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Met Dave op de kermis
Castricum - Spanning en sensatie met de hoge Speed Boos-
ter als hoogtepunt, elke attractie zijn eigen muziek, enorme 
knuffels, suikerspinnen en oliebollen; de kermis van Castri-
cum was compleet. Zaterdagavond kwam Dave Roelvink en 
zijn broer Donny naar de kermis en dat verwonderde veel 
mensen. Maar jonge meisjes vinden hem nog steeds leuk en  
wilden graag met hem op de foto. 

Castricum - Een 18-jarig 
meisje uit Castricum is van 
zondag op maandag rond 
1.10 uur aangehouden op de 
Dorpsstraat. Een 15-jarige 
meisje uit Castricum stond in 
een eetgelegenheid en voel-
de opeens een harde klap op 
haar hoofd. Zij was geslagen 
met een barkruk door het an-
dere meisje. Zij is overgedra-
gen aan de politie door be-
veiligers. Het 15-jarig meisje 
moest voor behandeling naar 
het ziekenhuis.

Mishandeld 
met barkruk

Uitgeest - Zondag rond 
23.30 uur vond op de Provin-
cialeweg een ernstig onge-
val plaats tussen een 53-ja-
rige fietser uit Castricum en 
een 34-jarige fietser uit Uit-
geest. De 53-jarige man ligt 
zwaargewond, met letsel aan 
zijn hoofd, in het ziekenhuis.
Het tweetal is met elkaar in 
botsing geraakt. 

Ernstig ongeval

Genieten van rock-’n-roll
Akersloot - Zondagmid-
dag 30 augustus kleuren old-
timers het straatbeeld van 
Akersloot.  Amerikaanse bak-
ken, Cadillacs, Ford Thunder-
birds, Mustangs en oerdege-
lijk Europese oldtimers staan 
vanaf 13.00 uur glimmend te 
ronken voor de liefhebbers. 
Dit jaar zijn er ook veel brom-
mers te bewonderen, ou-
de motoren en Solexen. Het 

oldtimerfestival is een onder-
deel van Rock-`n-Roll Street 
Akersloot, een driedaags mu-
ziekfestival. 
Er komen elf bands naat het 
Wilhelminaplein. Zondag-
middag treden The Spuny 
Boys uit Frankrijk, The Sting-
ray Boppers, The Hostmen 
en  Ghostriders op in de gro-
te tent. Op zaterdag, na de 
Solexrace, spelen The Hot 

Dogs, Big Caz & the 4Bobs 
en Talisker Four en op vrij-
dag The Eightball Boppers, 
Hi-5, Barnbees en uit de USA 
Adam Lopez & his Rythem 
Review.  

De toegang tot het oldtimer-
festival en de muziek is gra-
tis.  Meedoen met het oldti-
merfestival kan via: www.roc-
kenrollstreet.nl.  
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Spelend kennismaken 
met de Vrije School

Castricum - Naast het re-
aliseren van een Vrije 
School in de regio Ken-
nemerland organiseert de 
initiatiefgroep Vrije School 
Castricum/Uitgeest per 7 
augustus ook een aantal 
speelochtenden. Iedereen 
is welkom om tussen 9.30 
en 11.30 te komen spelen. 

Ouders en geïnteresseer-
den kunnen zo in een onge-
dwongen sfeer kennisma-
ken met de initiatiefgroep en 
zich laten informeren over 
de laatste stand van zaken 
en de toekomstplannen voor 
het oprichten van een Vrije 
School.
Carrie Duijn van de initia-
tiefgroep: ,,Vrijeschoolonder-
wijs ie een ontzettend rijke 
en veelzijdige vorm van on-
derwijs waarbij de ontwik-
keling van het kind centraal 
staat. Veel ouders kiezen te-
genwoordig voor het vrije-
schoolonderwijs vanwege de 
grote aandacht voor de per-
soonlijke ontwikkeling van 

kinderen en het brede on-
derwijspakket. De combina-
tie van leren en bewegen is 
een belangrijk deel van het 
vrijeschoolonderwijs. Ieder 
kind kan zo de eigen kwali-
teiten optimaal benutten. Het 
initiatief zoekt voor het star-
ten van twee kleuterklassen 
nog kinderen van drie en bij-
na vier jaar oud.”  
Iedereen is op de speeloch-
tend welkom om met zijn of 
haar kind vanaf 0 jaar. 
Carrie: ,,De eerste speeloch-
tend verzamelen we tussen 
9.15 en 9.30 uur op het veldje 
Het Kraaiennest bij de duin-
ingang tegenover de Pata-
toloog in Heemskerk. Voor 
de speelochtend op 12 au-
gustus verzamelen we tus-
sen 9.15 en 9.30 bij het Hof 
van Kijk Uit in de Castricum-
se duinen.
Bij slecht weer zoeken we 
een alternatieve locatie.” 
Kijk voor de overige da-
ta, informatie en locaties op  
www.vrijeschooluitgeest.nl/
www.vrijeschoolcastricum.nl.

Werkzaamheden aan 
de Provincialeweg

Regio - De provincie Noord-
Holland werkt van maandag 
17 augustus tot zaterdag 12 
september  aan de Provinci-
aleweg N203 in Krommenie. 
Ter hoogte van de Rosarium-
laan wordt een nieuwe ge-
luidsreducerende asfaltlaag 
aangebracht. 

De werkzaamheden vinden 
plaats van maandag tot za-
terdag, tussen 20.00 uur en 
05.00 uur. De verkeershin-
der blijft hierdoor beperkt. 
Het aanbrengen van de nieu-
we asfaltlaag wordt in twee 
delen uitgevoerd. Tijdens de 
werkzaamheden is altijd één 

rijstrook in beide rijrichtin-
gen open. De aansluiting van 
Krommenie naar Assendelft 
is gedurende de werkzaam-
heden niet beschikbaar. Ver-
keer wordt omgeleid via de 
Saendelverlaan. 

Met vragen over de werk-
zaamheden kunnen omwo-
nenden en weggebruikers 
terecht bij het provinciale 
Servicepunt Wegen en Vaar-
wegen, 0800- 0200 600 (gra-
tis). Actuele informatie over 
de werkzaamheden aan de 
Provincialeweg N203 en om-
leidingskaarten zijn te vinden 
op www.infoN203.nl.

Paarden los op de A9
Uitgeest - Twee paarden en 
een pony hebben zaterdag-
middag voor oponthoud ge-
zorgd op de A9. De paarden 
waren vrijgelaten uit een wei-
landje bij Van der Lem in Uit-
geest. 
Hierop hebben de drie de be-
nen genomen en zijn op de 
A9 terechtgekomen. Om-
standers hebben de paar-
den gevangen en in afwach-
ting van hulp vastgezet aan 

de vangrail. De paarden zijn 
uiteindelijk door politie en ei-
genaars van de A9 afgehaald. 
Een man had de stroomdra-
den weggetrokken en de 
paarden opgejaagd. 

Deze hebben via de Geester-
weg de oprit van de A9 geno-
men. De politie heeft de man 
aangehouden die de paarden 
moedwillig heeft laten ont-
snappen. Foto: Ruben Noom.

Onderhoud Polderbaan
Regio - De Polderbaan is van 
maandag 17 tot en met dins-
dag 25 augustus buiten ge-
bruik voor groot onderhoud 
en werkzaamheden aan het 
lichtbesturingssysteem. 

Naar verwachting gebruikt 
Schiphol in deze periode va-
ker de Zwanenburgbaan, 
Aalsmeerbaan en Buitenvel-
dertbaan. Amsterdam Air-
port Schiphol vernieuwt dit 
jaar de lichtinstallaties op alle 

start- en landingsbanen. Ge-
lijktijdig wordt het onderhoud 
aan de banen uitgevoerd, zo-
dat de banen niet langer dan 
noodzakelijk buiten gebruik 
hoeven te zijn. 

Door het onderhoud aan de 
Polderbaan kunnen tussen 
23.00 en 6.00 uur de Zwa-
nenburgbaan en Aalsmeer-
baan ingezet worden voor 
vliegverkeer. In deze regio 
wordt het dan rustiger.

Historisch spektakel
Regio - De geschiedenis 
herleeft bij luchtoorlogmu-
seum Fort Veldhuis in het 
weekeinde van 15 en 16 au-
gustus. De tijd wordt terug-
gezet naar medio 1944. 
Er verrijst een kampement 
van militairen van diverse 
nationaliteiten, voorzien van 
voertuigen en wapens. Bei-
de dagen zullen er demon-

straties en gevechten plaats-
vinden. Daarnaast worden er 
regelmatig uniform- en wa-
pendemonstraties gegeven.  
De activiteiten spelen zich af 
tussen 11.00 uur en 17.00 uur. 
Het Fort bij Veldhuis is onder-
deel van de Stelling van Am-
sterdam en is te vinden aan 
de Genieweg 1 in Heems-
kerk.

Brandje in de duinen
Castricum - Maandag is de 
brandweer om 18.00 uur uit-
gerukt voor een klein brand-
je in de duinen aan de Van 
Speyklaan. 
Onbekenden hebben onge-
veer dertig meter van de weg, 
midden in de duinen een 

brandje gesticht met wat pal-
lets en het vuur onbeheerd 
achter gelaten. Het werd ge-
lukkig op tijd ontdekt door 
voorbijgangers. 
De brandweer heeft het 
brandje snel weten te blus-
sen.
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Jaarmarkt in het 
centrum van Castricum

Castricum - Op zondag 16 
augustus is er van 11.00 tot 
17.00 uur in het centrum van 
Castricum een grote jaar-
markt. Hier bieden veel 
standhouders de leukste, 
lekkerste, nieuwste en mooi-
ste jaarmarktartikelen aan. 
Ook winkels zijn op deze 
koopzondag geopend en veel 
winkeliers doen mee met 
speciale acties. 
Naast de vele braderieartike-
len zijn er ook diverse stand-
werkers en een paar markt-
kramen met oude ambach-

ten, curiosa en verzamel-
objecten uit grootmoeders 
tijd. Vlak bij het station is 
een stand, waar allerlei ou-
de plaatjesalbums, waaron-
der de bekende nostalgische 
Verkadealbums van Jac. P. 
Thijsse kunnen worden be-
wonderd. 
Oude landkaarten en school-
platen van Koekkoek, Jetses 
et cetera. Nabij deze stand is 
er voor kinderen een kinder-
boerderij met meer dan twin-
tig dieren. Elders zijn ook kin-
derattracties te vinden.

Castricum - Annie Assen-
delft brengt een bundel uit 
met gedichten over kinde-
ren in Ethiopië: ‘Kinderen zijn 
als vlinders’. ,,Het is een ont-
roerende bundel geworden 
over de liefde en gastvrijheid 
van deze mensen, maar ook 
over de kwetsbaarheid en ar-
moede”, vertelt Annie. De op-
brengst gaat naar de armste 
kinderen in de sloppenwijken 
van Ethiopië. Deze bundel 
is verkrijgbaar bij boekhan-
del Laan, op vrijdagmorgen 
en elke zondag na de viering 

van half elf in de Pancratius-
kerk. Op zondag 6 septem-
ber wordt in de deze kerk 
de gedichtenbundel offici-
eel gepresenteerd en wordt 
het eerste exemplaar over-
handigd aan pastoor Kale-
ab. Annie: ,,Zelf ga ik met een 
vriendin in oktober weer naar 
Ethiopië om de opbrengst in 
zijn geheel te besteden aan 
scholing en het eetproject. 
Het boekje kan ook telefo-
nisch besteld worden bij mij: 
tel.: 0251-650757. Het kost 
tien euro.”

Bakkum - Kunstenaars zijn 
op werkvakantie; de jongens 
van Trashville organiseren op 
15 augustus een zeepkisten-
race op Camping Bakkum. 
De hele middag zelf zeep-
kisten bouwen van rotzooi 
en dan een wedstrijd rijden. 
Iedereen is welkom om mee 
te doen. De zeepkisten wor-
den gemaakt van rommel die 
vorig jaar op de caming is 
achtergelaten, kapotte skel-
ters, kinderwagens, stoelen. 
Maar ook veel hout en plas-
tic. Hiervan worden auto’s 
gebouwd oftewel zeepkisten. 
Er wordt een parcours uit-
gezet mét hindernissen, die 
elk team zelf heeft gemaakt. 
Na afloop wordt samen op-
geruimd. De autootjes mag 
men houden of worden ge-
doneerd aan de ‘Trash-Mill’. 
De rest gaat weer in de con-
tainer. Inschrijven bij de re-
ceptie van Camping Bakkum 
voor een team van vijf perso-
nen. Er is plaats voor zestien 
teams. De wedstrijd is voor 
jong en oud, neem zelf ge-
reedschap mee. Van 15.30 tot 
21.00 uur.

Zeepkistenrace 
van rotzooi

Genieten van cultuur 
op camping Bakkum

Bakkum - De swingen-
de band Zorita sloot za-
terdagavond het festival 
Bakkum Vertelt af in the-
ater De Pan op Camping 
Bakkum. Maar pas na-
dat er gezongen was door 
het publiek voor de jarige 
campingmanager André 
Kortbeek. 

Zorita zorgde daarna voor 
een mooi en vrolijk slot waar-
bij werd gedanst, gezongen, 
geklapt door jong en oud. Dat 
gebeurde ook een dag eer-

der, maar dan op de country 
en bluegrass van Bunch on a 
Breaout. 
Vier dagen lang stond de 
camping aan de Zeeweg in 
het teken van theater, mu-
ziek, kampvuurverhalen en 
een speciaal programma 
voor de kinderen; De Parade, 
maar dan in het klein. Niet al-
leen in het theater; de kun-
stenaar waren overal te vin-
den. Het was allemaal gratis, 
een bijzondere traktatie voor 
de kampeerders en alle in-
woners van de regio. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Ted 2

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Amy

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
Mission: Impossible 

Roque Nation
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur

Paper Towns
dinsdag 14.00 uur
Mr. Holmes

dinsdag 14.00 uur
Nature - 3D (NL)

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.00 uur   
woensdag 14.00 uur   
De kleine Prins 

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 16.00 uur   
Binnenste Buiten - 3D (NL)

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 16.00 uur   
Minions - 2D (NL)

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.00 uur   
woensdag 14.00 uur   

Minions - 3D (NL)

Programma 13 augustus t/m 19 augustus 2015

Amy’s levensverhaal
De film Amy vertelt het le-
vensverhaal van zangeres 
Amy Winehouse vanuit haar 
eigen perspectief. Met haar 
fenomenale stem en muzi-
kale talent, behoort zij tot 
één van de grootste ico-
nen van deze eeuw. Als dé 
superster van een genera-
tie en een authentieke jazz-
artiest pur sang, schreef en 
zong Amy vanuit het diepst 
van haar hart. Ze gebruikte 
haar muzikale gave om haar 
persoonlijke problemen te ui-
ten. De combinatie van haar 

rauwe eerlijkheid en haar ta-
lent resulteerde in enkele van 
de origineelste nummers van 
deze eeuw, waarvoor zij be-
kroond werd met zes Gram-
my Awards. Haar wereldwij-
de succes had echter ook 
zijn keerzijde en veroorzaakte 
een opdringerig en genade-
loos mediacircus, dat in com-
binatie met haar roerige rela-
ties en rock-’n-roll levensstijl 
zijn tol begon te eisen. Op 23 
juli 2011 overleed Amy Wi-
nehouse aan alcoholvergifti-
ging. Ze was 27 jaar oud. 

