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Wegwerkzaamheden 
aan de A9 en A22

Uitgeest - In de nachten 
van donderdag 25 en vrij-
dag 26 augustus krijgt het 
verkeer op de A9 te ma-
ken met hinder tussen de 
Wijkertunnel en Akersloot. 
Voor werk aan de verlich-
ting moet Rijkswaterstaat 
op- en afritten kort afslui-
ten, gemiddeld een half 
uur. 

Verkeer wordt dan omgeleid 
via de volgende op- en af-
rit. De werkzaamheden vin-
den plaats tussen 20.00 uur 
’s avonds en 5.00 de volgen-
de ochtend.
In de nacht van dinsdag 30 
op woensdag 31 augustus 
zijn meerdere verbindings-
wegen op knooppunt Vel-
sen afgesloten tussen 22.00 
en 5.00 uur. De tijdelijke ver-
bindingsweg (keerlus) van de 
A22 vanuit IJmuiden naar de 
A9 richting Alkmaar is dicht. 

Verkeer wordt omgeleid via 
knooppunt Rottepolderplein.
De verbindingsweg (keerlus) 
van de A9 vanuit Rottepol-
derplein naar de A22 richting 
IJmuiden is dicht. Verkeer 
wordt omgeleid via de afrit 
Beverwijk-Oost en de zuide-
lijke calamiteitenboog.
In de nacht van dinsdag 30 
op woensdag 31 augus-
tus zijn eveneens de rijstro-
ken van de A22 tussen IJmui-
den en de A9 dicht tussen 
22.00 en 05.00 uur. Verkeer 
rijdt over de vluchtstrook 
langs het werk. De keerlus 
van de N208 naar de A22 is 
dicht. Verkeer vanaf de N208 
naar de A22 wordt via afrit 
IJmuiden omgeleid naar op-
rit IJmuiden om dan de weg 
te vervolgen naar de A9. Tij-
dens de werkzaamheden 
wordt het verkeer enkele ke-
ren voor maximaal 15 minu-
ten stilgelegd. 
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Timmeren in prut en volle zon
Regio - Het is overal al van 
veraf te horen; de kinderen 
zijn in de laatste week van 
de vakantie druk in de weer 
met hamers, spijkers en za-
gen om een dorp van hout 
te bouwen.  Dat de kinde-
ren bij de start allemaal weg-
zakten in de prut mocht de 
pret niet drukken. Op de fo-
to staan de kinderen in Uit-
geest te trappelen om van 
start te gaan. Als het weer 
het toelaat kunnen de kinde-

ren donderdag overnachten 
op het terrein. In Akersloot 
zijn het zo’n driehonderd 
cowboys en indianen die het 
veldje aan de Roemersdijk 
volbouwen. Ook in Limmen 
wordt er druk getimmerd 
en staan er allerlei activitei-
ten op het programma. Tim-
merdorp Castricum (TiDo-
Ca) bestaat tien jaar, daarom 
zijn er wat extra feestelijkhe-
den deze week. Vrijdagavond 
om 19.30 uur komt hier een 

einde aan een week timme-
ren voor de deelnemers aan 
Timmerdorp. De kinderen 
zien dan hun bouwwerk in-
eenstorten als de brandweer 
het vuur aansteekt achter de 
Visser ‘t Hooftschool aan de 
Kemphaan, teminste, als het 
weersomstandigheden dat 
toelaten. Foto: Ger Bus.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 28-07-2016: 
Juulz Kerssens, dochter van 
Fabian W. Kerssens en Es-
mée B.D. Beukers. 31-07-
2016: Jort Arie Mors, zoon 
van Martijn A. Mors en Cor-
nelia M.C. Kerssens. 1-08-
2016: Rick Johannes Wen-
genslaus de Jong, zoon van 
Daniël W. de Jong en Daniëll-
le A.M. Koppes. Castricum - 
15-07-2016: Teun Julius Laar-
man, zoon van Tim Laarman 
en Rozemarijn Dusseljee. 24-
07-2016: Sil Maarten Willem 
Zoontjes, zoon van Francis-
cus P.M. Zoontjes en Tonny 
M. Elbers. 29-07-2016: Sen-
na Juliette Homburg, dochter 
van Ralf J. Koedijker en Jes-
sica H. Homburg. 4-08-2016: 
Nine Jet Scheerens, doch-
ter van Jorick Scheerens en 
Annemarieke R. Azimi. 4-08-
2016: Seppe Sepp Niek van 
Lieshout, zoon van Gerardus 
A. van Lieshout en Monique 
van Lente. 3-08-2016: Me-
rijn Zonneveld, zoon van Rick 
H.N. Zonnveld en Priscil-
la P.A. van Leeuwen. 12-08-
2016: Camiel Taeke van Vul-
pen, zoon van Egbert T. van 
Vulpen en Lobke Wolfard. 13-
08-2016: Ruby Res, doch-
ter van Roel Res en Sytske 
M. Leijgraaf. Limmen - 15-
07-2016: Jip Jan Tetteroo, 
zoon van Ronald A. Tetteroo 
en Jolein M. Stroomer. 26-
07-2016: Milan Hans Evert 
Zeeman, zoon van Jeroen 
G. Zeeman en Ciska van der 
Beek. 26-07-2016: Daaf Ben-
jamin Bastiaan Verduin, zoon 
van Harry Verduin en Anna P. 
Tuijn. 29-07-2016: Vito Emili-

ano Mascini, zoon van Car-
lo G.L. Mascini en Tessa M. 
van Gorkum. 5-07-2016: Kate 
Julie Smit, dochter van Bar-
tolomeus M. Smit en Rowena 
Tieman. 18-08-2016: Mia An-
na Maria Nijman, dochter van 
Fredericus P.A. Nijman en Ni-
na A.A. Zwagerma.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 3-08-2016: Bart 
W. Koolen en Roos A. Wat-
tel. 5-08-2016: Paul W.Q. Eb-
ben en Sarah C. Wildermuth. 
Limmen: 12-08-2016: Rik 
J.M. Metselaar en Nienke E. 
Van Ginkel. Elders woon-
achtig: 4-08-2016: Niels Ad-
miraal en Elisabeth J. van 
den Berg. 19-08-2016: Jon 
S.B. Duijn en Mariëlle C.A.M. 
Groenland.

Overleden
Castricum - 2-08-2016 Ger-
rit Lammertse, weduwnaar 
van Anthonia A. Druppers. 
3-08-2016: Adriana Hoogen-
boom, weduwe van Aart de 
Haaij. 6-08-2016: Johanna 
M. van Diepen, weduwe van 
Hendricus G. van ‘t Hof. 9-08-
2016: Johannes C.J. Kivit, ge-
huwd met Maria de Bij. 5-08-
2016: Johannes M. Thomsen, 
weduwnaar van Theadora 
M. Snoeks. 6-08-2016: Ali-
da M. Brinkkemper, wedu-
we van Jacob de Vries. Lim-
men - 6-08-2016: Alida Lute, 
weduwe van Cornelis Winter. 
10-08-2016: Nicolaas C. Din-
gerdis, gehuwd met Johan-
na B.M. de Vries. Akersloot: 
9-08-2016: Catharina J. Zon-
neveldt. 

Dit weekend Rock ‘n 
Roll Street Akersloot

Akersloot - Vrijdag 26, za-
terdag 27 en zondag 28 au-
gustus staat Akersloot in te-
ken van het festival Rock ´n 
Roll Street. Het draait dan al-
lemaal om de jaren 50 en 60 
met onvervalste rock-’n-roll 
muziek, Amerikaanse auto-
mobielen, oldtimers, brom-
mers, motoren, petticoats, 
vetkuiven, Solexen, juke-
boxen en meer. Vrijdag 26 
augustus begint om 16.00 
uur de jaarmarkt met 115 
kramen. Er komt een barbier 
die zijn kap- en scheerkun-
sten vertoont. Voor kinderen 
is er om 16.00 uur een clinic 
in de grote tent. Vrijdag om 
17.00 uur begint de muziek 
met de Eightball Boppers. 
Zaterdag 27 augustus staat 
in het teken van brullende 
motoren, overtrekkende ben-
zinedampen, lange leren jas-
sen en pothelmen, oftewel de 
Solexrace ‘Hel van het Wes-
ten’. Het publiek kan boven-
dien genieten van een motor-
demonstratie van Jaimie van 
Sikkelerus. Jaimie heeft al 
een indrukwekkende motor-
carrière op zijn naam staan 
met top drie noteringen op 

Zwarte ooievaar in Bakkum
Castricum - Peter Renckens 
kwam vorige week bij toeval 
een zwarte ooievaar tegen in 
het slootje tussen de nieuw-
bouw en de atletiekbaan aan 
de Zeeweg in Bakkum. 
Dat leverde deze fraaie fo-

to op. Volgens de Vogelbe-
scherming wordt de soort 
uitsluitend op doortrek ge-
zien in mei en in augustus. Er 
zijn totaal al een kleine hon-
derd vogels in Nederland ge-
zien.

zowel EK- als WK-wedstrij-
den in de motorcross, Super-
moto en nu in de wegrace.

De in Akersloot geboren Hein 
Koopman van Koopman Ra-
cing is er ook bij. Hein Koop-
man is ruim tien jaar geleden 
begonnen met de bouw van 
één BMW; inmiddels is hij de 
grootste bouwer en verhuur-
der van race BMW’s in West-
Europa met in zijn beheer 
een vloot van ruim zestig au-
to’s. Daarna is er muziek op 
het plein en in het café.
Zondag 28 augustus wordt 
het bekende Akersloter old-
timerfestival gehouden. Een 
groot aantal oldtimers staan 
vanaf 13.00 uur voor het pu-
bliek te pronken in de oude 
kern van Akersloot; prach-
tige Amerikaanse slee-
en, Cadillacs, Ford Thunder-
birds, Mustangs en oerde-
gelijke Europese oldtimers. 
En opgeknapte oude moto-
ren, nostalgische Solexen en 
veel brommers van onder an-
dere de Elvis Bromfietsclub. 
Voorafgaand aan het festi-
val maken de oldtimers een 
toertocht. Bovendien organi-
seert Moto Sportivo een mo-
tortoer voor alle motorbezit-
ters. Opgave via www.moto-
sportivo.nl. Op zondag vindt 
er om 11.00 uur een dans-
voorstelling plaats van Mi-
cheline Dansschool, gevolgd 
door een demonstratie van 
de Rock & Roll Dansgroep 
Akersloot. De muziek start 
deze dag om 12.15 uur. Er 
zijn twaalf rock-’n-roll bands 
te beluisteren in de tent op 
het Wilhelminaplein en in Ca-
fé De Vriendschap. Het hele 
weekend zijn alle activitei-
ten gratis toegankelijk. Voor 
de kinderen is er ook volop 
vertier. Voor meer informatie: 
www.rockenrollstreet.nl.
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,,Mindfulnesstraining 
vermindert stress”

Uitgeest - De vakantie is 
voorbij. Hét moment waarop 
iedereen verwacht weer op-
geruimd en uitgerust aan de 
slag te gaan.
Maar is dat wel zo? Anne-
lies Blom van Blomcoaching 
vertelt: ,,Steeds meer mensen 
zien op tegen de dagelijkse 
routine en drukte die weer 
begint. Zij zijn in toenemen-
de mate en liggen regelma-
tig te piekeren voor het sla-
pen gaan. Zij hebben in de 
ogen van anderen alles goed 
voor elkaar, maar zelf voelen 
zij zich alleen maar doodmoe. 
Dat kan anders.”
Dat kan door anders te leren 
kijken naar de werkelijkheid-
van-alle-dag, volgens Anne-
lies. Open en vriendelijk. ,,Dat 
is wat je met een acht weken 
durende mindfulnesstraining 
kunt bereiken. De belangrijk-
ste resultaten van deze trai-
ning zijn dat je minder licha-
melijke en psychologische 
klachten ervaart, het veran-
dert de leefstijl in positieve 
zin en ontspannen gaat ge-
makkelijker. Bovendien is het 
resultaat dat je een positie-
ver zelfbeeld hebt, een posi-
tiever beeld van de omgeving 

en dat de kwaliteit van je le-
ven is verbeterd.”
Op Blomcoaching.nl is te le-
zen wat eerdere deelnemers 
hebben ervaren. Op maan-
dag 29 augustus is er een in-
formatieavond over Mindful-
ness in Dorpshuis De Zwaan 
in Uitgeest. Op maandag 5 
september start de volgende 
training van acht weken. Alle 
informatie over Mindfulness, 
de informatieavond, training 
en gecertifi ceerde aanpak 
van Annelies Blom is ook op 
Blomcoaching.nl te lezen.

Themacafé Het Hart; voor en door 
mensen met verstandelijke beperking

Regio - ,,Wij kunnen be-
ter dingen vertellen, om-
dat wij ook een beperking 
hebben. En we hebben he-
le goede ideeën.” Aan het 
woord is Danielle Beentjes 
die actief is als ervarings-
deskundige in themacafé 
Het Hart. 

In De Schuilhoek in Heems-
kerk worden regelmatig ge-
zellige bijeenkomsten geor-
ganiseerd voor mensen een 
verstandelijke beperking met 
informatie en activiteiten. 

leiding voor ervaringsdes-
kundigen gestart. Er worden 
in een jaar tijd elf ervarings-
deskundigen opgeleid.
Danielle legt uit: ,,Een erva-
ringsdeskundige is iemand 
die leert voor zichzelf op te 
komen. Zodat die kan mee-
praten en meedenken. Wij 
hadden gehoord dat in Haar-
lem een themacafé wordt ge-
organiseerd en toen wilden 
we dat in Heemskerk ook. 
Elke keer is er een ander 
thema. Wij organiseren de 
avond, doen de voorbereidin-
gen zoals het thema verzin-
nen, kijken wat we willen ver-
tellen en een programma op-
stellen. Op 2 september heb-
ben we een informatiemarkt 
over vrije tijd. De bezoekers 
kunnen meedoen aan yo-
ga, dansen, kezen, voetballen 
en tafeltennissen. Ze kunnen 
vragen stellen en meedoen 
aan een prijsvraag.” 
Het adres is Van Bronck-
horststraat 1 in Heemskerk 
en het café is open van 19.00 
uur tot 21.00 uur.

Op 2 september is het the-
ma vrije tijd. Alle mensen met 
een verstandelijke beperking 
zijn welkom, met of zonder 
begeleiding.

Het Hart is een initiatief van 
De Hartekamp Groep; een 
zorginstelling die ondersteu-
ning geeft aan mensen met 
een verstandelijke beperking. 
De thema’s die de Harte-
kamp Groep belangrijk vindt 
zijn veiligheid, meedoen, ei-
gen regie en zeggenschap. 
Daarom is vorig jaar een op-

Henk-Willem Klaassen is 
terug in De Oude Keuken
Bakkum - Werk van de Cas-
tricumse schilder Henk-Wil-
lem Klaassen is na een ex-
positie in 2014 weer te zien 
in De Oude Keuken. Hij ex-
poseert daar de komende 
maanden schilderijen van 
diverse projecten waar hij 
de afgelopen jaren mee be-
zig is geweest. Henk-Willem 

Klaasen maakt met olieverf 
op doek kleurrijke schilderij-
en. Het zijn vooral veelkleu-
rige bos- of landschapschil-
derijen. De expositie van de 
schilderijen van Henk-Wil-
lem Klaassen is te zien tot en 
met 6 november in De Oude 
Keuken, Oude Parklaan 117 
in Bakkum.

Akersloot - Gedurende drie 
open avonden kan ieder-
een kennismaken met te-
ken- schildergroep H.U.I.B. 
op de Rembrandtsingel 1. 
Op maandag 5 september 

Open huis bij 
H.U.I.B.

van 19.45- 22.00 uur staat de 
open avond in teken van por-
tret schilderen. 

Op 12 september wordt aan-
dacht besteed aan het im-
pressionisme en op 26 sep-
tember wordt er getekend. 
Het is mogelijk een of alle 
avonden mee te doen. 

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
Ben-Hur 3D

donderdag 19.00 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Café Society

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
Bad Moms

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur
Jason Bourne

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Absolutely Fabulous
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 13.00 uur
woensdag 15.00 uur 

Huisdiergeheimen - 3D
vrijdag & zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur 
Meester Kikker

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Grote Vriendelijke Reus (GVR) NL - 2D
donderdag & zaterdag 13.00 uur 

Ice Age 5 (NL) - 2D
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 16.00 uur
Finding Dory (NL) - 3D

Programma 25 aug  t/m 31aug 2016

Ben-Hur, maar nu in 3D
Ben-Hur vertelt het mee-
slepende verhaal van Judah 
Ben-Hur, een prins die vals 
wordt beschuldigd van ver-
raad door zijn geadopteer-
de broer Messala, een offi -
cier in het Romeinse leger. 
Beroofd van zijn titel en ge-
scheiden van zijn familie en 
de vrouw waarvan hij houdt, 

wordt Judah gedwongen tot 
slavernij. Hij keert na jaren op 
zee terug naar zijn vaderland 
op zoek naar wraak, maar in 
plaats daarvan vindt hij ver-
lossing. 

Gebaseerd op de tijdloze ro-
man van Lew Wallace: ‘Ben-
Hur: A Tale of the Christ’. 

New York, de jaren ‘30. Ter-
wijl hij steeds meer moeite 
heeft met het omgaan met 
zijn kibbelende ouders, zijn 
gangsterbroer en de juwe-
lenwinkel van de familie, ver-
langt Bobby Dorfman naar 
verandering van omgeving. 
En dus besluit hij zijn ge-
luk in Hollywood te gaan be-

Cafe Society proeven. Hij gaat aan de slag 
als loopjongen voor zijn oom, 
een machtige agent voor 
fi lmsterren. Hij wordt al snel 
verliefd, maar helaas heeft 
het meisje al een vriend. Tot 
de dag dat ze bij hem voor 
de deur staat om te vertellen 
dat haar vriend het net heeft 
uitgemaakt. Bobby’s leven 
neemt plotseling een fl inke 
wending.





 
 6   24 augustus 2016

Inloopavond 
Westerveld

Regio - Begraafplaats en 
crematorium ‘Westerveld’ or-
ganiseert op woensdag 31 
augustus de maandelijkse 
inloopavond. Geïnteresseer-
den kunnen dan zonder af-
spraak van 18.30 tot 21.00 
uur binnenlopen en vragen 
stellen. De medewerkers van 
Westerveld staan met een 
kopje koffi e klaar in de toon-
zaal, waar ook een uitgebrei-
de collectie gedenktekens, 
urnen en as-sieraden te be-
kijken is.
Ellis Verkerk, teamleider In-
fo & Nazorg geeft informa-
tie over de verschillende mo-
gelijkheden voor gedenk-
plekken en monumenten. Zij 
vertelt: ,,U kunt altijd een ei-

gen plek uitzoeken in het ge-
denkpark. Een plek omringd 
door weelderig groen, op een 
heuvel of juist op een open 
plek. Westerveld heeft zoveel 
moois, er is altijd wel een 
plek die aanspreekt. Ook bij 
de keuze van een monument 
adviseren wij u graag.”
Om juiste keuzes te kunnen 
maken is het van belang om 
te weten wat er allemaal mo-
gelijk is. Om hierbij te hel-
pen heeft Westerveld een 
wensenformulier ontwikkeld. 
Ook dat kunt u tijdens de in-
loopavond bekijken en mee-
nemen naar huis. Het adres 
is Duin en Kruidberger-
weg 2-6 in Driehuis. Zie ook 
www.bc-westerveld.nl.

Band, open podium en 
en kaartspel in Bakkerij
Castricum - Op woensdag 
24 augustus Weerwolven van 
Wakkerdam in De Bakke-
rij. Dit van oorsprong Franse 
kaartspel kan gespeeld wor-
den met acht tot twintig men-
sen. Het café gaat om 20.00 
uur open en de entree is gra-
tis. Donderdag 25 augustus 
is er een open podium. Ieder-
een is welkom, alles kan en 
alles mag. Deelname en toe-

gang zijn gratis en aanmel-
ding vooraf niet nodig. Het 
café gaat om 20.00 uur open. 

Zondag 28 augustus: Zo-
maar een Zondagmiddag 
met de MCI Band. Mild Cog-
nitive Impairment dekt volle-
dig de lading van deze mu-
zikanten die soms niet weten 
waar ze zijn of zich de eindjes 
van hun eigen nummers niet 

herinneren. Hierdoor maken 
ze met hun mix van jazzy sin-
ger/songwriter rock frisse en 
onbevangen nummers. Aan-
vang: 15.00 uur, entree gratis.

Zwemmen in de regen 
Uitgeest - Een geslaag-
de editie van ‘Moonlights-
wimming’ afgelopen vrijdag 
in zwembad De Zien. Ruim 
honderd zwemmers en tien-
tallen kijkers kwamen op 
het evenment af. Het regen-

de aan een stuk door, maar 
het was windstil en heer-
lijk zwoel. Tot de laatste mi-
nuut werd er gestoeid op de 
vlotten en gevoetbald op het 
veld. Het evenement komt 
volgend jaar terug.  

Akersloot - Henk Verdonk 
junior blijft de te kloppen man 
nadat hij ook deze keer de 
wekelijkse donderdagavond-
wedstrijd om de KPB-moun-
taibikecup heeft gewonnen. 
Weer werd er alleen gestre-
den om de plekken twee en 
drie en de overige trootsprij-
zen. Ver achter Verdonk ju-
nior was Wilfred Knegt die 
het meeste zicht had op de 
trede twee van het podium. 
Maar tijdens de koers schoof 
de jongere broer van de late-
re winnaar Henk Verdonk ie-
dere ronde een plekje op om 
uiteindelijk Wilfred Knegt te-
rug te verwijzen naar plek 
drie. 

Verdonk junior 
blijft winnen

Nieuwe Messi? 
Castricum - Nieuwe Messi´s 
en jongens  en meisjes gebo-
ren tussen  2006 en 2012 die 
voetballen gewoon leuk vin-
den, kunnen op woensdag 
31 augustus deelnemen aan 
een training bij FC Castricum. 
Er wordt getraind van 14.45-
15.45 uur door jongens en 
meisjes  geboren tussen 2010 
en 2012. Van 16.00-17.00 uur 
jongens en meisjes gebo-
ren tussen 2008 en 2009. Van 
17.15-18.15 uur jongens en 
meisjes geboren tussen 2006 
en 2007. Voor meer informa-
tie: tel.: 0629591343. Foto: 
Paul van der Molen.

Rita Bezemer exposeert 
Castricum - Er is een klei-
ne overzichtstentoonstelling 
van de afgelopen jaren te 
zien van Rita Bezemer uit Uit-
geest in het Strandvondsten-
museum. 

In 1999 startte zij een oplei-
ding bij de academie voor 
kunstzinnige vormgeving  
Crejat in Alkmaar, die zij in 
2001 met een examen suc-
cesvol afsloot. Vervolgens 
voegde  zij er nog een derde 

jaar aan toe en completeer-
de haar opleiding met een 
cursus modeltekenen en een 
cursus collages maken. Zij 
gebruikt graag het paletmes, 
ook beschilderd zij stukken 
papier die zij daarna verwerkt 
in een collage. Haar stijl is 
heel divers, soms abstract en 
soms impressionistisch, altijd 
geïnspireerd door de natuur.

De expositie duurt tot en met 
16 oktober.

Jeugdvogelclub op pad
Regio - Al een aantal ja-
ren organiseert de Vogel-
werkgroep Midden-Ken-
nemerland excursies voor 
de jeugd. Deze worden be-
geleid door minimaal twee 
ervaren vogelaars van de 
vogelwerkgroep. 

De excursies, doorgaans op 
de fi ets, zijn meestal op el-
ke tweede zondag van de 
maand, van 9.30 tot 12.00 
uur. De plaats van vertrek 
is van achter het NS-station 
Castricum en dat is ook de 
plaats waar de excursies ein-
digen. Deelname is gratis en 
lidmaatschap van de vogel-
werkgroep is niet verplicht. 

De eerste excursie van het 
nieuwe seizoen is op zondag 
4 september. De deelnemers 
vertrekken achter het sta-
tion Castricum om 9.00 uur 
met de auto naar de onder 
water gezette bollenlandjes 
in de omgeving van Petten/
Callantsoog. Dit zijn plekken 
waar vogels voedsel vinden 
voordat ze verder trekken 
naar zuidelijker streken. 
Kijk op de jongerenpagina 
van www.vwgmidden-ken-
nemerland.nl of bel met Cees 
Baart, tel. 06-43677458. Aan-
melden kan ook via jonge-
renexcursies@vwgmidden-
kennemerland.nl. Foto Cees 
Baart. 
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Ouderen van Uitgeest 
actief bij S.U.S. en Soos

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren en de Soos 
hebben woensdagmorgen in 
De Zwaan hun nieuwe pro-
gramma bekendgemaakt. 
De Schrijverskring Uit-
geest zoekt nieuwe deelne-
mers. Zij komen bijeen eens 
per drie weken op maandag 
van 10.00 tot 12.00 uur van-
af 29 augustus. Henk Been-
tjes start nu ook met de Ver-
telkring Uitgeest op dinsdag
van 9.30 to 11.30 uur. De 
workshop E-books is op 
donderdag 29 september 
van 9.30 tot 11.30 uur. Mu-
ziek wordt gemaakt eenmaal 
per twee weken op woens-
dag van 10.00 tot 12.00 uur, 
startdatum 21 september. En 
de fotocursus ‘Met andere 
ogen kijken’ is maandelijks 
op dinsdag van 9.30 tot 12.00 
uur, startdata 30 augustus en 
13 september.

Pilates wordt gegeven op 
maandag van 9.00 tot 10.00 
uur, van 10.15 tot 11.15 uur en 
op donderdag van 15.15 tot 
16.15 uur. Fifty Fit (50+ gym) 
op donderdag van 13.30 tot 
15.00 uur. Yoga op dinsdag 
van 9.15 tot 10.15 uur, vrijdag 
van 9.15 tot 10.15 uur en vrij-
dag van 10.15 tot 11.15 uur. 

Voor bovengenoemde spor-
tieve activiteiten geldt dat de-
ze wekelijks plaatsvinden en 
starten in de week van 29 au-
gustus. Koersbal is wekelijks 
op woensdag van 10.00 tot 
12.00 uur. Start 7 september.
Beeldhouwen en boetseren 
is eenmaal per twee weken 
op donderdag  van 9.30 tot 
11.30 uur. Startdatum 1 en 8 
september. Kaarten maken 
eenmaal per twee weken op 
woensdag van 13.30 tot 15.30 
uur, startdatum 31 augus-
tus. Tekenen en schilderen 
eenmaal per twee weken op 
woensdag van 14.00 tot 16.30 
uur, startdatum 31 augustus. 
Theezakjes vouwen maande-
lijks op de tweede donderdag 
van de maand van 9.30 tot 

11.30 uur. Startdatum 8 sep-
tember. Quilten eenmaal per 
twee weken op donderdag 
van 9.30   11.30 uur. Startda-
tum 8 september..
Informatie en opgave op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5, tel.: 
0251 319020 of via de mail: 
s.u.s@inter.nl.net. Het kan-
toor van de S.U.S. is in au-
gustus geopend van maan-
dag tot en met donderdag 
van 9.00 tot 12.30 uur en van-
af september ook ¹s middags 
van 13.30 tot 16.00 uur. Vrij-
dags gesloten. 
Het programmaboekje ligt 
klaar op het kantoor van de 
S.U.S. Hierin staan alle acti-
viteiten en cursussen van de 
S.U.S. en Soos in vermeld. 
Het programma is gratis ver-
krijgbaar en ook te bekijken 
op de website www.uitgees-
tesenioren.nl.

Miriam, Cillian en Tim op het 
Junior Touch Championship

Castricum - Afgelopen 
weekend deden drie jeugd-
spelers van de Castricumse 
rugbyclub mee aan het Ju-
nior Touch Championship 
2016 op Papendal, Arnhem. 
Vorig jaar werden er in Not-
tingham (Engeland) voor het 
eerst Europese Touch Rugby 
kampioenschappen gehou-
den voor junioren (15 tot 18 
jaar). Tim Beentjes van Cas-
RC speelde daar mee in een 
team uit de Verenigde Arabi-
sche Emiraten. Dit jaar mocht 
Nederland de organisatie van 
dit EK voor haar rekening ne-
men.
In aanloop naar dit toernooi 
werd er hard gewerkt om Ne-
derland met een eigen juni-
orenteam te kunnen laten 
deelnemen. Initiatiefnemers 
van de Nederlandse Touch 
Rugby Bond hielden clinics 
bij de diverse grote rugby-
clubs in Nederland. Bij Cas-
RC waren het Miriam van 
der Veen, Cillian Willems en 
Tim Beentjes die zich wilden 

committeren aan een hard 
en druk trainingsschema om 
op tijd gereed te zijn voor dit 
kampioenschap. Wekelijks, 
vaak twee keer in de week  
reisden Miriam, Cillian en 
Tim naar Amsterdam of Den 
Haag om daar met een ge-
heel nieuw Touch rugbyteam 
te trainen voor het EK. Touch 
Rugby wordt  gespeeld met 
zes spelers in het veld en zes 
wisselspelers. Omdat Touch 
Rugby een snelle en inten-
sieve sport is, mag men ge-
durende de wedstrijden con-
tinue spelers wisselen. Bij de-
ze vorm van rugby wordt niet 
getackeld, maar getikt. Het 
aanvallende team moet bin-
nen de zes touches een try 
drukken. Lukt dit niet dan 
gaat de aanval over naar het 
andere team. Touch Rugby 
is een tactisch en technisch 
spel wat op hoge snelheid 
wordt gespeeld. Fitheid, snel-
heid en het bezitten van bal-
vaardigheden is hierbij een 
must. Foto: Theo Beentjes.

Thijs van de Meeberg 
terug in Huiskamertheater

Castricum   Op vrijdag 2 
en zaterdag 3 september 
speelt Thijs van de Mee-
berg zijn cabaretvoorstel-
ling ‘Er mag gedanst worden’ 
in Franks Huiskamertheater 
aan de Dorpsstraat 23. Initi-
atiefnemer Frank Boske ver-
telt: ,,Thijs van de Meeberg is 
een jonge theatermaker met 
de hoofdprijs van het Leids 
Cabaretfestival 2015  op zijn 
schoorsteen. Tot aan de zo-
mer toerde hij door het land  
en schreef alvast aan nieuw 
materiaal. De grote belang-

stelling voor zijn optreden in 
februari had tot gevolg dat 
een kleine veertig geïnteres-
seerden geen plaats meer 
konden bemachtigen in het 
knusse Huiskamertheater. 
Om dat goed te maken zijn 
er nu twee avonden gepland.  
Juist voor hen die nooit op 
vrijdag kunnen is er nu een 
extra voorstelling op zater-
dag. Reserveren is van be-
lang als je verzekerd wilt zijn 
van een plaats in het eerste 
weekendje lachen van sei-
zoen 2016-2017.” 

Doe dit via info@ dorps-
straat23.nl. Aanvang 20.30 
uur.

Regio - Op zondag 28 au-
gustus is er in het luchtoor-
logmuseum Fort Veldhuis een 
presentatie over Art Star-
rat, de bommenrichter van 
de Amerikaanse B-17 bom-
menwerper met de bijnaam 
‘No balls at all’. Dit vliegtuig 
maakte op 24 februari 1944 
bij Vijfhuizen een noodlan-
ding. Art Starratt doet zijn 
verhaal over de missie naar 
Schweinfurt, de noodlan-

ding, zijn verblijf in het ge-
vangenkamp en zijn ontsnap-
ping in een door Frits en Jan-
ny Herfst bewerkte video. De 
presentatie begint om 14.00 
uur. Jannie Herfst heeft voor 
deze presentatie contact ge-
had met Art Starrett, voor hij 
in 2012 overleed. Het Fort bij 
Veldhuis is onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam. Het 
Fort is gelegen aan de Genie-
weg 1, Heemskerk.

Video Art Starratt te zien 

Regio - Op zondag 28 au-
gustus houdt Stichting Vrien-
den van Sighet een nazomer-
markt op het terrein van de 
Prins Hendrikstichting aan de 
Voorstraat Egmond aan Zee. 
Er zullen ongeveer honderd 

Nazomermarkt kramen zijn met voor ieder 
wat wils van 11.00 tot 17.00 
uur. De opbrengst gaat naar 
verschillende projecten in 
Roemenië. Het museum van 
de Prins Hendrik stichting 
kan bezocht worden en twee 
shantykoren zorgen voor de 
muziek.

MIVA-collecte voor hulp 
Uitgeest - Zondag 28 au-
gustus houdt de AMO-groep 
na afloop van de dienst in de 
kerk de jaarlijkse buitendeur-
collecte voor de Missie Ver-
keersmiddelen Aktie (MIVA). 
Dit jaar vraagt MIVA aan-
dacht voor een bijzonder pro-
ject in India: hulp aan termi-
naal zieken. Zorg voor men-
sen die stervende zijn, is in 
India niet vanzelfsprekend. 

Gelukkig zorgt de Indiase ka-
tholieke gezondheidsorga-
nisatie Catholic Health As-
sociation (CHAI), ervoor dat 
dit gaat veranderen. CHAI is 
gestart met het opzetten van 
palliatieve zorgcentra voor 
terminaal zieke mensen in 
India. MIVA wil graag am-
bulances bekostigen om de 
doodzieke mensen naar de-
ze centra te vervoeren, om 

de zieke mensen die nog wel 
thuis kunnen blijven te be-
zoeken en ook om mensen 
na hun overlijden in zo’n cen-
trum, terug te brengen naar 
hun familie. Nog zes van de-
ze centra hebben een ambu-
lance nodig. 

Een bijdrage overmaken op 
het rekeningnummer van de 
AMO, IBAN NL 12 RABO 
0152101950 of rechtstreeks 
naar de MIVA kan ook na-
tuurlijk.
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Estafetterecord Lisanna de Witte, 
Ambroise Uwiragiye 99ste in Rio

Castricum - TDR werd 
door twee atleten verte-
genwoordigd op de Olym-
pische Spelen in Rio de 
Janeiro. Lisanne de Witte 
kwam in actie op de 4x400 
meter en Ambroise Uwira-
giye ging van start op de 
marathon.

Op de 4x400 meter estafet-
te van de 31e Olympische zo-
merspelen heeft het Neder-
lands dameskwartet snel-
ler dan ooit gelopen. Met Li-
sanne de Witte als tweede 
loopster kwam de ploeg tot 
3’26”89, wat een verbetering 
van ruim twee seconden be-
tekent. Het nieuwe Neder-

landse record was genoeg 
voor een twaalfde plaats, 
maar helaas niet voor een fi -
naleplek. De Heiloose liep 
zelf een goede afl ossing. 

Ambroise Uwiragiye is op de 
Olympische marathon 99ste 
geworden. Uwiragiye kwam 
als vluchteling in 2012 vanuit 
Rwanda naar Nederland. De 
getalenteerde hardloper had 
één droom en dat was deel-
nemen aan de Olympische 
Spelen van Rio de Janei-
ro. Uwiragiye ging trainen 
bij Team Distance Runners 
en onder leiding van coach 
Guido Hartensveld maakte 
hij in vier jaar tijd zijn droom 

werkelijkheid. In Rio hadden 
Hartensveld en Uwiragiye de 
doelstelling om bij de eerste 
honderd atleten te eindigen. 
Een gewaagde doelstelling 
aangezien de Rwandees als 
145ste stond geplaatst van 
de in totaal 155 deelnemen-
de atleten. 
Uwiragiye startte voortvarend 
en kwam na een halve mara-
thon door in een tijd van 1 
uur, 9 minuten en 26 secon-
den. In de tweede helft kreeg 
Uwiragiye het zwaarder, maar 
wist zijn doel voor ogen te 
houden. Uwiragiye eindig-
de op 99ste plaats in een tijd 
van 2 uur, 25 minuten en 57 
seconden.

Tijdreis van Schermer
Bakkum - Atelier voorheen 
Blinckers houdt tot en met 
september op zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 17.00 
uur open atelier met expo-
sities van steeds wisselende 
kunstenaars. 
De komende weekenden is 
onder andere de overzichts-
expositie van Mireille Scher-
mer te zien. Dromerige gou-
aches, exotische acrylschil-

derijen en woeste werken in 
olieverf laten haar creatie-
ve ontwikkeling en haar per-
soonlijke groei zien. Mireille’s 
liefde voor kleur, inspiratie uit 
de natuur en spiritualiteit blij-
ken terugkerende thema’s.

Op zondag 28 augustus om 
14.00 uur wordt de tentoon-
stelling geopend en die is te 
zien tot en met 11 september.

Dieven actief in Uitgeest
Uitgeest - Op 16 augustus 
is een ATB-fi ets gestolen van  
het merk Trek 3500. De fi ets 
is blauw en werd wegggeno-
men vanaf het Stationsplein. 
Een dag later werden bei-
de kentekenplaten van een 
op de Lagendijk geparkeer-
de personenauto weggenop-
men.
Tussen 16 en 17 augus-
tus  werd ingebroken in een 
op de Goesinnestraat ge-

parkeerde bedrijfsauto. Een 
ruitje werd ingeslagen en 
het aanwezige gereedschap 
weggenomen. Vier gereed-
schapkoffers afkomstig van 
deze inbraak werden op 17 
augustus teruggevonden op 
de Vrijburglaan. In de nacht 
van 19 op 20 augustus is een 
loungeset, bestaande uit een 
bankje en twee stoelen, uit 
een voortuin aan de Geester-
weg ontvreemd. 

Uitgeest - Op 19 augustus 
om 23.30 uur wilde een 77-ja-
rige bestuurder van een per-
sonenauto met zijn voertuig 
keren op Busch en Dam. De-
ze manoeuvre verliep niet he-
lemaal volgens plan. De auto 
kwam in de berm tot stilstand 
met de achterzijde boven de 
sloot. Het lukte de bestuurder 
om droog de auto te verlaten.
Zijn rijbewijs werd ingevor-
derd in verband met zijn rij-
stijl.

In de sloot

Uitgeest - Op 20 augus-
tus zijn door baldadige jeugd 
dertig winkelwagentjes van 
een supermarkt aan het An-
na van Renesseplein los-
gekoppeld en vervolgens in 
paartjes aan elkaar vastge-
maakt neergezet op de rij-
baan. De weg is weer vrij ge-
maakt en de karretjes wer-
den tijdelijk op een parkeer-
plaats gestald. 

In de nacht van 19 op 20 au-
gustus werd op het Anna van 
Renesseplein een fi ets in de 
(fi ets)tunnelbak gegooid. De 
velg van het achterwiel brak 
hierdoor. 

Baldadigheid

Uitgeest - Bij de contro-
le van een personenauto op 
de Provincialeweg op 19 au-
gustus om 21.45 uur bleek de 
bestuurster onder invloed te 
verkeren. Uitslag ademanaly-
se;  330 ugl.  Proces-verbaal 
wordt opgemaakt.  

Met slok teveel 
op in de auto Meevaren met een kano

Uitgeest - Kanovereniging 
Uitgeest heeft ongeveer hon-
derd leden en is gehuisvest 
in een historisch gebouw aan 
de Meldijk. Vanuit het club-
huis zijn de leden binnen en-
kele minuten op het mooie 
Uitgeestermeer, een droom-
locatie. Er is ook een groep 
zeekanoërs en zij gaan regel-
matig stoeien in de branding 
bij Bakkum. Bovendien wor-
den er jaarlijks vele tochten 

en tochtjes georganiseerd. 
De leden kunnen gebruikma-
ken van uitstekende clubbo-
ten. 

Vrijblijvend meevaren? Er zijn 
instapavonden op 24 en 31 
augustus. Of ga langs op een 
woensdagavond in de kanti-
ne. Voor meer informatie, kijk 
op www.kanovereniging-uit-
geest.nl of bel Theo Koning: 
06-46192640.

Kunstmarkt bĳ  Smakelĳ k
Egmond - Op zondag 28 au-
gustus wordt de derde en 
laatste kunstmarkt van dit 
jaar gehouden in de tuin van 
restaurant Smakelijk bij de 
koffi emolen. De locatie is te 
vinden aan de Egmonder-
straatweg 34 te Egmond aan 
den Hoef.
Er zijn verschillende discipli-
nes aanwezig zoals schilder-
werk in diverse technieken, 
keramiek, sieraden, beeld-
houwwerk en textiel. Ook 
Uitgeverij Arti, uitgever van 
de kunsttijdschriften Palet 

en Atelier zullen een kraam 
bemannen. Alle deelnemers 
kunnen een gratis tijdschrift 
krijgen en bezoekers kun-
nen uit het voorraad pense-
len, boeken en wat kunst-
hulpmiddelen kopen voor 
een aantrekkelijke prijs. 

Er zijn nog twee plaatsen be-
schikbaar. Aanmelden kan bij 
Roderick Taylor op roderick-
taylor@hotmail.com of tele-
fonisch 06-57537430. Er is 
ook livemuziek en het restau-
rant heeft een mooie terras.

Zondag naar Joop de Beer
Uitgeest - Het kan nog een 
keer; de expositie van aqua-
rellen van Joop de Beer uit 
Uitgeest bekijken in de kerk 
van de Stompe Toren, Kerk-
weg 26 in Spaarnwoude op 
zondag 28 augustus. Ope-
ningstijden van de kerk 12.00 
uur tot 16.30 uur.
Joop is zelf bij de expositie 
aanwezig waar hij zijn schil-
dertechniek zal demonstre-
ren. Joop de Beer (1948) be-

oefent het kunstschilderen 
zo’n 25 jaar. Zijn voorkeur 
gaat uit naar het schilderen 
van de realistische weergave, 
waarbij details niet worden 
vermeden. De aquarellen die 
te zien zijn in de kerk van de 
Stompe Toren bestaan onder 
andere uit afbeeldingen van 
Haarlemse stadsgezichten, 
landschappelijke aanzich-
ten en taferelen en een enkel 
specifi ek onderwerp.
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Kennismaken met het 
aanbod muziekschool 

Uitgeest - Zaterdag 27 au-
gustus is er een open dag 
bij De Nieuwe Muziekschool 
Uitgeest. Van 12.00 uur tot 
14.00 uur kan iedereen in-
strumenten uitproberen in 
Cultureel Centrum De Kuil, 
Hogeweg 8. 
De Nieuwe Muziekschool 
Uitgeest biedt de volgende 
lessen aan: Algemene Muzi-
kale Vorming, dwarsfluit, cel-
lo, piano, slagwerk, hobo, gi-

taar (akoestisch en elek-
trisch), (alt)viool en viool 
voor kleuters (Suzuki-metho-
de), keyboard, zang en harp. 
De Nieuwe Muziekschool 
Uitgeest heeft ook een sa-
menwerkingsverband met 
de Vereniging Zanggroepen 
Out Loud. Kijk voor meer in-
formatie op: www.muziek-
schooluitgeest.nl, bel: 06-
19911026 of mail naar: mu-
ziekuitgeest@gmail.com. 

Donkeylandband speelt
in De Oude Keuken

Bakkum - Op zondag 28 augustus is er jazz en blues te ho-
ren in De Oude Keuken met de  Donkeylandband  uit Heems-
kerk. Ook langzamere ballads komen langs. De band heeft 
een veelzijdig repertoire en bestaat uit acht ervaren muzikan-
ten. Aanvang 14.00 uur op het terrein van Dijk en Duin, in-
gang aan de Zeeweg, na 150 meter rechts. Op het terrein ge-
ven borden de richting aan.

Naar Fort aan 
Den Ham

Uitgeest - Zondag 28 au-
gustus is Fort aan Den Ham 
weer voor publiek geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Ge-
bouwd in 1903 voor de ver-
dediging van Amsterdam en 
het bewaken van de spoor-
lijn Zaandam-Alkmaar, is 
het een rustig plekje in het 
Noord-Hollandse landschap. 
Het fort ligt net naast het 
spoor tussen Krommenie en 
Uitgeest aan de provincia-
le weg N203. De vrijwilligers 
hebben van het fort een mi-
litair museum gemaakt met 
behoud van de oude sfeer en 
historisch ingerichte ruim-
tes. Er zijn exposities over de 
Stelling, WO-2, militaire com-
municatie, de linie van Be-
verwijk en de Politionele ac-
ties gedurende 1945-1950 
in Nederlands-Indië.Het Ne-
derlands Grammofoon Ge-
nootschap toont haar collec-
tie oude grammofoonspelers. 
Het fort is opgenomen in de 
Holland Route die langs tal 
van Industrieel Erfgoed in 
Noord-Holland loopt. Het ei-
land en het fortterrein rond-
om is geheel toegankelijk en 
is UNESCO Wereld Erfgoed 
sinds 1996. Foto: F. Braaks-
ma.

Limmen - Bij voetbalvereni-
ging Limmen voetballen al 
twintig jaar veel dames en 
meisjes. Aankomend seizoen 
spelen er meer dan hon-
derd bij de vereniging. Om de 
teams compleet te maken is 
de vereniging op zoek naar 
meiden. 

De meisjes trainen twee keer 
in de week. Dit doen zij op 
maandag en woensdag van 
19.00   20.00 uur op het com-
plex van vv Limmen. Op za-
terdag spelen zij hun wed-
strijd. Aanmelden bij Maris-
ka Hollenberg:  mariskahol-
lenberg@gmail.com.

VV Limmen 
zoekt meisjes

Jong dierendag met 
gratis huisdierenkeuring

Limmen - Bij Diervoe-
ders Admiraal wordt zater-
dag 3 september de jaarlijk-
se jongdierendag van Klein-
diersportvereniging Jongle-
ven gehouden. Tussen 10.00 
en 12.00 uur  is er een gratis 
huisdierenkeuring. Het adres 
is Stetlaantje 5 in Limmen. De 
dieren zijn te zien van 9.30 tot 
15.30 uur. 
Jong Leven Uitgeest bestaat 
al meer dan vijftig jaar. De le-
den fokken hoenders, konij-

nen, cavia’s of sierduiven als 
hobby. Zij beschikken over 
veel vakkennis die zij graag 
met anderen willen delen. 
Nieuwe leden, oud of jong, 
zijn welkom bij de vereniging 
en zij kunnen rekenen op 
deskundige hulp bij het ver-
zorgen van hun dieren.
Informatie over de vereniging 
en het lidmaatschap: se-
cretaris F. Redeker, tel. 072-
5330547. Kijk ook op www.
jong-leven.nl.

Actie Artsen zonder Grenzen
Regio - Bente, Chiron, Ma-
ria en Roza van Team All-
Stars vormen een sportteam 
dat meedoet met een actie 
voor Artsen zonder Grenzen 
in de regio Kennemerland 
en Noord-Holland-Noord, 
en dan vooral in hun woon-
plaatsen Uitgeest en Castri-
cum. Zij proberen zoveel mo-
gelijk mensen aan te zetten 
tot het doneren aan dit goe-
de doel. Sinds een aantal we-
ken verkopen ze goedgevul-
de EHBO-tassen tegen in-
koopprijs plus een eenmali-
ge donatie aan Artsen zon-
der Grenzen.
Artsen zonder Grenzen is 
een organisatie die men-

sen in nood helpt. Sporters 
in Actie steunt Artsen zon-
der Grenzen door dit jaar 
voor de tweede keer voor 
sporters een sportevene-
ment te organiseren. Zij wor-
den in de nacht van 30 sep-
tember, twaalf uur lang uit-
gedaagd met situaties waar-
mee hulpverleners in het bui-
tenland elke dag geconfron-
teerd worden. Ook gaan zij 
voor die tijd de uitdaging aan 
om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen ten behoeve van dit 
goede doel. 
Meer informatie op facebook.
com/AZGAllStars. De EHBO-
tassen staan op http://me-
disch.link. 

Expositie Meesterlijk 
stil in gemeentehuis

Castricum - Van 2 septem-
ber tot en met 22 novem-
ber exposeert de Bakkumse 
kunstschilder Pé Zonneveld 
zijn stillevens in de tentoon-
stellingsruimte van gemeen-
tehuis. Onder de titel Mees-
terlijk stil toont hij aanspre-
kende, met veel gevoel voor 
precisie geschilderde com-
posities, die raken door hun 
eenvoud en lieflijkheid.  

Al decennia lang schildert 
Pé Zonneveld (84) stillevens. 
Hij is er goed in. Heel goed 

zelfs. In zijn olieverfschilderij-
en zijn kruiken te zien, scha-
len, oude kookpotten, eieren, 
fruit, vogels, kleden en doe-
ken. Alles uiterst secuur ge-
schilderd. Alles gerangschikt 
in een perfecte harmonie. De 
stillevens van Pé Zonneveld 
lijken mensen vriendelijk weg 
te willen leiden uit de hec-
tiek van het moderne leven. 
De tentoonstelling Meester-
lijk stil wordt op donderdag-
avond 1 september om 19.30 
uur geopend. Belangstellen-
den zijn welkom. 

Kunstschilder Pé Zonneveld. Foto: Harm Noordhoorn.



Lijf & Gezondheid 
sponsor Heliolympics

Op 2 augustus heeft Lijf & 
Gezondheid, onderdeel van 
weekblad de Castricummer, 
het sponsorcontract gete-
kend met Heliomare voor de 
sponsoring van de Heliolym-
pics 2016. De Heliolympics is 
een paralympisch evenement 
dat sporten onder mensen 
met een beperking bevor-
dert en integratie van aange-
past sporten in de samenle-
ving verbetert. Met deze on-
dertekening is Lijf & Gezond-
heid offi cieel sponsor van de 
Heliolympics. Frits Raadsheer 
van Lijf & Gezondheid: ,,Een 
sponsoring en een samen-
werking als bijdrage voor een 
mooi evenement met mooie 
mensen.”

Steun
Naast de steun van verschil-
lende Nederlandse (paralym-
pische) sporthelden, sponso-
ren en ambassadeurs, waar-
onder Gerard Kemkers en 
Peter Heerschop, is Helioma-
re bijzonder vereerd met de 
steun van Lijf & Gezondheid. 
Cees Raaijmakers, voorzit-
ter Raad van Bestuur Helio-
mare: ,,Door deze gift kunnen 
mensen met een beperking 
ervaren wat sport en bewe-
gen doet met de gezondheid, 
leefstijl en vooral hoeveel 
plezier het geeft om samen 
te sporten. Dit is een enorme 
stimulans.” De samenwer-

king tussen Heliomare en Lijf 
& Gezondheid is niet meer 
dan logisch. Beiden hebben 
onder andere als doelstelling 
mensen te helpen of te infor-
meren over de mogelijkhe-
den het leven aangenamer te 
maken. Dat kan door het ver-
strekken van onafhankelijke 
eerlijke informatie over spor-
ten, voeding en zorg of zoals 
Heliomare die de daad bij het 
woord voegt. 

Gouden belevenis
De Heliolympics vindt plaats 
op diverse locaties in Noord-
Holland van 22 september tot 
en met 6 oktober. Het evene-
ment staat in het teken van 
overwinningen, teamspirit en 
het verleggen van grenzen. 
Tweeduizend kinderen, jon-
geren en volwassenen met 
een beperking hebben de 
mogelijkheid om op een in-
spirerende manier diverse 
sporten te ontdekken, zoals 
boccia, boogschieten, tennis, 
klimmen, blokarten en atle-
tiek. Met de steun van Lijf & 
Gezondheid kunnen diverse 
onderdelen van de Heliolym-
pics gefi nancierd worden.

Ook ervaren welke spor-
ten passen bij alle wensen 
en mogelijkheden? Opgeven 
voor een of meerdere activi-
teiten kan via www.heliolym-
pics.nl.

Olympische zomer sluit met Heliolympics

Dertiendaags sportevenement
voor mensen met een beperking

Na de Olympische en Para-
lympische Spelen in Rio sluit 
Heliomare deze sportzomer 
af met de Heliolympics. Een 
dertiendaags sportevene-
ment voor mensen met een 
beperking. In 2012 was de 
eerste editie een groot suc-
ces. Van 22 september tot 
6 oktober geeft Heliomare 
tweeduizend kinderen, jon-
geren en volwassenen de 
kans om diverse sporten te 
ontdekken, waaronder zei-
len, klimmen, boogschieten, 
handbiken en een indoor-
instuif, bestaande uit rol-
stoelbasketbal, (zit)volleybal 
en handbal. 

Sporten is voor iedereen
Heliomare gelooft dat er voor 
iedereen een passende sport 
of bewegingsactiviteit moge-
lijk is, wat je beperking ook is. 
Daarom organiseert zij op di-
verse plekken in Noord-Hol-
land de Heliolympics. Niet al-
leen cliënten, patiënten en 
leerlingen van Heliomare zijn 
van harte welkom om aan 
een of meerdere activitei-

ten deel te nemen, iedereen 
met een beperking is wel-
kom. Opgave kan via de si-
te van de Heliolympics www.
heliolympics.nl . De Heliolym-
pics zijn de kans om kennis 
te maken met sporten, sport-
verenigingen die aangepast 
sporten aanbieden en nieu-
we sportmaatjes te ontmoe-
ten om elkaar te ondersteu-
nen en te motiveren.

Programma
Op dertien dagen staan er 
verschillende sporten op het 
programma, bijvoorbeeld 
fi etsen, suppen, blokarten, 
golfen, boccia, klimmen, vis-
sen, atletiek, boogschieten, 
zwemmen, duiken, wande-
len en tennis. De Heliolym-
pics biedt meer, zo is er op 29 
september een sportinstuif. 
Tijdens deze sportdag is er 
de mogelijkheid om kennis 
te maken met verschillende 
sporten waaronder: (rolstoel)
basketbal, (rolstoel)handbal, 
tafeltennis, (rolstoel)badmin-
ton en zitvolleybal. Op 1 ok-
tober is er een watersportdag 

en op 3 en 4 oktober hebben 
de leerlingen van het (voort-
gezet) speciaal onderwijs 
hun sportdag.

Sponsoren/ambassadeurs
De Heliolympics worden mo-
gelijk gemaakt door vele 
sponsoren en ambassadeurs, 
zoals de Rabobank, paralym-
pisch snowboardkampioen 
Bibian Mentel, voetbaltrainer 
Louis van Gaal en cabaretier 
Peter Heerschop. Deze be-
drijven en ambassadeurs on-
dersteunen mensen met een 
beperking. Zij dragen bij aan 
het bevorderen van hun zelf-
standigheid, zelfredzaamheid 
en het activeren van hun so-
ciale leven. Sport en spel is 
gezond voor iedereen, met of 
zonder handicap. Particulie-
ren en bedrijven kunnen fan 
van de Heliolympics worden 
en zo dit evenement tot een 
succes maken. Informatie 
over sponsoring en deelna-
me is te vinden op www.heli-
olympics.nl. Of neem contact 
op met Heliomare Sport, tel. 
088-9208288. 

NOC*NSF scout bij 
Heliolympics

Ronald Vink komt, ex-pa-
ralympisch rolstoeltennis-
ser, namens NOC*NSF talent 
scouten voor de Paralym-
pische Talentdag van 2016. 
Vink kijkt niet alleen naar rol-
stoeltennistalent, maar kijkt 
ook naar talenten voor an-
dere paralympische sporten. 
Een goed voorbeeld van een 
talent die bij Heliomare ont-
dekt is, is Carmen Koedood. 
Zij maakt als handbikester 
deel uit van het project ‘Ta-
lents4Tokyo’ van NOC*NSF 
en de Johan Cruyff Founda-
tion. Het NOC*NSF droomt 
van een Nederland waar-
in iedereen geniet van sport. 
,,Sporten met een beperking 

is heel belangrijk”, aldus Sam 
de Vor van NOC*NSF. Car-
men Koedood, oud-scho-
lier van Heliomare, maakt als 
handbikester onderdeel uit 
van Talents4Tokyo, een initia-
tief van NOC*NSF en de Jo-
han Cruyff Foundation. Zes 
jonge talenten in verschillen-
de takken van de paralym-
pische sport krijgen de kans 
om in Rio de Janeiro alvast 
kennis te maken met de Pa-
ralympische Spelen. Op de-
ze manier kunnen zij met hun 
eigen ogen de grootsheid 
van het evenement ervaren, 
waardoor ze beter voorbe-
reid zijn als ze in 2020 moge-
lijk zelf deelnemen.
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Hoogland 
verbetert 

clubrecord
Castricum - Tijdens atle-
tiekwedstrijden in Alkmaar 
heeft Calvin Hoogland la-
ten zien dat hij goed in vorm 
aan het laatste deel van het 
baanseizoen is begonnen. 
Met een tijd van 22.75s pakt 
hij het senioren clubrecord 
van AVCastricum op de 200m 
af, dat al vijftien jaar op naam 
van zijn trainer Peter Wolters 
stond. 

Ook op de 100m liet hij van 
zich spreken. Met 11.16s 
komt hij dicht bij de 11.12 wat 
als senioren clubrecord in de 
boeken staat. Met zijn pres-
taties werd Calvin eerst junior 
en derde in de totale uitslag. 
Het atletiekseizoen duurt nog 
tot half september.

Nazomerarrangement Oer-IJ
Castricum - Huis van Hil-
de en Stichting Oer-IJ bieden 
deze nazomer het fiets- en 
wandelarrangement ‘Ontdek 
het Oer-IJ, het Huis en Land 
van Hilde’ aan. Dit actieve ar-
rangement bestaat uit een 
bezoek aan het archeologie-
centrum, een lunch en een 
fietstocht of wandeling onder 
leiding van een deskundig 
gids. Onder begeleiding van 
ervaren gidsen worden deel-
nemers eerst rondgeleid in 
het archeologiecentrum. Hier 
wordt de ontstaansgeschie-
denis van Noord-Holland 
aan de hand van archeologi-
sche vondsten belicht. Spe-
ciale aandacht is er voor de 
bepalende rol van het Oer-IJ, 

de zijtak van de Rijn die ruim 
2000 jaar geleden bij Castri-
cum in zee uitmondde. In Hil-
des Heerlijkhyd staat vervol-
gens een Oer-lunch klaar. 
Vervolgens wordt wandelend 
of fietsend een excursie ge-
maakt door het voormalig 
stroomgebied van het Oer-
IJ. Ook hier leidt een gids de 
deelnemers langs locaties 
waar nog veel van die ont-
staansgeschiedenis te ont-
dekken valt. Op woensdag 
wordt er gefietst, op zondag 
gewandeld. Het arrangement 
wordt georganiseerd door 
Stichting Oer-IJ en Huis van 
Hilde. Reserveren via: info@
huisvanhilde.nl. Een excursie 
op maat is ook mogelijk.

Schilders naar buiten 
Castricum - Niet alleen in 
veel Franse dorpen gaan 
kunstschilders eenmaal per 
jaar de straat op om een lo-
kaal tafereeltje te tekenen 
of te schilderen; ook Castri-
cum kent zijn eigen versie 
van Schilders-Op-Straat. Per-
spectief nodigt iedereen uit 
om op zondag 11 september 
tijdens Open Monumenten-
dag om aan dit evenement 
deel te nemen. 

Iedereen is vrij om een onder-
werp van zijn keuze te teke-
nen/schilderen, maar er kan 
ook gebruikt gemaakt wor-
den van het thema van Open 
Monumentendag 2016: Ico-
nen en Symbolen. Perspectief 
verwelkomt alle deelnemers 

om 10.00 uur in het atelier 
aan de van Oldenbarneveldt-
weg 37 in Bakkum waar te-
ken-, aquarelpapier of schil-
dersdoek wordt uitgereikt. 
Op een zelf te bepalen plek 
in Castricum of Bakkum kan 
men daarna met eigen mate-
rialen aan het werk gaan. Om 
16.00 uur worden alle deel-
nemers weer bij Perspec-
tief terugverwacht waar met 
een hapje en een drankje al-
le werkstukken te bewonde-
ren zijn. Voor het meest ori-
ginele kunstwerk heeft Per-
spectief een aardige verras-
sing in petto.

Inlichtingen en/of aanmel-
den via de website: www.per-
spectiefcastricum.nl.

Shuttlekanon
Castricum - De shuttle-
kanon van Badmintonclub 
Castricum is vooral voor 
de jeugd; een spectaculai-
re manier om de slagen te 
leren. Wel honderd shut-
tles na elkaar worden er 
naar links, rechts, hoog of 
laag afgevuurd. 

Op maandag 5 septem-
ber is de vliegende start van 
een nieuw seizoen voor zo-
wel jeugd als volwassenen in 
sporthal De Bloemen. Ieder-
een die nieuwsgierig is naar 
deze snelle sport kan komen 
kijken en een paar keer mee-
doen alvorens te besluiten 
lid te worden. Op maandag 
19 september is een specia-
le welkomstdag in het kader 
van de Sportweek.

Op maandag is er gelegen-
heid om vrij te spelen, voor 
de jeugd van 17.30 tot 18.30 
uur. Dit is de beste tijd voor 
nieuwe jeugdleden om het 
een paar keer te proberen. 
Training is er voor de jeugd 
op woensdag: beginnende 
jeugd van 17.30 tot 18.30 uur, 
oudere en gevorderde jeugd 
van 18.30 tot 19.30 uur.

Volwassenen spelen van 
20.00 tot 22.30 uur. Wie geïn-
teresseerd is kan dan langs-
komen drie maal meedoen 
om te kijken of het echt zo 
leuk is. Nieuwe volwassen le-
den kunnen instructie krijgen 
over de verschillende slagen, 
positiespel en dergelijke.
Geïnteresseerden kunnen 
een  mail sturen naar: info@
bccastricum.nl voor aanmel-
ding.

Rondje Stelling: fietsen 
voor aangepaste fietsen
Uitgeest - De deelnemers 
aan Rondje Stelling fiet-
sen dit jaar voor aange-
paste fietsen van het net-
werk van de Raisin Hope 
Foundation Nederland. 

De eerste fiets van de op-
brengst van de toertocht 
langs de jubilerende Stel-
ling van Amsterdam komt te 
staan in de regio bij een lo-
catie van Stichting Ons Twee-
de Thuis. 
Rondje Stelling vindt zater-
dag 3 september plaats en 
er kan op drie locaties in 
Noord-Holland worden ge-
start voor zes verschillende 
afstanden. Dit zijn Uithoorn 
(45, 85 en 170 km), Spaarn-
woude (30, 85, 120 en 170 
km) en Uitgeest (60, 120 en 
170 km). 
Wie zich uiterlijk 29 augustus 
inschrijft via www.rondjestel-
ling.nl maakt bovendien kans 
op een cadeau in het kader 
van het 20-jarig UNESCO-
jubileum van de Stelling van 
Amsterdam.

Het aangepaste fietsen-
netwerk is momenteel het 
hoofdproject van de Raisin 
Hope Foundation, die zich in-
zet voor mensen met hersen-
letsel. Binnen dit landelijke 
netwerk kunnen mensen met 
hersenletsel de RHF-fietsen 
op afspraak gratis gebruiken. 
,,Het gaat om sportieve drie-
wielers, maar ook om tan-
dems en duofietsen waar-
mee onze doelgroep met een 
begeleider lekker buiten op 
pad kan”, vertelt RHF-voorzit-
ter Raymond Kool. ,,De aan-
gepaste fietsen stallen wij bij 
dagbestedings- en revalida-
tiecentra en andere organi-
saties die werken met men-
sen met hersenletsel. Zo 
kunnen hun cliënten even-
eens gebruik maken van de 
fietsen.” Van het inschrijfgeld 
van Rondje Stelling gaat per 
deelnemer twee euro naar 
het werk van de RHF. Dit is 
nog niet voldoende voor de 
aanschaf van een nieuwe 
aangepaste fiets. ,,Daarom 
hopen we dat deelnemers 

voor Rondje Stelling een ei-
gen sponsoractie op touw 
zetten bij hun familie, vrien-
den, kennissen en collega’s. 
Dit kan gemakkelijk met on-
ze speciale actiepagina op 
onze website www.raisinho-
pe.nl. Voor de fiets die Rond-
je Stelling eventueel oplevert 
hebben we speciaal een lo-
catie in de regio van het fiets-
evenement uitgekozen. De-
ze komt te staan bij Woon-
voorziening Mozaiek van de 

Stichting Ons Tweede Thuis. 
Deze organisatie biedt men-
sen met een beperking al-
lerlei soorten zorg en ope-
reert in de regio’s Amstel-
land, Kennemerland, Meer-
landen, Ronde Venen en Am-
sterdam. De Mozaiek in Am-
stelveen is een woonvorm 
voor onder meer mensen met 
niet-aangeboren hersenlet-
sel en dus een hele mooie lo-
catie voor ons RHF-fietsnet-
werk”, aldus Kool.



Castricum - Op woens-
dagavond werd een 16-jari-
ge jongen uit Castricum het 
slachtoffer van een straat-
roof op de Jacob Rens-
dorpstraat in zijn woon-
plaats. Omstreeks 23.30 
uur fietste het slachtoffer 
op straat. Naast hem fiets-
te een vriend. Zij waren Po-
kemon Go aan het spe-
len, toen er plotseling twee 
mannen op hen af kwamen 
lopen. Het slachtoffer werd 
geduwd, waarbij hij bijna 
ten val kwam. Hij wist ech-
ter nog snel weg te fietsen. 
Bij zijn vlucht liet het slacht-
offer zijn telefoon vallen. De 

overvallers pakten de tele-
foon en gingen er vandoor 
in de richting van de Van 
Hoockerkenstraat. De poli-
tie stelde een onderzoek in 
in de omgeving, maar de da-
ders werden niet meer aan-
getroffen. De overvallers 
waren blanke mannen van 
ongeveer 18 jaar oud. Bei-
den hadden een lengte van 
ongeveer 1,85 meter. De ene 
droeg een trainingspak, mo-
gelijk met lichtgroene stre-
pen. De andere droeg een 
donkergekleurde jas. De po-
litie zoekt getuigen van deze 
straatroof. De politie is be-
reikbaar op tel.: 0900-8844.

Jongen bestolen van mobiel

Weer een brocantemarkt 
op het Bakkerspleintje

Castricum - De succesvol-
le brocantemarkt van vorige 
zomer krijgt een vervolg. De 
wekelijkse markt op vrijdag 2 
september wordt van 9.00 tot 
16.00 uur uitgebreid met zo’n 
vijftien kramen op het Bak-
kerspleintje. Diverse brocan-

teurs zullen met hun voorna-
melijk vanuit het buitenland 
afkomstige waren hun kra-
men sfeervol inrichten. 

De muzikale omlijsting in 
handen is van chansonnier 
Edouard.

Castricum - In de serie De 
Ochtenden kunnen belang-
stellenden op donderdag 1 
september in de bibliotheek 
luisteren naar de lezing Rem-
brandt, Marten en Oopjen 
en het portret in Nederland 
in de 16e en 17e eeuw door 
drs. Martijn Pieters, kunsthis-
toricus.
Samen met Frankrijk is de 
Nederlandse staat de eige-
naar geworden van de twee 
huwelijksportretten van Mar-
ten Soolmans en Oopjen 
Coppit, de twee grootste por-
tretten die Rembrandt schil-
derde. Bij de presentatie van 
de nieuwe aanwinsten in het 
Rijksmuseum op 2 juli kwa-
men 12.500 gasten op au-
diëntie bij de twee terugge-
komen Amsterdammers. De 
portretten getuigen niet al-
leen van de rijkdom van de 
geportretteerden, maar ook 
van de roem van Rembrandt. 
Deze ontwikkelde zich in 

Amsterdam, waar klandi-
zie in overvloed leek te zijn, 
steeds meer tot portretschil-
der. Maar wie waren Marten 
en Oopjen, waarom kozen zij 
voor Rembrandt en waarom 
zijn nu juist deze twee por-
tretten zo bijzonder? De eer-
ste helft van de lezing staat 
in het teken van de geschie-
denis en traditie van de por-
tretkunst. De tweede helft 
zal uitvoerig de twee portret-
ten tonen en hun plek binnen 
de portretten van Rembrandt 
verduidelijken. 
Bibliotheek Kennemerwaard, 
locatie Castricum organi-
seert regelmatig op donder-
dagochtend een programma 
voor senioren met als titel: De 
Ochtenden. Deze ochtenden 
van 10.00 tot 12.00 uur staan 
in het teken van cultuur en 
informatie, maar ook gezellig 
samenzijn en nieuwe men-
sen ontmoeten. Aanmelden 
kan via de bibliotheek.

Beginnen met hardlopen

Castricum - Beginnen met 
hardlopen kan op zaterdag 3 
september om 9.30 uur bij AV 
Castricum, aan de Zeeweg 4. 
Trainer Piet-Hein Twisk heeft 
een cursus van zeven weken 
samengesteld. Het is een ver-
antwoord programma waar-
bij een professionele trainer 
de deelnemers helpt en be-

geleidt om het hele traject 
vol te houden. Gemakkelijker 
dus dan zelf gaan hardlopen, 
want die trainer én dat ge-
zellige groepje loopmaatjes 
zijn een  goede stok achter 
de deur, een extra stimulans 
om in vorm te komen. Kijk op 
yakultstarttorun.nl voor meer 
informatie.

Basiscursus 
tekenen

Bakkum - Vanaf zaterdag 
10 september van 10.00 tot 
12.30 uur kan iedereen zich 
bij Perspectief laten verras-
sen door de mogelijkheden 
van verschillende tekenmate-
rialen onder leiding van Afke 
Spaargaren aan de hand van 
voorbeelden uit de kunstge-
schiedenis. 
Deze cursus bestaat uit zes 
lessen en is geschikt voor zo-
wel beginners als gevorder-
den. Informatie en inschrijven 
bij Joanne Vetter, tel 0251-
655183.

Castricum - Op 19 septem-
ber start de gratis oudercur-
sus ‘Beter omgaan met pu-
bers’. Dit is een cursus over 
opvoeden tijdens de puber-
teit en is bedoeld voor ouders 
en/of opvoeders van ‘pubers’ 
in de leeftijd van twaalf tot 
en met zestien jaar. De cur-
sus wordt gehouden in Gees-
terhage. Er zijn zes bijeen-
komsten van 19.20 tot 21.30 
uur. Ouders/opvoeders kun-
nen zich aanmelden bij GGD 
Hollands Noorden via het in-
schrijfformulier zie www.gg-
dhn.nl/cursussen. Bij vra-
gen kan contact opgenomen 
worden met het cursusbu-
reau via cursusbureau@gg-
dhn.nl of 088-0100557.

Beter omgaan 
met pubers

Uitgeest - De afgelopen we-
ken zijn fietswrakken bij het 
station voorzien van een stic-
ker. Wrakken die zijn gestic-
kerd en niet worden verwij-
derd, gaan naar de gemeen-
tewerf. 
Het verwijderen van de fiets-
wrakken is op 23 augustus 
begonnen. Wie zijn fietsniet 
meer aantreft op het stati-
on, kan op de gemeentewerf 
controleren of die daar aan-
wezig is. Tegen betaling van 
45 euro én met een passende 
fietssleutel kan men de fiets 
weer meenemen.

Fietswrakken

Limmen - De Nierstichting 
afdeling Limmen heeft moei-
te met het vinden van vol-
doende collectanten. De or-

Wie helpt? ganisatie kan nog heel goed 
een paar collectanten gebrui-
ken voor de komende collec-
te van 18 tot en met 24 sep-
tember. Aanmelden kan bij 
Ans Winder, tel: 072-5051947.

Akersloot - De pont van 
Akersloot krijgt groot on-
derhoud en is daarom een 
week uit de vaart. Dat is van 
zondag 28 augustus 22.00 
uur tot maandag 5 septem-
ber 7.00 uur. Vanaf dat tijd-
stip vaart de pont weer vol-
gens de normale dienstrege-

Pont Akersloot uit de vaart
ling. Voor fietsen en voetgan-
gers is er van maandag 29 
augustus tot en met vrijdag 2 
september een tijdelijke pont 
beschikbaar. Deze vaart van 
7.00 tot 18.30 uur. 

De tarieven voor de overtocht 
blijven hetzelfde.

Winnaar eerste Natour-vlucht
Uitgeest - Vanaf dezelfde 
losplaats vertrokken zater-
dagochtend zowel oude als 
jonge duiven in één concours 
vanuit het Belgische Minder-
hout. Voor deze vlucht waren 
door acht liefhebbers  215 
duiven ingekorfd. De snelste 
(oude) duif kwam aan bij de 
combinatie Kerssens-Krom in 
Akersloot  met een  gemid-
delde snelheid van 1665,897 
m.p.m, goed voor bijna 100 
km p/uur. De uitslag van de 
eerste vijf  liefhebbers eer-
ste wedvlucht oude en jon-

ge duiven luidt als volgt: 1-3-
5-15-16e  Combinatie Kers-
sens-Krom (Akersloot), 2-11-
19-20-21e Frank Roden-
burg (Uitgeest), 5-6-7-13-
14e Dirk de Bruin (Uitgeest), 
8-9-10-12-22e Wim Roden-
burg (Uitgeest) en 33e Wim 
van Tol (Uitgeest). De eerste 
duif  van de combinatie Kers-
sens-Krom was tevens goed 
voor een tweede plaats in het 
Rayon B. met 102 deelne-
mers met 2626 duiven. Vol-
gende week vanuit het Belgi-
sche Duffel op (160 km).
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Limmen wint CAL-cup
Limmen -  Ook dit jaar werd 
er door de mannen en vrou-
wen van de vier clubs van 
de Cal-gemeenten gestre-
den om de beker. Dit keer bij 
FC Castricum. In beide pou-
les is vv Limmen uit de bus 
gekomen als de winnaar. Dat 
betekende dat voor het eer-
ste sinds 2007 de beker mee-
genomen kon worden naar 
sportpark Dampegheest. 
Het seizoen werd  op sport-
park Noord End ook afge-
trapt met de strijd om de re-
gio-cup. Hierin streden FC 
Castricum, Vitesse’22, Lim-
men, Meervogels en Odin 
met de onder de zeventien 
teams en bij de onder de ne-
gentien teams door FC Cas-
tricum, Limmen en Vites-
se ‘22 om de regiocup. Uit-
eindelijk gingen Limmen A1 
en FC Castricum B1 er met 

de winst vandoor. Wethou-
der Kees Rood was aanwezig 
voor de prijsuitreikingen. Fo-
to’s: Henk Hommes.

Olympische Spelen: 
duif wordt kleiduif

Castricum - Tijdens vroege-
re Olympische Spelen wer-
den vaak duiven losgelaten 
om de feestelijkheden luister 
bij te zetten. 
Maar duiven hebben, één-
malig, ook nog een heel an-
dere rol gehad. In 1900, tij-
dens de Olympiade in Parijs, 
maakten duiven als schiet-
schijf deel uit van een wed-
strijdprogramma. Dat kost-
te ruim driehonderd vogels 
het leven. Vanwege de weer-
stand die dat opriep werd dit 
onderdeel aangepast en ver-
anderd in kleiduiven schie-
ten. Een kleiduif is een aar-
dewerk schotel die door een 

machine wordt gelanceerd. 
Sindsdien betekende de 
combinatie duiven en wed-
strijdsport weer gewoon wat 
het nu nog steeds is, name-
lijk op bepaalde afstand van 
het hok worden gelost en 
snel naar het eigen hok vlie-
gen. Zo ook voor de duiven 
van De Gouden Wieken. Die 
startten afgelopen  week-
end met een stevige zuid-
westenwind in de rug van-
uit Minderhout (België). Nog 
geen anderhalf uur later wa-
ren de meeste duiven gearri-
veerd. Jaap Kaandorp klokte 
als eerste, net voor Arie Ha-
geman en Jan Molenaar.

BiebStart in bibliotheek
Castricum - In september 
begint BiebStart in de biblio-
theek in Castricum. Eén keer 
in de maand op woensdag-
ochtend is er een activiteit 
voor kinderen van voor nul 
tot en met vier jaar en hun 
(groot)ouders.
Op woensdag 14 septem-
ber is de feestelijke start van 
BiebStart om 9.30 uur. Wet-
houder Marcel Steeman is 
hierbij aanwezig en Sharon 
Cijs van Muziek op Schoot, 
verzorgt de muzikale omlijs-
ting. Ouders krijgen op een 
laagdrempelige manier tips 
en adviezen over onderdelen 
van de collectie, maar ook 
opvoedtips waarvoor des-

kundigen worden uitgeno-
digd. Er wordt voorgelezen, 
gezongen en geknutseld. El-
ke bijeenkomst heeft een an-
der thema. Op woensdag 12 
oktober komt Maria Postma 
van de Geboortestudio ver-
tellen over HypnoBirthing. Op 
woensdag 9 november vertelt 
Lisette Sont, gewichtsconsu-
lente, over gezonde voeding 
voor kinderen. Op woensdag 
14 december geeft Lena van 
het consultatiebureau infor-
matie over borstvoeding. De 
bijeenkomsten, met uitzon-
dering van de aftrap op 14 
september, starten om 10.00 
uur. De toegang is gratis. 
Aanmelden is niet nodig.

Clubkampioenschappen 
senioren bij De Dog

Uitgeest - Deze week is op 
het park van tennisvereni-
ging De Dog weer de jaarlijk-
se onderlinge strijd in de di-
verse onderdelen en sterk-
tes begonnen. Natuurlijk met 
het doel om in eigen sterk-
te clubkampioen te worden, 
maar bovenal om een jaar 
lang met foto te prijken op 
de Wall of Fame; de grootst 

haalbare eer. Elke avond en 
in de weekenden wordt er 
gestreden waar ook het pu-
bliek plezier aan beleeft. Op 
www.toernooi.nl, TV de Dog, 
is te zien wat, wanneer en 
wie er speelt. 
Zaterdag 3 september is het 
feest met dj Iwan de Wit. De 
fi naledag is zaterdag 10 sep-
tember.

Castricum - De tweede edi-
tie van het nationale fi ets-
onderzoek vindt plaats van 
19 tot en met 25 september. 

Met elke bijdrage kunnen 
de resultaten van 2015 wor-
den aangepast en de eerste 
verbeteringen aan het fi ets-

Castricum - Ieder apparaat 
heeft z’n eigen gebruiksaan-
wijzing. Veel mensen, en ze-
ker zij die niet zijn opge-
groeid met de moderne elek-
tronische apparatuur, heb-
ben hier  moeite mee. Dan 
kunnen  vrijwilligers van het 
Knoppenproject  ondersteu-
ning bieden bij het leren om-
gaan met of aansluiten/in-
stellen van apparaten als 
magnetron, televisie, telefoon 
et cetera. 
Ook bieden zij ondersteuning 
op computergebied en een 
overzicht waar computercur-
sussen, workshops en an-
dere ondersteuning in Cas-
tricum worden aangeboden. 
Meer informatie bij Welzijn 
Castricum, tel. 0251-656562, 
info@welzijncastricum.nl.

Ingewikkelde 
apparaten

netwerk worden getoetst. 
Download de nieuwe, gra-
tis Fietstel-app via de App 
Store of via de Google Play 
Store en maak kans op een 
van de 25 kleurrijke Veloret-
ti fi etsen.

App voor fi etsonderzoek  

Expositie Carla Ellens bij Streetscape 
Castricum - Bij Galerie 
Streetscape op de Dorps-
straat 7 zijn twee series te 
zien van fotografe Carla El-
lens. Het werk van Carla laat 
zich het beste omschrijven 
als Fine Art. Ze noemt zich-
zelf meer beeldmaker dan fo-
tografe. Met haar bij Street-
scape getoonde serie ‘Pieces 
of Wood’ won ze vorig jaar 
met haar expositie bij ‘Prix de 
la Photography France’ in Pa-
rijs de derde prijs in de cate-
gorie series. Bij Streetscape 
is ook een in kleur uitgevoer-

de serie te zien. Geopend op 
donderdag tot en met zondag 

van 14.00 tot 17.30 uur. Foto:  
Saskia Steenbakkers.



Jaimie van Sikkelerus wint beide 
manches van het NK Supersport 600

Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus van Start Racing 
heeft het Nederlands Kam-
pioenschap Supersport 600 
in Assen weten te winnen. 
De Akersloter schreef bei-
de manches op zijn naam en 
scoorde hiermee het maxi-
maal aantal punten. Op za-
terdag stonden er twee kwa-
lifi caties en een wedstrijd op 
het programma. In de eerste 

Help KWF in Castricum
Castricum - Van maan-
dag 5 tot en met vrijdag 10 
september wordt de groot-
ste huis-aan-huis collecte 
van Nederland gehouden. 
Ook in Castricum en Bak-
kum gaan in deze week ve-
le vrijwilligers met de collec-
tebus op pad om zoveel mo-
gelijk geld op te halen voor 
de strijd tegen kanker. Van 
ieder euro die wordt gege-
ven gaat 85% naar de KWF-
doelstelling: minder kanker, 
meer genezing en een be-
tere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten. Om  alle 
huishoudens in Castricum 

en Bakkum te  kunnen be-
reiken, zijn voor een aantal  
straten nog nieuwe collec-
tanten nodig. Bijvoorbeeld 
in de wijk Albertshoeve: 
Krophollerlaan, Lide Tulpsin-
gel, Lizzy Ansinghstraat, Jo 
Vincentstraat en Belle van 
Zuylenlaan. Ook in andere 
buurten van de gemeente 
zijn nog vrijwilligers nodig. 
Met een avond een paar 
uurtjes huis-aan-huis col-
lecteren levert de collectant  
een zeer waardevolle bijdra-
ge aan de strijd tegen kan-
ker. Vrijwilligers kunnen zich 
aanmelden bij de plaatse-

manche pakte hij een super-
start en dook op een twee-
de plaats de eerste bocht 
in.Omdat het ONK samen 
reed met het IDM Kampioen-
schap ontstond er een mooie 
strijd. Na twee ronden werd 
Jaimie gepasseerd door een 
rijder die vervolgens onmid-
dellijk onderuit ging. Dit had 
tot gevolg dat hij moest uit-
wijken en gelijk buiten de 

baan belandde. Knokkend 
voor alles wat hij waard was, 
vocht hij zich terug naar vo-
ren. Hij reed het gat dicht en 
begon plaatsen winst te boe-
ken. Uiteindelijk fi nishte hij 
als zesde maar was hiermee 
wel de beste ONK-rijder.  
De start van de tweede man-
che was een stuk minder 
goed en ditmaal kwam hij 
pas op een zevende plaats 
uit de eerste bocht, waarmee 
hij wel meteen aan de leiding 
reed van de ONK-rijders. Hij 
reed het gat tot aan de kop-
groep bijna dicht totdat hij 
met een Duitse rijder van po-
sitie begon te wisselen. Door 
het gevecht verloren ze de 
aansluiting. In de laatste ron-
de reed Jaimie nog een nieu-
we PR en de tweede tijd van 
de wedstrijd totaal. 
Van de ONK-rijders die stre-
den voor punten om het Ne-
derlands Kampioenschap 
reed Jaimie ruim aan de lei-
ding en won de manche met 
overmacht.

lijke secretaris Tonny Hen-
driks (foto), tel.: 650547/e-
mail: ajchendriks@casema.
nl.

Pompoenenconcert in de Tuin

Castricum - Op zaterdag 27 
augustus wordt het jaarlijk-
se Pompoenenconcert ge-
houden in de Tuin van Kapi-

tein Rommel. Dit jaar met op-
treden van de Dark Rosie. De 
tuin is geopend vanaf 19.30 
uur en de toegang is gratis. In 

de pauze wordt met de hoed 
rond gegaan zodat een vrij-
willige bijdrage gedaan kan 
worden. 
De band Dark Rosie maakt 
akoestische luisterliedjes. 
Dark Rosie speelt eigen re-
pertoire en liedjes van ande-
ren die ze geheel naar hun 
eigen hand zetten. 

Dark Rosie bestaat uit: Mi-
randa Zuurbier zang, accor-
deon, melodica, