. 

Alle kunstwerken zijn te zien op 
www.streetscape.nl en worden 
door de kunstenaars zelf of via 
Streetscape verkocht. 
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Nieuwbouw voor De 
Weid weer stap verder

Castricum - Stichting SIG is 
sinds 2008 al van plan om op de 
locatie van woonzorgcentrum De 
Weid aan de Walstro twaalf ap-
partementen en 23 zorgstudio’s 

te realiseren. De bestaande be-
bouwing van het woonzorgcen-
trum wordt dan gesloopt. De 
zorgstudio’s zijn bedoeld voor 
volwassenen met een verstan-
delijke beperking en de apparte-
menten worden verhuurd of ver-
kocht.
De Weid is een woonvoorziening 
voor zestien volwassenen met 
een verstandelijke beperking die 
overdag naar een werkbesteding 
gaan. Er zijn drie groepen, el-
ke groep heeft een woonkamer 

waar samen gegeten en tv geke-
ken wordt en er is een centrale 
hal. De bewoners slapen op een 
piepklein kamertje en delen de 
badkamers. En deze voorziening 
past niet meer in de opvattingen 
van wonen voor mensen met een 
verstandelijke beperking.
 In het verleden lag het accent 
op een gezinsvervangende om-
geving, nu op het individuele 
wonen, de privacy van de bewo-
ners en de ontwikkeling van zo 
zelfstandig mogelijk functione-

Castricum - Het heeft even ge-
duurd, maar dan heb je ook wel 
wat. Shoes van den Broek is te-
rug op de oude stek , maar dan 
in een spiksplinternieuwe win-
kel. Donderdag 18 juli was de 
opening. Het werd meteen ge-
zellig druk en de felicitaties en 
bloemstukken stroomden bin-
nen in Crossover, het complex 
op de hoek van de Gasstraat en 
de Beverwijkerstraatweg. Het 
was de broer van eigenaresse 
Evelien van den Broek die zich 
ruim negen jaar lang heeft inge-
zet om de nieuwbouw te realise-
ren, samen met de aannemer en 
architect. Twee jaar en zes we-
ken heeft Evelien van den Broek 
gewerkt vanuit een tijdelijk on-
derkomen op het parkeerterrein 

van Multimate. Extra zuur was 
het toen de realisering van de 
nieuwbouw ruim vijf maanden 
vertraging opliep, omdat aan-
nemersbedrijf Gebroeders Apel-
doorn failliet ging. Bouwbedrijf 
Henselmans nam de klus over. 
,,Die tijd ligt nu gelukkig ach-
ter ons”, zegt Evelien opgelucht. 
,,Het is nu eindelijk klaar en we 
kijken vooruit.” De winkel is op 
een smaakvolle wijze ingericht 
waarbij gekozen is voor warmro-
de vloerbedekking en hout. ,,Het 
rood komt weer terug in het lo-
go”, vertelt Ineke, de zus van Eve-
lien die bijspringt als dat nodig 
is. ,,Deze kleur wordt ook in de 
etalages gebruikt.” Het meest ty-
perende van de schoenencollec-
tie is dat de kwaliteit hoogwaar-

dig en de prijs alleszins redelijk 
is en er geselecteerd wordt op 
draagcomfort. Naast een mooie 
collectie dames- en herenschoe-
nen, worden op het moment veel 
sandalen, slippers en sportieve 
schoenen verkocht. 
Verder is Shoes van den Broek 
in de gehele regio bekend om 
de grote collectie veiligheids-
schoenen voor dames en he-
ren die wordt aangeboden. Eve-
lien: ,,De collectie wandelschoe-
nen wordt bovendien uitgebreid. 
Steeds meer mensen, die veel 
staan of lopen, ontdekken dat 
wandelschoenen niet zwaar en 
grof hoeven te zijn; onze licht-
gewicht schoenen zijn juist heel 
comfortabel.” Over circa zes we-
ken komt de najaarscollectie 

binnen. Daar verheug ik mij nu al 
op”, besluit Evelien lachend. ,,De-

ze collectie is weer zonder meer 
prachtig!” 

ren. De zorgstudio’s bestaan elk 
uit één gecombineerde woon/
slaapkamer, een keuken en een 
badkamer met geïntegreerd toi-
let. Verder hebben de zorgstu-
dio’s een gemeenschappelijke 
buitenruimte, berging en een ge-
deelde extra keuken.
De appartementen hebben elk 
twee slaapkamers, een woonka-
mer met open keuken, een bad-
kamer en een apart toilet. Ver-
der heeft elk appartement een 
eigen buitenruimte en berging. 
Met de gemeente is overeenge-
komen dat minimaal 75% van de 
appartementen in de categorie 
duurdere sociale huur/betaal-
bare koop wordt gerealiseerd 
en maximaal 25% in de catego-
rie huur marktsector/middeldu-
re koop. 
De nieuwbouw bestaat uit één 

samenhangende L-vormige ge-
bouw van drie lagen. De buiten-
gevel van de nieuwbouw wordt 
opgetrokken uit grijsgroene bak-
steen, wit stucwerk en wordt 
voorzien van houten kozijnen 
met een natuurlijke uitstraling. 
Op de Walstro worden voor de 
nieuwe bewoners en het perso-
neel in totaal achttien parkeer-
plaatsen op eigen terrein gerea-
liseerd. Daarnaast komen er 32 
fietsboxen.
Initiatiefnemer stichting SIG, een 
organisatie voor ondersteuning 
van mensen met een verstande-
lijke beperking, draagt de gehele 
financiering. Ondertussen heeft 
het college van de gemeente 
Castricum laten weten dat een 
omgevingsvergunning is ver-
leend. Het besluit ligt ter inzage 
in het gemeentehuis. 

Herstart bouw Boogaert
Castricum - Vanaf half augustus 
wordt er weer gebouwd aan De 

Boogaert. Afgelopen mei werd 
aannemer Mulder Obdam fail-

V.l.n.r.: Atti Poelstra van Kennemer Wonen, Mark Castricum en Peter 
Luijters van Bot Bouwgroep en Piet van Dam van Kennemer Wonen. 

liet verklaard. Kennemer Wonen 
heeft op 16 juli met Bot Bouw 
uit Heerhugowaard een con-
tract ondertekend om het woon-
zorgcentrum met huurapparte-
menten verder af te bouwen. Bot 
Bouw ontwikkelt en bouwt ook 
de naastliggende derde toren 
van het project Triade. 

De nieuwbouw wordt gereali-
seerd in twee fasen. Momenteel 
wordt er gewerkt aan de laatste 
fase, die bestaat uit een nieuw 
woonzorgcentrum voor de Viva! 
Zorggroep en huurappartemen-
ten voor klanten van Kennemer 
Wonen. In het tweede kwartaal 
van 2014 worden de laatste ap-
partementen opgeleverd. 

Al 75 jaar lid van PvdA
Castricum - Het afdelingsbe-
stuur van de PvdA Castricum 
bracht vorige week een bloe-
menhulde aan Wies v. d. Linde 
(93) 75 jaar lid is van de partij. 
Eerst was dat de SDAP en daar-
na de PvdA. Wies van der Linde 
is opgegroeid in een ‘diep rood’ 
nest in Santpoort Nog steeds 
voelt zij zich thuis bij de sociaal 
democratische beweging. Ze wil 

graag op de hoogte blijven van 
de politiek, zowel landelijk, als 
lokaal. Ook haar zoon Joep, die 
bij de bloemenhuldiging aanwe-
zig was, is vanaf jongs af aan lid 
van de PvdA. De bestuursleden 
Wil Marechal en Jan Postma bo-
den haar een groot boeket rode 
rozen aan. ,,Mevrouw v.d. Linde 
kan boeiend vertellen over haar 
betrokkenheid bij de SDAP-acti-

viteiten in Santpoort en in IJmui-
den, waar ze lange tijd heeft ge-
woond. Zij was aangenaam ver-
rast en heel blij met de rode ro-
zen, die voor haar symbolische 
waarde hebben. Haar nieuwe 
vriend Jan, ook een bewoner van 
De Santmark, die tijdens het be-
zoek binnenliep, bevestigde het 
meteen: Wies is links.” Eerder 
kreeg zij al de Drees-penning, 
een onderscheiding voor leden 
die vanaf de start van de PvdA (1 
januari 1946) lid zijn. 

Hondenpoepzakjes die 
komen en gaan...

Zaterdagmiddag hingen tussen twee lantaarnpalen langs de Doodweg  
hondenpoepzakjes aan een touwtje. Bedoeld als vriendelijke tip voor 
hondeneigenaren die vergeten de drollen van hun hond op te ruimen en 
ze liever langs de kant van de weg laten liggen? 
Binnen een paar uur waren de zakjes verdwenen. Door een boze be-
woner die niet van dergelijke acties houdt of misschien door een baasje 
dat blij was met die zakjes en ze vast van plan is vanaf nu te gebruiken...
Naam en adres bekend bij de redactie. 

Shoes van den Broek is terug op eigen stek in een nieuwe winkel



Activiteiten voor 55+ers
Castricum - In het kader van 
de zomeractiviteiten voor senio-
ren (een initiatief van de oude-
renbonden en Stichting Welzijn 
Castricum) kan men op maan-
dag 29 juli deelnemen aan de 
zomerbingo van lunchroom ‘Bij 
Roon’, Geesterduin 60.  Vanaf 
14.00 uur zijn er voor 5 euro per 
kaart voor vier rondes, lprijzen te 
winnen.  Dit is inclusief koffie of 
thee en altijd prijs.
Op dinsdag 30 juli kunnen be-

langstellenden meedoen aan 
de Koren en Maerdijkwande-
ling.  Om 9.30 uur worden deel-
nemers verwacht bij de Tuin van 
Kapitein Rommel, Stationsweg 
3 voor koffie met wat lekkers. 
Daarna nemen de enthousias-
te wandelbegeleiders de groep 
mee voor een 7 km lange wan-
deling. De paden van deze route 
zijn voornamelijk verhard. Goe-
de wandelschoenen en een gel-
dige duinkaart zijn noodzakelijk. 

PvdA kustafdelingen in 
actie tegen plastic afval
Regio - Alle negen Noord-Hol-
landse PvdA-afdelingen die 
grenzen aan de Noordzeekust 
doen mee met de grootschalige 
strandopruimactie op zondag 1 
september. 

PvdA’ers van Texel, uit Schagen, 
Hollands Kroon, Den Helder, 
Zandvoort, Castricum, Heems-
kerk, Bloemendaal en Velsen zul-
len op 1 september, gewapend 
met vuilniszak en plasticprikker, 
de Noord-Hollandse stranden 
afgaan om plastic afval op te rui-
men. De opruimactie, oorspron-
kelijk een initiatief van de PvdA 
Noord-Holland in samenwer-
king met Stichting de Noordzee, 
is inmiddels uitgegroeid tot een 
landelijke actie: ook in Zeeland, 
Zuid-Holland, Friesland en Gro-

ningen gaan PvdA’ers op 1 sep-
tember de stranden opruimen.
Iedereen die wil meedoen met 
de opruimactie is welkom. De 
actie duurt van 12.00 tot 15.00 
uur. Aanmelden kan bij de par-
tij in de eigen gemeente. 

In de aanloop naar 1 septem-
ber nodigt de PvdA Noord-Hol-
land iedereen uit om met idee-
en te komen voor een betere 
aanpak van (plastic) afval. De in-
diener van het beste idee of de 
origineelste suggestie krijgt als 
beloning een rondleiding door 
het monumentale provinciehuis 
in Haarlem en een dinercheque 
voor twee. Ideeën kunnen tot ui-
terlijk 25 augustus worden op-
gestuurd naar pvda@noord-hol-
land.nl.  

Vrijwilligers ook zomers 
actief bij vervoersproblemen
Castricum - Voor veel oude-
ren wordt het er niet eenvoudi-
ger op om van a naar b te komen 
als ze niet meer in staat zijn van 
het openbaar vervoer gebruik te 
maken.
Hoe komt men dan bij de vas-
te activiteit voor ouderen, de pe-
dicure of de opticien? Hoe kan 
men een naaste bezoeken in 
het verpleeghuis of ziekenhuis 
of zelf  naar de arts of specia-
list voor een controle? Als er een 
duidelijke noodzaak aanwezig 
is kunnen ouderen in Akersloot, 

Limmen en Castricum  tegen een 
vrijwilligersvergoeding een be-
roep doen op de vervoersdienst 
van  Stichting Welzijn Castricum. 
Daar kan men ook  informatie 
krijgen over de voorwaarden en 
over taxivervoer,  de regiotaxi en 
de Vallys. 

Stichting Welzijn Castricum is ie-
dere werkdag geopend van 9.00 
tot 12.00 uur en op maandag- en  
woensdag van 13.30 tot 15.30 
uur. Tel. 0251-656562, info@wel-
zijncastricum.nl. 

Luchtkwaliteit in de IJmond
‘Meetnet wordt mogelijk uitgebreid’

IJmond - Eind juni vond in Be-
verwijk een goedbezochte infor-
matieavond plaats over de lucht-
kwaliteit in de IJmond. De avond 
startte met presentaties, waar-
na er ruim tijd was om vragen te 
stellen aan bestuurders en spe-
cialisten. De informatieavond 
was georganiseerd door de vier 
IJmondgemeenten.
Aan de hand van vijf presen-
taties werden zij meegenomen 
door het dossier. GGD Kenne-
merland trapte de avond af met 
een presentatie over luchtver-
ontreiniging en gezondheid. 
Hierna volgde provincie Noord-
Holland met de meest recente 
meetgegevens. Na deze twee in-
houdelijke presentaties kwamen 
achtereenvolgens Annette Baer-
veldt, voorzitter platform Mi-
lieu & Gezondheid, Tjeerd Tals-
ma, gedeputeerde Milieu pro-
vincie Noord-Holland en Hans 
van den Berg, productiedirecteur 
Tata Steel aan het woord. Allen 
gingen in op het eigen beleid, 
toekomstige plannen, ambities, 
maatregelen en successen.
,,In onze regio hebben we te ma-
ken met zware industrie’’, al-
dus Baerveldt. ,,Dat is een ge-

geven. Vanuit dit oogpunt is het 
extra belangrijk om oog te hou-
den voor de luchtkwaliteit. Dat 
doen wij vanuit de regionale vi-
sie luchtkwaliteit, die is opge-
steld en vastgesteld in samen-
werking met de vier raden. Hier-
in staat de balans centraal tus-
sen enerzijds economische groei 
en anderzijds verbetering van de 
luchtkwaliteit, waarbij het onze 
ambitie is om de balans door te 
laten slaan naar verbetering van 
de luchtkwaliteit.’’
Tjeerd Talsma: ,,De provincie 
heeft haar focus op de zwaar be-
laste regio IJmond. Ondanks dat 
er geen overschrijding is van de 
norm in bewoond gebied, kun-
nen we niet achterover leunen. 
Inzicht in de actuele stand van 
zaken is daarom belangrijk. Met 
onze eigen meetnet houden we 
vinger aan de pols. Een meetnet 
dat we komende jaren in stand 
houden en waar mogelijk zelfs 
uitbreiden. Maar we zijn ook ac-
tief een dialoog aangegaan met 
betrokken gemeenten en het be-
drijfsleven om ons gezamenlijk 
in te zetten voor verbetering van 
de luchtkwaliteit en gezondheid 
in de IJmond.’’

In 2009 presenteerde de toen-
malige minister van milieu, Cra-
mer, het onderzoek ‘Wonen in de 
IJmond ongezond?’ Sindsdien 
staat luchtkwaliteit hoog op de 
agenda. In de IJmond zijn wet-
houders milieu en gezondheid 
verenigd via het platform Milieu 
& Gezondheid. In samenwerking 
met de vier raden stelden zij in 
2012 een regionale visie lucht-
kwaliteit vast. Vanuit deze visie 
wordt gewerkt aan maatrege-
len om de luchtkwaliteit te ver-
beteren. Met resultaat. Dit komt 
tot uiting in de nieuwste meet-
gegevens over de luchtkwali-
teit in de IJmond, die provincie 
Noord-Holland onlangs publi-
ceerde. Hieruit blijkt dat de con-
centratie fijn stof afgelopen jaar 
in bewoond gebied aan de juri-
dische normen voldoet. Verde-
re verbetering blijft echter no-
dig. Daarom blijven diverse be-
trokken partijen (waaronder ge-
meenten, milieudienst IJmond, 
Rijk, Tata Steel, Zeehaven IJmui-
den, Havenbedrijf Amsterdam en 
de provincie) met elkaar om ta-
fel om verbetering van de leef-
omgeving te bespreken. Zie ook 
www.milieudienst-ijmond.nl. 

Vakantiekiekje 
uit de duinen

Castricum - Sinds kort heeft 
PWN in de duinen bij Bakkum 
een levensgrote fotolijst op een 
mooi uitkijkpunt in de duinen 
geplaatst. Zo kunnen wande-
laars hun eigen (vakantie) foto 
in het Noordhollands Duinreser-
vaat maken. De fotolijst blijft cir-
ca twee maanden staan. Na de-
ze periode kunnen degenen die 
hun originele foto opsturen naar 
PWN kans maken op een excur-
sie van een boswachter. 
De fotolijst staat aan de Van Ol-
denborghweg iets voorbij de 

Grote Veldweg richting Egmond 
Binnen. 

Om inwoners en toeristen van 
Noord-Holland optimaal te laten 
blijven genieten van de duinen, 
is het voor PWN noodzakelijk dat 
bezoekers voor hun bezoek aan 
de duinen een duinkaart hebben 
gekocht, om zo bij te dragen aan 
het beheer. PWN is voor het be-
heer van de duinen afhankelijk 
van deze opbrengsten omdat ze 
geen subsidie ontvangt van de 
overheid hiervoor.

Sneeuw in de zomer?
Castricum - Langs en op de we-
gen en bospaden in de duinen 
lijkt het wel of het gesneeuwd 
heeft. Of dat er een kussen uit-
geschud is. Een witte donsde-
ken is te zien in de bossen van 
het Noord-Hollands duinreser-
vaat. Maar na goed kijken is te 
zien dat het zaadpluizen zijn van 
de populieren die daar staan, de 
zaadjes die vrijkomen zijn omge-
ven door donzen pluis. Over het 
algemeen is de inheemse popu-
lier verdrongen door de Cana-

dese. De zwarte populier is zelfs 
zeldzaam geworden. De Cana-
dese populier is te herkennen 
aan zijn bladvorm, dat lijkt op de 
‘schoppenaas’ uit het kaartspel. 
Een lange, rechte, stevig gerim-
pelde stam en veel te zien langs 
rechte polderwegen. Uit deze 
soort zijn veel kruisingen ont-
staan. 
In de duinen zijn ook de meer 
voorkomende ratelpopulier, 
abeel en balsempopulier te zien. 
Het zijn de echte pionieren van 

de schrale zandgrond. Op de po-
pels leven veel insecten, mossen 
en paddenstoelen. Aan de voet 
van de boom zijn vaak ronde 
gaatjes te zien. Die zijn gemaakt 
door de larven van de horzelvlin-
der. Een vlinder die lijkt op een 
grote wesp. Voor veel rupsen is 
de populier een geliefde voed-
selbron. Grote grazers eten het 
blad van de laaghangende tak-
ken.
De zaadpluizen ontstaan uit de 
katjes die in mei en juni aan de 
boom hangen. De doos springt 
open en het kleine zaadje komt 
vrij. Omgeven door donzig pluis 
neemt de wind het mee en zorgt 
zo voor verspreiding van de 
soort. Sommige bomen produce-
ren zo veel pluis dat het wel een 
sneeuwstorm lijkt. Voor mensen 
die last hebben van hooikoorts is 
het geen pretje. Tranende ogen 
en niezen zijn hun deel. Maar 
voor de rest van de bezoekers 
is het altijd weer een verrassend 
gezicht deze mooi besneeuwde 
bermen midden in de zomer.
Ben Hopman, boswachter.

De kosten zijn 5 euro. Wie graag 
wil deelnemen aan het populai-
re medium ‘Facebook’, maar nog 
niet goed weet hoe dit werkt, is 
welkom op donderdag 1 augus-
tus in de bibliotheek van Castri-
cum op de Geesterduinweg 1. 
Van 10.00 tot 12.00 uur wordt er 
een workshop gegeven over het 
gebruik van Facebook. De kos-
ten zijn 2,50 euro.
Inschrijven is mogelijk via het 
antwoordformulier in de flyer,  de 
e-mail (info@welzijncastricum.
nl) of telefonisch (0251-656562).
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Castricum/Uitgeest - Sport-
fever organiseert een voetbal 
tweedaagse op 13 en 14 augus-
tus bij Vitesse’22 in Castricum. 
De voetbal tweedaagse is be-
stemd voor kinderen in de leef-
tijd van zes tot en met veertien 
jaar. De bedoeling van deze da-
gen is dat de kinderen in de zo-
mer fi t blijven en zich voorberei-
den op het komende voetbalsei-
zoen. 
Op het programma staan het le-
ren van nieuwe moves en skills, 
kopspelletjes doen, trainen op 
techniek, trucjes leren, wed-

strijdje penaltyschieten en een 
WK voetbaltoernooi. De deel-
nemers zijn de hele dag alleen 
maar met voetballen bezig en 
werken aan hun techniek. 
Wie niet in de gelegenheid is 
om op 13 en 14 augustus mee 
te doen krijgt op 24 en 25 okto-
ber een nieuwe kans de voetbal 
tweedaagse mee te maken bij FC 
Uitgeest. 
Inschrijven kan via e-mail info@
sportfever.nl met vermelding van 
naam, geboortedatum, telefoon-
nummer, maat shirt, elftal en ver-
eniging.  

Postduiven hebben het moeilijk
Castricum - De vlucht vanuit 
Bourges was een ware kracht-
meting. Ruim 630 zware kilome-
ters hadden de duiven voor hun 
neus toen ze zaterdagmorgen 
om half acht werden gelost. Met 
de wind tegen en onder een hel-
dere blauwe lucht gingen voor 
de Gouden Wieken 39 stuks dui-
ven van start. Op deze zaterdag 
hing van alles in de lucht. Duiven 
van de vlucht Marseille (1050 
km) en de jonge duiven van Nij-
vel (220 km) kwamen nagenoeg 
gelijk met de duiven van Bour-
ges. Aan de matige snelheid te 

zien die de duiven van Nijvel vlo-
gen kwam het vermoeden dat de 
duiven van Bourges ook niet met 
bosjes tegelijk zouden vallen. En 
dat vermoeden werd bevestigd 
toen de eerste duiven van Nijvel 
werden gemeld. De eerste duif 
was van de senior van de vereni-
ging Arie Hageman die een ieder 
te snel af was.
Gelost om 14.15 uur klokte Arie 
zijn NL 13-1120444 om 17.22.37 
uur en pakte tevens de eerste 
prijs in het Rayon A spel. Tweede 
werd Anton Tromp en derde Ger-
hard Tromp.

Verder werden er vroege duiven 
geklokt door Sander de Graaf, 
John Kool en Cees de Wildt.
De lossing vanuit Bourges was 
om 7.30 uur en Cees de Wildt 
klokte om 17.24.52 zijn winnende 
duif. Na bijna tien uur vliegen is 
dit een ware topprestatie. Maar 
ook de tweede duif van dit con-
cours is een speciale, de vierja-
rige doffer van Nico de Graaf de 
‘116’ bereikte wederom een top-
klassering en dit voor de vijfde 
keer op rij.
De derde prijs ging naar Sander 
de Graaf net voor Anton Tromp.

Pronk terug van weggeweest
Limmen - Kay Pronk heeft na 
een periode van blessures de 
draad weer op kunnen pak-
ken en direct weer een gedegen 
overwinning kunnen neerzetten. 
Na een ‘Full of Life’ hergeboor-
te in de zesde rit om de Kids and 
Parents Bikeschool mountain-
bikecup duldde Pronk geen te-
genstand. 
Op een jeugdige en speelse ma-
nier wist de jonge en wispelturi-

ge Kay Pronk onder warme om-
standigheden zijn medestrijders 
op een niet te overbruggen ach-
terstand te rijden. Op het steeds 
spectaculairder wordende par-
cours was er achter de onbe-
twiste leider Pronk en de op plek 
twee rijdende Assendelver Den-
nis van Dalen zware strijd tussen 
de duo’s Henk Jan Verdonk en 
Danny Bizot om de derde plaats 
en daarachter Rob Kramer met 

Judotrainer Salminen vijfde 
op Grandslam van Moskou
Castricum - Terwijl de pupillen 
van Judoclub Groefsema vakan-
tie aan het vieren zijn. Kwam hun 
trainer, Mikos Salminen, in ac-
tie op de Grandslam van Mos-
kou, waar zo ongeveer de hele 
wereldtop aanwezig was. Mikos 
die afgelopen keer de Europe-
an Open van Tallinn op zijn naam 
schreef, was dit keer weer een 
stapje hoger. De eerste twee 
wedstrijden wist hij knap te win-
nen, onder andere van voormalig 

Europees kampioen Ludwig Pai-
scher en zilver op de olympische 
spelen van Beijing. De kwartfi -
nale ging helaas verloren, maar 
in de herkansing wist hij terug 
te komen om de wedstrijd om 
het brons. Het was een span-
nende strijd tegen de Armeen-
se maar Mikos trok net aan het 
kortste eind. Net geen podium-
plaats voor de trainer van Judo-
club Groefsema, maar een wel-
verdiende vijfde plaats.

Bakkum - Van 27 juli tot en met 4 augustus wordt op de tennis-
banen van TC Bakkum voor de 27e keer het Bakkum Dubbel toer-
nooi gehouden. Dit jaar heeft het toernooi het thema strand.
Naast de wedstrijden wordt de week als vanouds gezellig inge-
vuld. Zo is er op zondag 28 juli vanaf 17.00 uur een optreden ge-
pland van de Amsterdamse zanger Robbie Grand. Op donderdag 
1 augustus staat de jaarlijkse feestavond van de Bakkum Dub-
bel weer op het programma, waarbij iedereen de hele avond kan 
swingen op muziek, gedraaid door dj Toine. Vrijdagavond is er een 
Hollandse avond, compleet met bitterballen en Hollands getinte 
outfi ts. Gedurende de week is er ook de strijd om de foto van de 
dag en aan het einde van de week wordt de foto van de week ge-
kozen. 
Gedurende de hele week worden het publiek en de spelers ver-
wend met allerlei hapjes beschikbaar gesteld door diverse spon-
soren. Ook wordt er op elke doordeweekse avond voor de liefheb-
bers een maaltijd bereid tegen een kleine vergoeding.
Publiek kan de hele week vanaf 18.00 uur genieten van dubbel- 
en mixpartijen. Er wordt gespeeld in de categorieën 4, 5 ,6, 7 en 8. 

Nederlandse kampioenschappen atletiek
Michel Butter pakt nationale titel
Castricum/Uitgeest - Bij de 
Nederlandse kampioenschap-
pen atletiek in het Amsterdam-
se Olympisch Stadion heeft Mi-
chel Butter van AV Castricum op 
de 10.000 meter de nationale ti-
tel in de wacht gesleept. Club-
genoot Bob van der Ham pakte 
op de 800 meter de bronzen me-
daille. In totaal vijf AVC’ers ston-
den in Amsterdam aan de start.
Onder warme omstandigheden 
liepen de concurrenten van But-
ter lang in zijn spoor. Een ver-
snelling bij het ingaan van de 
laatste ronde werd nog gevolgd 
door Roy Hoornweg van AV Pas-
saat uit Papendrecht, maar op 
de laatste 100 meter toonde 
Butter zich duidelijk de sterk-
ste. Na 29.52,65 passeerde hij 

de meet. Christian de Lie werd 
op deze afstand 13e in een tijd 
van 32.33.62. Voor Michel But-
ter ligt vanaf nu het accent vol-
ledig op zijn voorbereiding op de 
Marathon tijdens de wereldkam-
pioenschappen atletiek die van 
10 tot 18 augustus in Moskou op 
het programma staan.
Bob van der Ham leverde een 
sterke prestatie door zijn der-
de plaats op de 800 meter. Na 
winst in de serie realiseerde de 
atleet van AV Castricum in de fi -
nale een tijd van 1.53.46. Ste-
vo Todorovic overleefde de se-
rie niet. Hierin zette de Castri-
cummer een tijd van 1.56.47 op 
de klokken. De winst op deze af-
stand ging naar Tijmen Kupers 
van Groningen Atletiek. Edwin 

de Vries had gekozen voor de 
1.500 meter. In zijn serie liep hij 
een tijd van 4.01.33. 
Rianna Galiart uit Uitgeest heeft 
voor de zevende keer de natio-
nale polsstokhoogspringtitel bij 
de senioren met een hoogte van 
4.11 meter gewonnen.
Akersloter Cliff Ellsworth kwam 
uit op de 400 meter horden. In 
de serie kwam hij tot 52.26 se-
conden en ging daarmee naar 
de fi nale. Omdat hij in de fi na-
le vals startte, moest hij deze la-
ten lopen. 
Uitgeester Menno Schouten 
werd in zijn 800 meter serie 
tweede met een mooie tijd van 
1.53.84. In de fi nale kwam hij tot 
een vijfde plaats met een tijd van 
1.54.41.

Willem Koster om een begerige 
vijfde plaats. 

De verzengende hitte was voor 
de meeste renners de grote te-
genstander, maar een verfris-
send briesje samen met de aan-
geboden drinkbussen maakten 
de koers toch tot een spannend 
gebeuren, waarbij uiteinde-
lijk Danny Bizot en Willem Kos-
ter tenslotte toch aan het lang-
ste eind trokken en hun beoog-
de plekken drie en vijf voor zich 
op konden eisen. 

Sportfever organiseert 
voetbal tweedaagse

27e Bakkum Dubbel 
toernooi gaat van start!
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Fort aan Den Ham 
open op zondag 28 juli
Uitgeest - Zondag 28 juli is Fort 
aan Den Ham weer voor publiek 
geopend van 11:00 tot 16:00 uur.
Het fort ligt verborgen achter 
de spoorlijn en provinciale weg 

N203 bij Krommenie ter hoog-
te van de “Krokodil”. Het adres 
is Busch en Dam 13, 1911MS in 
Uitgeest. Ooit verboden gebied 
en geheim landschap. Bijna on-

zichtbaar in het Noord-Holland-
se land.
Fort aan Den Ham, gebouwd in 
1903, behoort tot het Unesco 
Werelderfgoed en is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam.
Het fort is ingericht zoals rond 
het mobilisatiejaren 1914-18 en 
nu een Militair Museum. 
Ervaar hoe de manschappen en 
officieren tussen 1914 en 1918 
doorbrachten op het fort. 
Er zijn exposities over de Bezet-
tingstijd 40-45, Scouting, Politi-
onele Acties in Nederlands-In-
dië, Linie van Beverwijk uit 1800, 
Slag bij Castricum 1799, Militai-
re communicatie, Koude Oorlog, 
etc. Er zijn rondleidingen met 
een gids maar u kunt ook vrij in 
en rond het forteiland dwalen. 
Het Nederlands Grammofoon 
Genootschap zal ook weer haar 
nostalgische afspeelapparatuur 
tonen en laten horen. 

Alle informatie over het fort en 
zijn geschiedenis is te vinden 
op de website www.fortaanden-
ham.nl. Het fort is ook op woens-
dagen te bezoeken. (foto: Fred 
Braaksma)

Spiegelen in de zomer
Uitgeest - Beeldend kunstenares Hetty Spaanderman wandelde 
langs molens over een dijkje richting Castricum en ontdekte deze 
twee koeien. Ze stonden met de koppen tegen elkaar, precies tot 
het moment dat de fotografe afdrukte en de viervoeters zich ver-
baasd in spiegelbeeld lieten vereeuwigen.

Nieuwe ontsluitingsweg 
Waldijk is een feit
Uitgeest - Deze week is Aan de 
Kromme Sloot aangesloten op 
de Gorskamplaan. Daarmee is 
een belangrijke, nieuwe ontslui-
ting voor de Waldijk een feit. Het 
autoverkeer was tot nu tot af-
hankelijk van de route Breekam-
plaan-Jacoba van Beierenlaan. 
Verkeer vanaf Aan de Krom-
me Sloot moet voorrang verle-

nen aan verkeer op de Gorskam-
plaan. Evenals bij de Breekam-
plaan is hier vanaf het oprijden 
van Aan de Kromme Sloot een 
30 km/uurzone ingesteld. 
Met het aanbrengen van de laat-
ste bestrating is de aansluiting 
van Aan de Kromme Sloot op de 
Gorskamplaan een feit (foto: ge-
meente Uitgeest).

Lezing: geestverschijningen 
op Engelse vliegvelden
Regio - Op zondag 28 juli is er in 
Luchtoorlogmuseum fort Veld-
huis een lezing over geestver-
schijningen op Engelse vliegvel-
den gedurende de Tweede We-
reldoorlog. Een niet alledaags 
onderwerp. Het is een verhaal 
over verschijningen, merkwaar-
dige gebeurtenissen en/of ang-
stige momenten. Het speelt zich 
allemaal af op of rond Engelse 
vliegvelden in de Tweede We-
reldoorlog en de jaren daarna. 

Het lijken verzinsels, maar in de 
lezing zijn verhalen opgenomen 
die mensen daadwerkelijk heb-
ben meegemaakt en beleefd. 
Peter de Raaf neemt u mee in 
een schemerwereld vol met in-
drukwekkende ervaringen. Pe-
ter de Raaf is in het dagelijks le-
ven werkzaam voor Rijkswater-
staat. Hij is voorzitter van Crash 
40-45 in Aalsmeerbrug, de zus-
terstichting waar de Stichting 
Aircraft Recovery Group nauwe 

banden mee onderhoudt en hij 
is ook betrokken bij de Fokker 
Heritage Trust. Kortom een dui-
zendpoot binnen luchtvaart Ne-
derland.
De lezing begint om 14.00 uur.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort is gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk. De lig-
ging van het fort is op de grens 
van Heemskerk en Zaanstad.
Openingstijden 10.00 – 17.00 uur. 
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar, 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis en 
houders van een veteranenpas 
gratis.
Zie ook: www.arg1940-1945.nl.

Herinrichting Westergeest
Uitgeest - De gemeente is be-
zig met de herinrichting van de 
Westergeest tussen het Kuipers-
pad en de Burgemeester van 
Roosmalenstraat. Hiervan is het 
wegdeel tussen het Kuiperspad 
en de Prinses Beatrixlaan nog 
niet definitief gereed, maar ge-
durende de zomervakantie wel 
opengesteld voor het verkeer. 

Om het verkeer de komende we-
ken veilig af te wikkelen is hier 
eenrichtingsverkeer ingesteld en 
is er een parkeerverbod aan één 
kant van de straat. 
Gemotoriseerd verkeer mag 
voorlopig alleen nog rijden van-
af het Kuiperspad in de richting 
van de Prinses Beatrixlaan. 
Voor fietsers en bromfietsers 

blijft het mogelijk in beide rich-
tingen te rijden. Na de zomerva-
kantie wordt er verder gewerkt 
aan de bestrating en zal het ver-
keer tijdelijk weer moeten omrij-
den.

Of het eenrichtingsverkeer blij-
vend is, moet nog nader worden 
bepaald. 

Renovatie Velsertunnel
Regio - Rijkswaterstaat is van 
plan de Velsertunnel in 2015-
2016 voor meerdere maanden te 
sluiten wegens renovatie. Dat is 
nodig om aan de nieuwe tunnel-
wetgeving te kunnen voldoen en 
om de doorstroming in de tunnel 
te verbeteren. De uitvoering van 
de werkzaamheden zal gepaard 
gaan met hinder. 
De Velsertunnel is bijna zes-
tig jaar na de bouw toe aan een 
grote opknapbeurt. De renovatie 

betreft onder meer vervanging 
van de technische installaties, 
aanpassing van de vluchtwegen, 
verhogen van de doorrijhoogte 
en aanpakken van de wegver-
harding, betonschade en beton-
nen lichtroosters. Het resultaat is 
een veilige tunnel die weer der-
tig jaar zonder groot onderhoud 
mee kan.
Voor de werkzaamheden moet 
de tunnel gedurende een aantal 
maanden afgesloten worden. In 

2015 betreft dit een gedeeltelij-
ke afsluiting, in 2016 is de tunnel 
enkele maanden helemaal dicht. 
Rijkswaterstaat streeft naar een 
zo kort mogelijke periode en 
plant de werkzaamheden in au-
toluwe periodes. Desondanks zal 
de afsluiting gepaard gaan met 
hinder. Rijkswaterstaat is in ge-
sprek met verschillende partijen, 
waaronder IJmond Bereikbaar, 
over verkeersverlichtende maat-
regelen.

Voor meer verkeersinformatie: 
www.ijmondbereikbaar.nl.
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Uitgeest - Velen zijn op vakan-
tie, maar de duiven van de leden 
van Duivensportvereniging De 
Vliegende Vleugels hebben een 
druk weekeinde achter de rug.

Gert Twaalfhoven pakt vierde 
Jonge duivenvlucht
De Jonge duiven vlogen voor de 
vierde maal dit seizoen, nu van-
uit Nijvel met een afstand van 
218 kilometer. Het aantal deelne-
mers was 10 met 208 ingekorfde 
duiven. Met een matige noord-
oosten wind op kop werden de 
duiven gelost in de namiddag 
om 14.15 uur. De oude duiven 
waren die morgen ook al gelost 
vanuit Bourges en zouden onge-
veer gelijktijdig kunnen aanko-
men met de jonge duiven. Altijd 
lastig, maar ook wel weer span-
nend om je duif al in de lucht te 
herkennen als zijnde een ou-
de of jonge duif die arriveert. Na 
toch nog lang wachten werd de 
eerste en snelste duif geconsta-
teerd om 17.19.14 uur in Uitgeest 
bij Gert Twaalfhoven met een ge-
middelde snelheid van 1180,235 

mpm (ruim 70 km per uur). De 
uitslag van de eerste vijf  lief-
hebbers op de 4e wedvlucht jon-
ge duiven van zaterdag 20 ju-
li luidt als volgt: 1-4-25-32-33e 
Gert Twaalfhoven, 2-6-10-11-
12e Tandem W&F Rodenburg, 
3-8-17-18-19e Jikke Liefting, 
5-13-28-30-39e Dirk de Bruin 
en 7-24-27-42e Comb. Kerssens-
Krom. De taart gaat deze week 
naar de Tandem W&F Roden-
burg met een van hun duiven op 
de 50e plaats en de attractieprijs 
geschonken door Piet Groentjes 
gaat naar de Combinatie Kers-
sens-Krom. De eerste plaats van 
Gert Twaalfhoven was tevens 
goed voor een 15de plaats in het 
Rayon B tegen 101 deelnemers 
met 1941 duiven. Slechts een 
deelnemer viel buiten de prijzen 
op deze vlucht.

Ron van Rijn winnaar op de 
Dagfond
Ook werd die dag de voorlaat-
ste dagfond vlucht van het Ou-
de Duiven kampioenschap ver-
vlogen. De straffe noordoos-

       Zo vlogen 
       de duiven 

ten wind en het warme weer gaf 
op deze afstand van zo’n 625 ki-
lometer ook nog wel wat pro-
blemen. Om 7.30 uur vertrok-
ken vanuit de losplaats Bour-
ges Care, met een aantal deel-
nemers van 9 met 80 duiven. 
Na meer dan negen en een half 
uur vliegen meldde de eerste en 
snelste duif zich om 17.05.27 uur 
in Uitgeest bij Ron van Rijn met 
een snelheid van 1187,178 mpm 
(ruim 64 km per uur). 
De uitslag van de eerste vijf lief-
hebbers van de 5e en voorlaat-
ste dagfond op zaterdag 20 ju-
li luidt als volgt: 1-2-5-16-18e 
Ron van Rijn, 3-4-7-8-9e Comb. 
Kerssens-Krom, 6-15e Jaap Tee-
ling, 10-13 Peter Schellevis en 
11-12-19e Gebr. Beentjes. De 
taart van deze vlucht gaat naar 
Ron van Rijn en de attractieprijs 
geschonken door D.D.F. (Tim de 
Goede) gaat naar de Gebr. Been-
tjes met een van hun duiven op 
de 19e plaats. De eerste plaats 
van Ron van Rijn was tevens 
goed voor een fraaie 1e plaats 
in het Rayon B tegen 77 deelne-
mers met 567 duiven. Tevens een 
eervolle 5e vermelding op “Tele-
tekst” van Noord-Holland (Zuid) 
tegen 268 deelnemers met 2515 
duiven. Slechts twee deelnemers 
vielen buiten de prijzen op deze 
vlucht. (Hein Berkhout)

Coureur Eric Ott breekt 
sleutelbeen in Assen
Uitgeest - Tijdens de vierde OW 
Supercup 600 wedstrijd op het 
circuit van Assen heeft motor-
coureur Eric Ott uit Uitgeest za-
terdag zijn linker sleutelbeen ge-
broken.
Na donderdag en vrijdag een 
paar mooie vrije trainingen te 
hebben gereden op een zon-
overgoten Assen, was zaterdag 
20 juli de vierde wedstrijd in de 
serie voor de OW Supercup 600. 
De ochtend begon bewolkt maar 
later op de dag was het weer erg 
mooi weer. 
Eric Ott heeft die ochtend een 
paar mooie trainingen gere-
den. Hij had zich geklasseerd 
op een vierde startpositie ach-
ter twee ONK-rijders (doen niet 
mee voor de punten van de OW 
Cup) en één directe concurrent. 
In de wedstrijd had Eric een zeer 
goede start en eerste ronde, hij 
kwam de eerste keer al door op 

P3, als eerste OW Cup rijder. 
Twee ronden later lag hij op P2, 
op kop voor de OW Cup.
Hij bouwde in de eerste vijf ron-
den zelfs een voorsprong op van 
bijna 4 seconden, geweldig dus.
Maar in ronde 6 ging het mis, in 
de ‘Bultbocht’. Eric remde te hard 
waardoor het achterwiel om-
hoog kwam. Toen die weer op 
de baan kwam, ging de motor-
fiets een eigen leven leiden en 
smeet Eric er met een High Sider 
af. Dit resulteerde in een gebro-
ken sleutelbeen.
Eric moet nu onder het mes en 
iedereen hoopt uiteraard op een 
spoedig herstel.
De volgende wedstrijd voor team 
Edwin Ott motoren is tijdens de 
Gamma Racingday op zondag 4 
augustus op het circuit van As-
sen. Dan is het weer de beurt 
aan Alex Ott in het ONK Super-
bike. (Karin Ott)

Eric Ott voordat het in ronde 6 mis ging

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
Alida Petronella van Veen, 
echtgenote van P.C. Goeman, 
48 jaar
Dhr. H. Wisman, 64 jaar

Aangifte geregistreerd 
partnerschap

O.P. Snijder en R. Paling

Geboren
Jasmine Elizabeth Boerée, 
dochter van M.C. Boerée en K. 
Chnachi

Uitgeester kinderen die niet 
in de gemeente zijn geboren, 
maar bijvoorbeeld in het zie-
kenhuis van Beverwijk of Alk-
maar, worden niet vanzelf ver-
meld in de rubriek Burgerlijke 
stand. Ouders die zo’n publi-
catie toch op prijs stellen, kun-
nen contact opnemen met de 
publieksbalie in het gemeen-
tehuis.

Poolparty in 
De Zien

Uitgeest - Optisport heeft 
bij de gemeente melding 
gemaakt van een inciden-
tele festiviteit op 10 au-
gustus 2013 bij zwembad 
De Zien. In het zwembad 
wordt een ‘poolparty’ ge-
houden. Een diskjockey 
verzorgt daarbij van 14.00 
tot 21.00 uur de muziek.

Internationale top- 
acts op Dance Valley
Velsen-Zuid - Danceliefhebbers in binnen- en buitenland zijn aan 
het aftellen voor de achttiende editie van Dance Valley. Zaterdag 3 
augustus zijn de tenten en podia geserveerd voor de tien populairste 
housestijlen. Opvallendste namen zijn Faithless, Far East Movement, 
The Opposites en Hardwell.
De Velsen Valley wordt radicaal anders ingedeeld. De hoofdingang 
verhuist naar de tijdelijke brug aan de oostzijde van het festivalter-
rein. Het ‘lage veld’ komt te vervallen en wordt ingedeeld als par-
keerterrein. Liefhebbers van de hardere stijlen krijgen een eigen val-
lei aan de zuidkant. De tenten en podia met techno, trance, house 
en eclectic verhuizen naar het hoge veld, voorheen de vaste plek van 
de hardere stijlen. Het is mogelijk om een rondje te lopen van het 
hoofdpodium in de vallei naar de hard valley. Deze route loopt via 
het hoge veld.
Naast de optredens van de internationaal geroemde topacts 
Faithless en Far East Movement komt er een keur aan binnen- en 
buitenlandse dj’s naar Velsen. Op het hoofdpodium draaien onder 
andere Nervo, Sunnery James & Ryan Marciano en Alesso. Dit jaar 
verzorgt Hardwell de afsluiting van Dance Valley. Vorig jaar viel die 
eer te beurt aan Afrojack. Op het trancestage ontvangt wereldtop-
per Paul van Dyk onder meer Hard Rock Sofa. In de technotent is 
Chris Liebing de bekendste naam en op het eclecticstage zorgen on-
der andere The Partysquad, The Opposites en The Flexican feat MC 
Sef voor een feestje. Bij Beatloverz draait een keur aan internationa-
le top-dj’s, zoals Gregor Salto, John Dahlback en Showtek. Yellow-
Claw heeft een eigen stage, waar Dirtcaps en FeestDJRuud op be-
zoek komen.
Tijdens Dance Valley en Dutch Valley (zaterdag 10 augustus) verzor-
gen vier horecabedrijven uit Velsen een ‘food festival’. Bezoekers aan 
beide festivals worden uitgedaagd mee te doen aan een facebook-
actie. Door de facebookpagina van IJmuiden aan Zee te ‘liken’ kun-
nen zij een dinercheque van 100 euro winnen die kan worden be-
steed in een van de deelnemende restaurants. Ook loopt er een pro-
motieteam rond dat polsbandjes uitdeelt. Op het polsbandje staat 
het facebook-adres en het verzoek om de pagina te ‘liken’.
Tickets voor Dance Valley kosten 55 euro per stuk. Na 1 augustus 
komt daar 5 euro bij. Zie www.dancevalley.nl (foto: Dance Valley).

Expositie Thea Smits 
in Hotel Marquette

Heemskerk - Thea Smits-Stra-
vers is de derde kunstenaar op 
rij, van het kalender-project 
Schilder-ezels H-950, die expo-
seert in Hotel Marquette. De ex-
positie van Joke de Bree is op 
19 juli beëindigd en vanaf zon-
dag 4 augustus zijn de aquarel-
len van Thea Smits te bewonde-
ren. De expositie loopt tot 4 ok-
tober 2013. 
Vanaf 13.00 uur op 4 augustus, 
willen Thea en haar man, die de 
expositie heeft verzorgd, ieder-
een uitnodigen om een kopje 
koffie of thee te drinken en te-
vens een kijkje te nemen bij de 
expositie.
Thea-Smits-Stravers (geboren  

1930 te Wijk aan Zee) haalde al-
tijd op school voor tekenen hoge 
cijfers. Het werd haar grootste 
hobby. In 1995 kwam zij bij een 
gehandicaptenclub terecht om 
het aquarelleren onder de knie 
te krijgen. Al snel hierna heeft ze 
haar eerste expositie, waarna er 
nog zo’n 80 volgen. Ook worden 
haar werken redelijk verkocht, 
wat voor haar een stimulans is 
om door te gaan.
Om de prijs laag te houden 
snijdt ze de passé-partouts zelf 
en wordt ook het werk, door haar 
vakkundig ingelijst. De aquarel-
len zijn veelzijdig, zoals land-
schappen, stillevens, bloemen, 
dieren en portretten.
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