Binnenstebuiten in 3D
Opgroeien gaat niet zon-
der vallen en opstaan, en dat 
geldt ook voor Riley. Wanneer 
haar vader een nieuwe baan 
krijgt in San Francisco, moet 
ze haar leventje in het Mid-

denwesten van Amerika ach-
ter zich laten. Riley laat zich, 
net als iedereen, leiden door 
haar emoties: Plezier, Angst, 
Woede, Afkeer en Verdriet. 
Een speels kijkje in het hoofd.
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Bij Medisch Lasercentrum Haarlem

Tatoeage verwijderen

Regio - Bij Medisch Laser-
centrum Haarlem kan ieder-
een terecht voor het verwij-
deren van tatoeage. Er wordt 

gewerkt met de Q-Switched 
Nd-YAG die de nieuwste ont-
wikkelingen presenteert in 
het verwijderen van tatoea-
ges.
Tijdens een eerste bezoek 
wordt een test gedaan om te 
zien hoe de huid reageert om 
zo de meest effectieve be-
handeling te kunnen geven. 
Een behandeling met deze 
laser is minder pijnlijk dan 
andere behandelopties. 
De kosten zijn afhankelijk 
van de aandoening en het 
te behandelen gebied. Maak 
een afspraak voor een gra-
tis en vrijblijvend consult bij 
de dames van Medisch La-
sercentrum Haarlem via 06-
25015284. Kijk voor meer in-
formatie op www.medischla-
sercentrumhaarlem.nl.

Maud en Noek Vonk slepen 
prijzen binnen met hun kalfjes

De twee dochters van John 
en Yvonne Vonk, Noek (9) 
en Maud (11)  hadden we-
ken van te voren getraind 
om de kalveren te laten 
wennen aan de ‘catwalk’. 
Ze werden van te voren ge-
schoren en mooi gemaakt. 
Maar zij lieten hen ook wen-
nen aan een halster zodat 

ze niet alle kanten opspron-
gen tijdens de keuring, want 
dat doen kalveren al gauw. 
De kop van het kalfje moest 
mooi omhoog staan, zodat 
de jury een oordeel kon vel-
len. 
Er werden drie eerste prijzen 
behaald. Maud bij de oudere 
kalveren met Ground Lake 

Gretha en Noek bij de jon-
gere met Ground Lake Ma-
rie. Ook Ground Lake Ma-
riska, een vaars, dit is een 
jonge melkkoe die eenmaal 
heeft gekalfd, werd kampi-
oen. Bij de babykalfjes werd 
een tweede prijs behaald 
met Ground Lake Maui.
Dat het totaalplaatje klopte, 
bleek uit de lintjes en bekers 
die de kalveren in de wacht 
sleepten. 
Zo trots als een pauw na-
men beide dames de prijzen 
in ontvangst en hoorden de 
keurmeester in vaktermen 
vertellen waarom juist deze 
kalveren goeie melkkoeien 
voor de toekomst zullen zijn. 
(Monique Teeling).

Uitgeest - Bij de boerderij van maatschap Beentjes-
Vonk aan de Broekpolderweg in Uitgeest lopen zo¹n 
honderd koeien en zeventig stuks jongvee. Pinken van 
een en twee jaar en kalveren van nul tot en met een. De 
stalnaam is Ground Lake Holsteins. Ground Lake komt 
van het Grondsmeer waaraan het land van de maat-
schap grenst. Holsteins is het soort melkkoeien dat 
hier gehouden wordt. Vorige week woensdag was er 
bij de Ruïne van Brederode een kalverenkeuring.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - Kelvyn Bart, zoon 
van Jeroen H.E. Bart en Jo-
sé Meinders. Castricum - 25-
07-2015: Noah Olivier Fun-
ke, zoon van Michel S. Fun-
ke en Cornélie S. Groot. 28-
07-2015: Decco van Wester-
op, zoon van Bob van Wes-
terop en Mila Freire da Sil-
va Costa. 30-07-2015: Thijs 
Cornelis Anthonie Franken, 
zoon van Cornelis H. Franken 
en Johanna N. Schuijt. 30-
07-2015: Lena Elisabeth Nel-
ly Franken, dochter van Cor-
nelis H. Franken en Johanna 
N. Schuijt. 31-07-2015: Sam 
Christiaan Jan Karreman, 
zoon van Jeroen Karreman 
en Geertruida A. Willem-
se. 1-08-2015: Mats Lode-
wijk Spaanderman, zoon van 
Pim L. Spaanderman en Cla-
risse A. Absen. Limmen - 26-
07-2015: Elin Elodie Ava Lu-
te, dochter van Alex J.P. Lute 
en Ineke Tienstra. 4-08-2015: 
Thom Smit, zoon van Petrus J. 
Smit en Marloes Frerks.

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd Partnerschap

Akersloot - 5-08-2015: Vo-
jtech W. Wagner en Moni-
ca M.H. de Vos. Castricum - 
4-08-2015: Maarten J. Kuiper 
en Nathalie D. Vaessen.
Limmen - 31-07-2015: An-
thonius N.J. van der Steen en 
Maria A.J. Glorie.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 5-08-2015: Jas-
per Brasser en Noeska Rig-
ter.
 
Overleden
Castricum - 31-07-2015: Kla-
zina Wijker, gehuwd met 
Jan Staartjes. 2-08-2015: El-
ly Y. Piso, weduwe van Pieter 
J. de Vos. Limmen - 13-07-
2015: Jacobus F. Glorie, gere-
gistreerd partner van Adria-
na C.M. Briefjes. 31-07-2015: 
Anna M.P. van Berne, ge-
huwd met Cornelis A. Hage-
man.

Help ‘t Kruispunt groeien
Akersloot - De huisves-
ting van de SWOA wordt te 
klein door de toename van 
de belangstelling voor de 
programma¹s in ‘t Kruispunt. 
Ook wil de Stichting Welzijn 
meer activiteiten ontwikkelen 
voor jongere inwoners. Het 
plan is om een stukje aan te 
bouwen. De totale bouwkos-
ten zijn geraamd op 130.000 
euro. Een anonieme sponsor 
heeft al 60.000 euro toege-
zegd. Maar er is meer nodig.

Daarom wordt een loterij en 
tombola gehouden. De ver-
koop van de loten van vijf eu-
ro start op de open dag op 22 
augustus van 10.00 tot 14.00 
uur in ‘t Kruispunt. Ook zijn 
er loten te koop bij Novy Vel-
zeboer, Veldts Toko en op 28 
augustus op de Jaarmarkt. 
De trekking vindt plaats op 
10 oktober om 14.00 uur op 
de rommelmarkt. Deze wordt 
gehouden van 10.00 tot 16.00 
uur, ook in ‘t Kruispunt. 

Richard de Leth brengt 
‘OERsterk-experience’

Akersloot - Ook gelukkig 
gezond, en gezond geluk-
kig worden? Ga dan naar de 

OERsterk-experience op 18 
september in Hotel van der 
Valk Akersloot.

Richard de Leth, die deze bij-
eenkomst presenteert, ver-
telt: ,,Geluk en gezondheid 
hangen namelijk nauw met 
elkaar samen. Vanuit bre-
der perspectief wordt er die 
avond naar de wisselwerking 
tussen maatschappij en ge-
zondheid gekeken. Met wel-
ke kennis kunnen we ons te-
gen schadelijke impulsen 
weren en hoe kunnen we ons 
geluk en gezondheid verder 
versterken? De rol van voe-
ding, beweging en de psy-
che wordt vanuit nieuwe in-
valshoeken belicht. Aan het 
einde van deze avond volgen 
vanuit deze informatie weer 
praktische tips en oefenin-
gen van om in het eigen le-
ven te integreren: het resul-
taat zal een OERsterk leven 
zijn!” 
Op 18 september in Hotel v.d. 
Valk te Akersloot, aanmel-
den en meer informatie via 
www.oersterk.nu. Foto: Mi-
chel Mulder.





 
8   12 augustus 2015

Castricum/Uitgeest - Tim-
merdorp blijft populair bij 
kinderen. Dat geldt ook voor 
de Huttenweek in Uitgeest. 
Op het veldje aan de Roe-
mersdijk in Akersloot zijn de 
kinderen vanaf woensdag in 
de weer met hamers, spijkers 
zagen en hout. Het thema is: 
‘Op vakantie in Akersloot’. 
Op vrijdagavond vindt de 
bonte avond plaats, publiek 
is welkom. De tiende edi-
tie van Conquista Timmer-
dorp in Limmen heeft als the-
ma Feest. Het Koekoeksveld 
wordt bevolkt door een re-
cordaantal deelnemers: 230 
kinderen. De jonge klussers 
zijn begonnen met de bouw 
van feesttenten en terrassen 
waar iedereen donderdag-
avond, tijdens de vrijmarkt, 
helemaal los kan gaan. Het 
hoogtepunt vormen de wa-
terspelen op donderdag. 
Houd de website van Con-

quista in de gaten voor dro-
nebeelden van het Timmer-
dorp!
In Uitgeest doen 350 kinde-
ren mee aan de Huttenweek. 
De burgemeester en kapitein 
Blauwbaard verzorgden de 
opening. Er wordt een pira-
teneiland gebouwd. De kin-
deren zijn een dag op stap 
geweest en mogen bij goed 
weer een nachtje in de hut 
slapen. Ondertussen verrij-
zen er ook prachtige houten 
bouwwerken op het veld ach-
ter de Visser ‘t Hooftschool 
in Castricum. Hier worden  
ook allerlei andere activitei-
ten georganiseerd, zoals een 
playbackshow en een voet-
baltoernooi. Live meekijken 
in Castricum kan via de we-
bcam op de website van Ti-
doca. Daar zijn ook foto’s en 
verslagen te vinden, net zoals 
op de websites van de ande-
re dorpen. 

Vanaf vrijdag 4 september  is er een Aikidoschool in  
Uitgeest! De lessen vinden plaats op de vrijdagavond in 
Gymzaal de Meet en er zijn lessen voor volwassen en 
jeugd. In september is er een speciale introductiecursus 
om vrijblijvend kennis te maken met Aikido.

De lessen worden verzorgd door Aikido Kennemerland  
met ook locaties in Haarlem, Heemskerk, Velserbroek en  
IJmuiden. Hans Boersma (3e dan Aikido) is oprichter van Aikido 
Kennemerland en gaat lessen geven in Uitgeest.

Hans Boersma over de ope-
ning: “Aikido Kennemerland is 
nu al bijna twee jaar actief en 
we zijn in die tijd flink gegroeid 
qua ledenaantal en ook locaties. 
Er trainen nu al acht enthousi-
aste Uitgeesternaren bij Aikido 
Kennemerland en een dojo ope-
nen in Uitgeest kon dan ook niet 
lang meer duren!

Belangrijk punt is dat Gymzaal 
de Meet centraal ligt, waardoor 
het voor Uitgeesternaren goed 
te bereiken is, maar ook voor 
mensen uit Alkmaar, Akersloot, 
Castricum en Heemskerk.”

Aanbod Aikido lessen Uitgeest:
Van 19.00-20.00 uur bieden we jeugdlessen aan voor jeugd 
van 8-14 jaar. Jeugd wordt spelenderwijs bekend gemaakt met 
Aikido. We doen veel rol- en valoefeningen en daarnaast leer je 
steviger in je schoenen staan.
Van 20.00-21.00 uur is het tijd voor de volwassenen. Bij 
Aikido leer je de aanval van een tegenstander mee te nemen 
en te eindigen in een worp of klem. Sleutel is hierbij te werken 
vanuit je eigen kracht, je centrum. Aikido kent geen competitie-
element waardoor het geschikt is voor zowel mannen als vrou-
wen, groot of klein.

Informatie over de introductiecursus:
• kosten: eenmalig e 25,- kinderen, voor vier weken les
• kosten: eenmalig e 30,- volwassenen, voor vier weken les
• locatie: Castricummerweg 13, Uitgeest

Meer inforMatie: Hans BoersMa, via e-Mail: info@
aikidokenneMerland.nl  of telefoonnuMMer 06-
57558361. Zie ook: www.aikidokenneMerland.nl

Aikido in 
Uitgeest
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Bakkum - Zaterdag 15 au-
gustus om 19.00 uur begint 
in de H. Maria ten Hemelop-
neming in Bakkum de laat-
ste eucharistieviering. Ruim 
65 jaar heeft deze kerk ruim-
te geboden voor vieringen 
aan de inwoners van Bak-
kum, maar ook aan de be-
zoekers vanuit Castricum. Er  
zijn in deze tijd veel huwelij-
ken, doopsels, begrafenissen 
en andere soorten vieringen 
gehouden. Zowel de kerk als 

de pastorie en het vereni-
gingsgebouw ³De Eenhoorn² 
zijn verkocht aan de familie 
Renkema, die aan de gebou-
wen een andere invulling zul-
len geven, maar in ieder geval 
geen sloop.
De beslissing om de kerk te 
sluiten is eind 2013 geno-
men. De laatste dienst wordt 
gehouden op het feest van de 
patrones van de kerk, de ten 
hemelopneming van Maria. 
In de dienst zullen voorgaan 

deken Ton Cassee en pas-
toor Kaleab, waarbij zij aan 
het eind van de viering, geas-
sisteerd door een aantal vrij-
willigers, de eucharistische-
attributen in processie zullen 
overbrengen naar de Pancra-
tiuskerk. Het koor Cantare 
verleent muzikale ondersteu-
ning. Vanaf 22 augustus kun-
nen de Bakkumers voor de 
viering terecht in de Pancra-
tius op zaterdag om 19.00 uur 
en op zondag om 10.30 uur

Allerlaatste viering in Bakkum

Bushcraft; overlevings-
strategieën in de natuur
Castricum - Bushcraft is de 
techniek van leven in de na-
tuur. Eeuwenoude kennis en 
vaardigheden worden inge-
zet om de vrijheid van het 
overleven te ervaren. Een ei-
gen schuilplaats maken, wa-
ter zuiveren en voedsel vin-
den in de natuur. 
Tijdens de tweedaagse cur-
sus leren de deelnemers ver-
schillende technieken om 
vuur te maken, welke plan-
ten je wel of niet kan eten en 
hoe veilig overnacht kan wor-
den in het wild. Ook wordt er 

aandacht geschonken aan 
het lopen met een kompas. 
Op 5 en 6 september is de 
mogelijkheid om twee dagen 
deel te nemen aan de cursus 
in het bos en de duinen. Via 
www.campinggeversduin.nl 
wordt dit avontuur bereik-
baar.
Minimale leeftijd vanaf 18 
jaar of met begeleiding ouder 
dan 21 jaar vanaf acht jaar. 
Aanmelden bij de receptie 
van camping Geversduin of 
stuur een e-mail naar info@
campinggeversduin.nl. Castricum - Bij de politie-

post in Castricum werd ver-
rast gereageerd op de slag-
roomtaart die fractievoor-
zitter Marjo Husslage en af-
delingsvoorzitter Petra Ga-
zendam namens SP-Castri-
cum kwamen aanbieden vrij-
dagmorgen. Unaniem be-

sloot de SP dat het tijd werd 
om de politie te steunen in 
hun acties voor een behoor-
lijke CAO. De SP laat weten 
niet blij te zijn dat het poli-
tiebureau wordt vervangen 
door een steunpost in het ge-
meentehuis, de partij vreest 
voor langere aanrijdtijden.

Heemtuin 
open 

Regio - Tijdens de open dag 
op 16 augustus staan vrijwil-
ligers van heemtuin De Wie-
lenmaker in Egmond-Binnen 
klaar met informatie over 
de heemtuin. Van 11.00 tot 
16.00 uur, entree is gratis, 
een donatie is welkom. De 
heemtuin is te vinden op de 
St. Adelbertusweg 38. 
Op de foto gehakkelde au-
relia op boerenwormkruid in 
heemtuin De Wielenmaker. 
Foto: Peter Lassooy.

Feest voor zieke kinderen
Regio - Zondag 23 augustus 
vindt Bites & Beats plaats, 
het culinaire en muzikale 
feest in de tuin van Slot As-
semburg in Heemskerk. Er 
is eten en muziek en op het 
veld naast Slot Assumburg is 
een kinderparadijs bestaan-
de uit verschillende lucht-
kussens en lasergameacti-
viteiten. Dit jaar heeft de or-
ganisatie de kinderafdeling 

van het RKZ als goed doel 
gekozen. Men kan genieten 
van de Young Pop Collective, 
the Barnbees en VanZolder. 
Daarnaast zijn er dansgroe-
pen en andere creatievelin-
gen die voor vermaak zor-
gen. En er is een eendjesrace 
georganiseerd door de Lions 
Castricum/Heemskerk. Van 
12.00 tot 21.00 uur en gratis 
toegang.

Castricum - Op maandag 14 
september gaat de cursus in-
ternet en e-mailen van start 
bij Welzijn Castricum in een 
rustige tempo. De cursus be-
staat uit zes bijeenkomsten 
van 10.00 tot 12.00 uur en 
wordt gegeven door een er-
varen docente, Liesbeth van 
Hoek (foto). Aanmelden via 
0251 656565, info@welzijn-
castricum.nl. Foto: Nico Lute.

Cursus internet 
en email

Dansen op het terras 
van De Oude Keuken

ºBakkum - Afgelopen zon-
dag was het druk op het ter-
ras van De Oude Keuken. De 
band Mainville Music Com-
pany trad op en speelde een 
repertoire met herkenba-
re blues met een jazzy ge-
luid, afgewisseld met heden-

daagse muziek. ,,Er werden 
geregeld stoelen bijgehaald, 
het publiek bleef maar ko-
men, meestal per fiets”, ver-
telt Chaja Kause van Bergen. 

,,Er werd zelfs gedanst, zo 
aanstekelijk was de muziek.”
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Boot gaat om, opvarenden gered
Akersloot - De hulpdien-
sten, waaronder de trauma-
helikopter uit Amsterdam en
de brandweerboot van Uit-
geest, werden woensdag-
middag een week geleden 
omstreeks 16.15 uur gealar-
meerd voor een wateronge-

val op het Alkmaardermeer. 
Daar bleek een bootje te zijn 
omgeslagen. 

De twee opvarenden van het 
bootje zijn door een boot van 
de politie uit het water ge-
haald en door de brandweer 

met de brandweerboot veilig 
aan wal gebracht. Hier bleek 
dat de twee niet gewond wa-
ren. 
Het bootje is door de brand-
weer naar de haven gesleept. 
Bron: Akersloot 112, foto: Ru-
ben Noom. 

Polsstokkers winnen
Uitgeest - Bij de atle-
tiekwedstrijd Meeting van 
Mon in Kessel-Lo in België 
werd zowel bij de heren als 
de dames de polsstokhoog-
springwedstrijd gewonnen 
door leden van AV Lycurgus.
Het lukte Rianna Galia-
rt dit keer om haar persoon-
lijk record te verbeteren naar 
4.40meter. Deze  hoogte be-
tekent dat ze nu derde op de 
allertijdenlijst van Nederland 
bij het polsstokhoogspringen 
staat.
Deze prestatie was naast 
de eerste plaats in de wed-
strijd ook een verbetering 
van het baanrecord in Kes-
sel-Lo. Menno Vloon won bij 

de mannen de wedstrijd met 
een hoogte van 5.45 meter. 
Tjerk Conijn kwam bij deze 
wedstrijd uit op de 1500 me-
ter. Met een tijd van 3.50.41 
werd hij vierde in zijn serie. 

Na zijn goede prestatie vori-
ge week bij het NK kon Da-
ve Brandhoff bij het hoog-
springen de lijn niet doorzet-
ten. Het lukte deze keer niet 
de aanvangshoogte te halen.
Het Belgische lid van Lycur-
gus Vanessa Sterckendries 
kwam bij het  kogelslingeren 
tot een afstand van 61,32m 
een vierde plaats. Bij het dis-
cuswerpen werd ze zesde 
met 44.92 meter.

Schilderworkshop van 
twee dagen aan zee

Bakkum - Zaterdag 29 en 
zondag 30 augustus star-
ten beeldend kunstenaars 
Fennanda Eleveld uit Castri-
cum en Helen Vreedeveld uit 
Amsterdam met met een se-
rie teken en schilderwork-
shops rond het thema getij-
den en seizoenen. De eer-
ste workshop vindt plaats in 
het prachtig gelegen tijdelij-
ke atelier in voormalig Pavil-
joen Blinckers op het strand-
plateau.
 
Helen Vreedeveld en Fen-
nanda Eleveld leerden elkaar 
kennen bij de Hermitage Am-
sterdam waar ze werken als 
docent beeldende kunst. Bei-
den hebben in hun gemeng-
de beroepspraktijk als kun-
stenaar/docent ruime erva-

ring in het begeleiden en sti-
muleren van het creatieve 
proces en in het maken van 
kunst.
 
In voormalig restaurant 
Blinckers, hoog op het duin 
met veel open ruimtes en ter-
assen die over het strand, de 
zee en de duinen uitkijken 
gaan de deelnemers aan het 
werk. In de workshop laten 
de deelnemers zich inspire-
ren door het zomerse licht op 
de duinen en het strand, eb 
en vloed, en wat de zee nog 
meer beweegt.
Van 10.00 tot 17.00 uur wordt 
gewerkt met diverse materi-
alen en technieken. Opgeven 
vóór 20 augustus via tel.: 06 
44942054 /0251-829963 of 
fennanda.eleveld@ziggo.nl. 

Uitdagende routes getrotseerd
Regio - Zaterdagochtend 8 
augustus meldden zich meer 
dan 2.000 fietsers bij de nieu-
we startlocatie Country Hall 
de Liège, klaar voor hun 
deelname aan de LBL Arden-
nen Classic. Voor de 33e keer 
organiseerde Le Champion 
deze uitdagende Belgische 
toertocht. Wielrenners kon-
den tijdens deze vernieuwde 
editie kiezen uit de afstanden 
125, 167 en 230 km, waar-
bij zij voor meerdere pitti-
ge beklimmingen kwamen te 
staan. De zomerse tempera-
turen van dit weekend maak-
ten de toertocht extra zwaar 
en met de fameuze kuiten-
brekers op het parcours als 
de Chambralles, Redoute en 

Roch aux Faucons hebben de 
wielrenners een echte pres-
tatie geleverd. De LBL Ar-
dennen Classic is al jaren een 
geliefde toertocht bij Hollan-
ders. Gebaseerd op het par-
cours van de oudste wieler-
klassieker Luik-Bastenaken-
Luik biedt het parcours wiel-
renners de unieke mogelijk-
heid om de Belgische heu-
vels te trotseren. 
Nieuwe cols in het parcours 
dit jaar waren de Col de la 
Roche a Frene (voor alle af-
standen) en Côte du Rideux 
(167 en 230 km). Deze zijn in 
plaats gekomen van de Wan-
ne waar de tocht voorgaan-
de jaren langs kwam. De ver-
andering van de route bood 

deelnemers nieuwe uitzich-
ten en met gemiddelde klim-
percentages van 9 % en 6,9 
% nieuwe kuitenbrekers om 
aan te gaan. 
De wielrenners sloten de dag 
af met twee flinke beklim-
mingen: de fameuze Côte de 
la Redoute en Côte de la Ro-
che aux Faucons. Het was 
een zwaar parcours, maar is 
erg goed ontvangen door de 
deelnemers. Zij hebben dan 
ook heuse prestaties gele-
verd en zijn bij de finish in 
Luik terecht warm onthaald. 
Editie 2016
De 34e editie van de LBL Ar-
dennen Classic vindt vol-
gend jaar plaats op 6 augus-
tus 2016.

Jongseniorencompetitie 
gaat vierde seizoen in

Regio - De jongsenioren-
competitie voetbal gaat in 
september van start met een 
goed deelnemersveld uit de 
regio. Deelnemende vereni-
gingen zijn Odin’59, BVV de 
Kennemers, Vitesse’22, VV 
Limmen, HFC EDO, Fortuna 
Wormerveer en SC Hercules 
Zaandam. 

Deze competitie is opgezet 
om jonge talentvolle spelers 

op niveau wedstrijden te la-
ten spelen. De voorkeur is 
om vooral A-junioren aan te 
laten sluiten bij het selectie-
voetbal binnen de vereniging. 
De wedstrijden worden op de 
tweede dinsdag/woensdag 
van de maand gespeeld en 
de eerste ronde is op dinsdag 
8 september. De acht deelne-
mende verenigingen spelen 
een halve competitie en strij-
den om de wisselbeker.
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Disco en games
Castricum - Op vrijdag14 
augustus wordt van 20.00 tot 
22.00 uur in Discovery een 
disco, game & dancefeest 
gehouden voor kinderen van 
zes tot en met twaalf jaar.  
Aanmelden kan bij Welzijn 
Castricum, tel.: 0251-656562, 
info@welzijncastricum.nl

Castricum - De bekende or-
ganist Dirk Out geeft op vrij-
dag 14 augustus een con-
cert op het David-orgel van 
de Pancratiuskerk. Dirk Out 
was in de jaren ‘80 en ‘90 een 
veelgevraagd begeleider bij 
radio- en televisie-opnamen 
van de NCRV. Hij maakte 
daarnaast concertreizen en-
op het eerste César Franck-
concours in 1976 in de Ka-
thedrale Basiliek in Haarlem 
behoorde hij tot de prijswin-
naars. In 2005 werd hij on-
derscheiden door de ‘Société 
Académique d’ Éducation et 
d’ Encouragement Couron-
né par l’ Académie Françai-
se Arts, Sciences et Lettres’ 
vanwege zijn verdiensten 
voor de Franse orgelcultuur.
Dirk Out zal een zeer gevari-
eerd programma ten gehore 
brengen. Het concert begint 
om 20.00 uur. 

Orgelconcert

De eerste drie plaatsen 
voor duiven van Gert

Uitgeest -  Zaterdag 8 au-
gustus stond de vijfde Jon-
ge duivenvlucht van dit sei-
zoen op het programma van-
uit het Franse Peronne met 
een afstand van 314 km. Er 
deden negen leden mee van 
de Vliegende Vleugels met 
175 ingekorfde duiven. Met 
een strak noordelijk windje 
op kop maakte het voor de 
jonge duiven een moeilijke 
vlucht. Onder prima omstan-
digheden werden de dui-
ven gelost om 10.10 uur. De 
eerste en snelste drie duiven 

werden rond 14.51.20 gecon-
stateerd in Uitgeest bij Gert 
Twaalfhoven met een gemid-
delde snelheid van ruim  67 
km p/uur. De eerste, twee-
de, derde, vijfde en negende 
plaats ging naar Gert Twaalf-
hoven. De taart van deze 
week gaat naar Hein Berk-
hout met een van zijn dui-
ven op de 44e plaats. De eer-
ste duif van Gert Twaalfhoven 
was tevens goed voor een 
zevende plaats in het Rayon 
B. tegen 83 deelnemers met 
1651 duiven.  Lezing: Aardse voeding 

voor lichaam en ziel 
Egmond - Rondom de Eg-
mondse Abdij heeft zich, 
vanaf haar heroprichting in 
1935 een weelderige tuin 
ontwikkeld, die vooral van-
af 1947 door de inzet van pa-
ter Martin Vleugel vorm heeft 
gekregen. 
In deze oase van groen 
heerst een serene rust. Om-
dat de monniken een bijdra-
ge willen leveren aan de hui-
dige en toekomstige maat-
schappij, willen we in de ab-
dijtuin ruimte geven aan de
educatie over de ‘Levende 

Aarde’. In dit project staat de 
zorg voor een gezonde aarde 
centraal. De abdij sluit daar-
om aan bij het jaar van de 
bodem 2015 en zal een pro-
gramma aanbieden met di-
verse projecten en lezin-
gen rond het thema bodem. 
De aftrap wordt gegeven 
met een lezing op zaterdag 
15 augustus vanaf 13.30 uur 
door Karin Wezenpoel en Bä-
rbel Böhling: ‘Aardse voeding 
voor lichaam en ziel’. Aan-
melden op www.benedictus-
hof.nl.

Meedoen met grote 
schoonmaak van strand 
Castricum - Op 1 augustus 
ging de Boskalis Beach Clea-
nup Tour van Stichting De 
Noordzee van start. De he-
le maand augustus maken 
vrijwilligers in 27 etappes de 
volledige kustlijn schoon. 

Op 17 augustus vindt de ac-
tie plaats op het strand tus-
sen Castricum en Egmond, 
aanvang 10.00 uur. Deze in-
tensieve opruimactie strekt 

van  Zeeland tot en met het 
strand van Schiermonnikoog, 
een afstand van 350 kilome-
ter. Vóór aanvang van de op-
ruimactie hebben zich al ruim 
1.200 vrijwilligers ingeschre-
ven voor één of meerdere 
etappes. 

Meedoen? Kijk voor meer in-
formatie, overzicht van de 
etappes en inschrijven op 
www.beachcleanuptour.nl.

Hans de Winter per direct 
gestopt bij FC Uitgeest

Uitgeest - Hans de Winter, 
die sinds twee jaar werk-
zaam is bij FC Uitgeest als 
Hoofd Jeugd Opleiding, is 
per direct gestopt bij FC 
Uitgeest. 
Hans heeft een mogelijk-
heid aangeboden gekre-
gen om in China aan het 
werk te gaan. FC Uitgeest 
gaat op zoek naar een 
nieuwe kandidaat voor de 
functie.

Jubileum Dolfinn Rocks
Heiloo - Dolfinn Rocks is 
een benefietfestival dat op 
zaterdag 22 augustus plaats-
vindt rond Winkelcentrum 
‘t Loo met kinderactivitei-
ten en live-optredens. Doel 
is kinderen met een beper-
king meer te laten genieten. 
De toegang is gratis en met 
elke bon voor drank of eten 
dragen de bezoekers bij aan 
het goede doel. Pater Moes-
kroen komt en de bluesband 
Barrelhouse staat op het po-
dium. Ook Hind, Mike van 
der Horst en Jamyro zijn van 
de partij. De band Housedie-
ren heeft een nieuw concept: 
een dj met livemuziek tege-

lijk. Country Wilma is aanwe-
zig en zij maakt de weg vrij 
voor de internationale afslui-
ter van dit jaar Bon Giovi met 
covers van Bon Jovi.
Naast kinderactiviteiten, met 
draaien, treinen, springen, 
zwaaien en aquabubbelen 
ook een bijdrage van Drum-
band De Reiger. Verder een 
speciaal optreden van Los 
Dolfinnos en ook Juriaan Sin-
gels komt zingen. Showhero 
er weer bij met een helden-
show. Nick de Jong zal het 
plein tijdens de middag op-
luisteren met straattheater 
en daarnaast is ook de Biba 
Boerderij aanwezig.

Brandweer weer uitgerukt 
voor een containerbrand 

Castricum - Voor de vijfde 
keer in rij moest de brand-
weer uitrukken voor een con-
tainerbrand. 
Dit keer was de container 
bij de Augustinusschool het 
doelwit van brandstichting, 

vorige week woensdag rond 
23.20 uur. Een buurtbewoner 
hoorde de klep van de con-
tainer dichtslaan en zag ie-
mand hard wegrennen. De 
politie tracht de daders te 
achterhalen.

Akersloot - Na de afwe-
zigheid van een aantal we-
ken, heeft Wim Mandenma-
kers weer laten zien dat hij 
echt de sterkste is tijdens de 
moutainbikewedstrijd op de 
Cloppenburgh van de KPB-
school. In de eerste ron-
de probeerde Chris Kemp 
en Henk Louwe tevergeefs 
hem het leven zuur te maken. 
Ook de sterk rijdende Wilfred 
Knegt deed een poging, maar 
Mandenmakers werd de win-
naar. Waar Knegt zich op een 
tweede plaats kon handha-
ven, vochten Kemp en Louwe 
om een podiumplaats voor 
het brons. Door een moment 
van onoplettendheid moest 
Louwe in de laatste 300 me-
ter zijn meerdere erkennen in 
Kemp.

Mandenmakers 
heerst weer



Ooievaar gesignaleerd
Sinds enige tijd vliegt er met 
regelmaat een ooievaar in 
Bakkum-Noord nabij de Hee-
reweg. De vogel landt dan 
dicht bij de duinen waar ik de-
ze, helaas niet scherpe, foto 
heb kunnen maken. Tot nu toe 
is het er een, wie weet komt 
er wel een partner bij als er 
een neststok geplaatst wordt.

Tanja Koet, Bakkum.

Oproep tegenactie 
kaalslag duinen

Ik ben het geheel eens met het artikel van H.J. Weima in De 
Castricummer van 5-8-2015; het natuurbeheer in Nederland is 
volledig ontspoord. De kap van het unieke dennenbos rond de 
Hoge Toren in Bakkum bewijst dit overduidelijk. Natuurorgani-
satie proberen zoveel mogelijk subsidie binnen te halen voor 
de ‘projecten’ die ze indienen. De subsidiegevers blijken nog-
al kortzichtig te zijn en trappen in de mooi opgestelde rappor-
ten vol met drogredenen. 

Men slaagt er telkens weer in subsidie los te weken voor aller-
lei hobbyachtige projecten die voortdurend werk blijven vragen. 
Steeds valt daarbij op dat de beheerders de natuur zo veel mo-
gelijk trachten tegen te werken, die mag zich niet naar eigen 
aanleg ontwikkelen. Er is een sterke voorkeur voor zandverstui-
vingen, kale landschappen en moerasmeertjes. 
Omdat dit soort landschappen om onbegrijpelijke redenen 
eerder voor subsidie in aanmerking komen ontstaat gemak-
kelijk een perverse prikkel om dit soort gebied uit te breiden 
door bos te gaan kappen. Drogreden: herstel van oorspronke-
lijk duin! Onzinfilosofie: ‘het terugverlangen naar het landschap 
van een periode in het verleden. De keus is willekeurig en zin-
loos. Willen we terug naar een tijdvak dat de boel helemaal on-
der water stond? Of terug naar de laatste ijstijd toen hier een 
koude poolvlakte was? Of terug naar de veenmoerassen die 
achter de duinen ontstonden? Allemaal kletskoek. 

Er is geen enkele zinnige reden om te verlangen naar een arm 
zanderig landschap en met veel geweld het mooie huidige 
landschap te willen transformeren naar de status van een wil-
lekeurige periode in het verleden. Je kunt met evenveel recht 
ook terugverlangen naar de jaren ‘70 toen de duinen zorgvul-
dig met rust werden gelaten. Overal waar door PWN bordjes 
met ‘herstel van....’ neergezet zijn wordt natuur vernietigd. Het 
subsidiegeld wordt aangewend om veel verslechteringen aan 
te brengen en het terrein vol te zetten met onzinnige zaken als 
koeien, schapen, geiten, paarden, wildroosters, hekken, schrik-
draad, noem maar op. 
Veel gemeenschapsgeld (ook uw belastinggeld) wordt ge-
bruikt voor het aanbrengen van verslechteringen. Veel meer is 
te zien op de website: https://sites.google.com/site/kaalslagin-
hetduin. Het is hoog tijd voor tegenactie. Lezers die ook het 
belang inzien wordt verzocht te reageren via een mail naar: 
duinobserver@gmail.com. Bij voldoende belangstelling denk ik 
aan het oprichten van een platform dat via de publieke opinie 
en het aanspreken van de politieke partijen zal trachten in deze 
zaak het tij te doen keren. Intussen is het goed als het publiek 
massaal gaat reageren richting PWN en de provincie Noord-
Holland.
Gerard Hoogeland.

Expositie Historische 
Vereniging Oud-Akersloot
Akersloot - In de bibliotheek 
is tot eind september een ex-
positie van oude foto’s te zien 
over beroepen. 
De Historische Vereniging 
Oud-Akersloot heeft een 
mooie selectie gemaakt uit 
hun rijke beeldbank rond het 

thema beroepen. De expo-
sitie is gratis te bezichtigen. 
Kijk ook eens op de websi-
te www.oudakersloot.nl on-
der het kopje beeldbank zijn 
nog veel meer foto’s over 
Akersloot en zijn inwoners te 
bewonderen.

Tegenslag voor Jaimie 
Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus uit Akersloot heeft in 
het weekend van de Gamma 
Racing Day in Assen een te-
genslag te verwerken gehad; 
hij kwam in de eerste kwalifi-
catie hard ten val. 
Deze eerste kwalificatie 
stond al vroeg in de ochtend 
gepland en toen was het nog 
erg koud op het circuit. Door 
omstandigheden waren ook 
de banden nog niet helemaal 
goed op temperatuur. Jaimie 
verkende in de eerste vier 
ronden het circuit. Nadat hij 
even in de pits was gestopt, 
ging hij op pad om een snelle 
tijd neer te gaan zetten. Om-
dat de voorband tijdens de 
pitstop nog verder was afge-
koeld, had dit tot gevolg dat 
het fout ging in de Rusken-
hoek. Dit is een van de snel-
ste bochten in de baan. Jai-
mie verloor hier de controle 
over de voorkant en kwam op 
hoge snelheid ten val. Om-
dat de motor zoveel scha-
de op had gelopen, kon Jai-
mie die dag niet meer in actie 

komen. Op zondag stond de 
wedstrijd op het programma 
en daarvoor werd een ande-
re Yamaha opgebouwd, maar 
door alle haast was dit niet 
helemaal goed gegaan. Tij-
dens de wedstrijd werkte de 
quickshifter niet en dit is heel 
lastig rijden. 
Ondanks dit wist hij tijdens 
de wedstrijd toch nog een 
aantal goede ronden te rij-
den, maar hij wist er geen 
goed resultaat uit te halen. In 
de middag was er een super-
motowedstrijd op de naast 
gelegen junior track. Hier 
had hij een mooie wedstrijd 
met Bo Bendsneijder. Jai-
mie wist dit gevecht in zijn 
voordeel te beslissen en won 
de wedstrijd met een eerste 
en een tweede plaats in de 
manches. Deze overwinning 
zorgde ervoor dat het week-
end toch op een positieve 
manier werd afgesloten. 
Op zondag 16 augustus zal 
de rijder uit Akersloot deel 
nemen aan de OW Cup op 
Assen. Foto: Kees Siroo.

Castricum - Schrijven kun 
je leren is de opvatting 
van stadsdichter Margreet 
Schouwenaar. Daarom geeft 
zij in samenwerking met de 
bibliotheek schrijfcursussen. 
Bij voldoende aanmeldingen 
in de bibliotheek van Castri-
cum en in Heiloo. 
In de cursus ‘Verhalen over 
je leven’ wordt stilgestaan 
bij het gegeven dat het le-
ven een aaneenschakeling 
van grote en kleine verhalen 
is.  De cursus ‘Verhalen over 
je leven’ wordt een keer in de 
veertien dagen op dinsdag 
van 14.00 tot 16.00 uur gege-
ven in de bibliotheek. De cur-
sus start op 1 september.
In de cursus Creatief schrij-
ven maken de deelnemers 
kennis met het schrijversvak 
en de basisvaardigheden die 
nodig zijn om een goed ver-
haal of een goede tekst te 
schrijven. Deze cursus wordt 
een maal in de twee we-
ken op dinsdag van 14.00 tot 
16.00 uur gegeven in de bi-
bliotheek. De cursus start op 
8 september.
In de cursus Kinderverha-
len schrijven wordt tijdens 
de eerste twee lessen ge-
werkt aan het schrijven van 
een prentenboek. In de laat-
ste twee lessen van deze kor-
te cursus wordt gewerkt aan 
een kinderverhaal. De cur-
sus wordt eens in de drie we-
ken gegeven op vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur in de bi-
bliotheek. Deze cursus start 
op 11 september. Voor in-
lichtingen en of opgave tel 
0725332418 of mail info@
margreetschouwenaar.nl.

Cursussen 
schrijven

Regio - Op zondag 30 au-
gustus organiseert Stichting 
Vrienden van Sighet een na-
zomermarkt op het terrein 
van de Prins Hendrikstichting 
aan de Voorstraat in Egmond 
aan zee. 
Er staan ongeveer honderd 
kramen met voor ieder wat 
wils. , te denken aan:
Woon- en tuinaccessoires, 
kleding, hobbyartikelen, kin-
derkameraccessoires, siera-
den en lederwaren, brocante, 
schilderijen, sfeerdecoraties 
en cadeauartikelen et cetera. 
Van 11.00-17.00 uur. Bij goed 
weer kunnen kinderen in de 
zweefmolen, pony rijden, of 
dobberen in een grote bal in 
de vijver. Het museum van de 
Prins Hendrik is open en er 
treden twee shantykoren op. 
De  opbrengst gaat naar de 
armsten in Roemenië. 

Markt van 
Vrienden Sighet 

www. .nl

www. .nl
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Burgemeester op bezoek 
bij gouden echtpaar Jasper
De heer en mevrouw Jasper-de Koning kregen op dinsdag 28 juli 
2015 bezoek van burgemeester Wendy Verkleij. Zij verraste het 
echtpaar met een feestboeket omdat het die dag vijftig jaar gele-
den was dat in Rijnsburg hun huwelijk werd gesloten.

De geboren Leidenaar C. Jasper (77) en de Katwijkse M. Jasper-de Ko-
ning (71) zijn sinds anderhalf jaar Uitgeesters. Zij besloten na 48 jaar sa-
mengewoond te hebben in het ouderlijk huis van de bruidegom in Lei-
den naar de Bandoneon in Waldijk te verkassen. Voornamelijk om dicht-
bij hun dochter te wonen, én bij de kort daarna geboren kleinzoon Daan 
(zestien maanden).
Ze zouden niet meer terug willen: ‘Het is hier heerlijk rustig, we hebben 
een prachtig uitzicht en een supermarkt op loopafstand.’ Mevrouw Jas-
per loopt zelfs op haar gemak vanuit Waldijk naar het dorp. Of stapt op 
de bus naar Heemskerk voor de vrijdagmarkt. Haar man is niet meer zo 
goed ter been, maar vermaakt zich opperbest in zijn nieuwe apparte-
ment. Met modeltreinen, sport op televisie en bovenal het bezoek van 
kleinzoon twee dagen in de week.’
De heer Jasper werkte de laatste 33 jaar van zijn arbeidsloopbaan voor 
de afdeling Verkoop van drukkerij/uitgeverij Sijthoff. Zo maakt hij de 
hele ontwikkeling mee van loodzetten tot digitale opmaak. Zijn vrouw 
ging als zeventienjarige al werken voor de administratie van Groothan-
del Centra en leidde daarna tot aan haar huwelijk de verkoopafdeling 
van Horecaf.
Na hun huwelijk trokken ze eerst in bij de ouders van de bruidegom. 
Toen die verhuisden naar een bejaardenwoning konden zij in het ouder-
lijk huis blijven, waar eerst hun zoon en zes jaar later hun dochter werd 
geboren. De gouden bruiloft is gevierd in een bekend hotel in Akersloot, 
samen met zoon, dochter, kleinzoon, familie en vrienden.

De heer en mevrouw Jasper met de burgemeester op het balkon van de 
Bandoneon (foto: gemeente Uitgeest).

Groot onderhoud Polderbaan
Van 17 augustus tot 25 augustus 2015 wordt groot onderhoud verricht 
aan de Polderbaan. Het vliegverkeer boven Uitgeest zal in deze periode 
aanmerkelijk afnemen.

Gemeentehuis dicht op 28 augustus
Het gemeentehuis van Uitgeest is vanwege een personeelsdag gesloten 
op vrijdagmorgen 28 augustus en ook telefonisch dan niet bereikbaar.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis van Uitgeest altijd al dicht voor het 
publiek.  

Financiële ondersteuning voor 
activiteiten in de wijk
Hebt u ideeën voor activiteiten in uw wijk rondom een specifiek thema? 
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners samen in de wijk activi-
teiten organiseren, waarbij men elkaar ontmoet. Gedacht wordt aan bij-
voorbeeld activiteiten voor specifieke doelgroepen (zoals ouderen, kin-
deren of mensen met een beperking), thema’s zoals veiligheid, leefbaar-
heid en duurzaamheid of evenementen zoals bijvoorbeeld het Midzo-
merfestival in de Waldijk.
Vanuit het gemeentelijk budget wijkbeheer is voor dergelijke activitei-
ten maximaal € 500,- per activiteit beschikbaar, afhankelijk van omvang 
en type activiteit.
Stuur uw plan ter beoordeling per mail aan: gemeentebestuur@uitgeest.
nl met in de onderwerpregel: ‘Verzoek om bijdrage activiteit in de wijk’.

Verklaring omtrent gedrag soms gratis
Vrijwilligers kunnen soms aanspraak maken op een gratis Verklaring om-
trent Gedrag (VOG). Naast vrijwilligers die werken met kinderen kun-
nen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke be-
perking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de 
aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declara-
ties meer nodig zijn. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aange-
vraagd bij het ministerie van justitie, dienst Justis.
Voor de gratis aanvraag moet wel worden voldaan aan een aantal voor-
waarden. Meer  informatie is te vinden op internet: www.justis.nl/pro-
ducten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers

Bezwaar- en Beroepschriften
De commissie Bezwaar- en Beroepschriften vergadert maandagavond 17 
augustus 2015 in de raadzaal van het gemeentehuis.
Vanaf 19.30 uur bespreekt de commissie een bezwaarschrift tegen het 
besluit van B&W om een omgevingsvergunning te weigeren voor het ge-
bruik van een bedrijfspand aan de Westerwerf in strijd met het bestem-
mingsplan. 

Op zoek naar ontmoetingsplekken
Waar ontmoet u uw vrienden, buren of familie? Bij een kopje koffie aan 
de picknickbank aan de overkant, met een drankje in de voortuin of tij-
dens een spelletje Keezen in het buurthuis? De gemeenten in onze regio 
zijn op zoek naar levendige ontmoetingsplekken. Plekken waar mensen 
in gesprek raken met elkaar. 

Om die ontmoetingen te stimuleren en elkaar op ideeën te brengen star-
ten de gemeenten vanuit de campagne ‘Dat is heel normaal’ een actie.  
Wie een foto van zijn ontmoetingsplaats deelt maakt kans op een stei-
gerhouten tuinbank of tafel. Meedoen? Kijk op www.datisheelnormaal.
nl/actie

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
N.M. Molenaar, echtgenoot 
van A.A. Smit, 80 jaar
M.J. Tromp, 71 jaar

ONDERTROUW
V.V. Trommelen en N. Kuda-
jeva

AANGIFTE PARTNERSCHAP
R.P. Boer en L.A. Le Belle

Ophaaldata restafval

In week 34 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 17 augustus. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 19 augustus.
De Koog:  donderdag 20 augustus.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 21 augustus.

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
28 augustus.
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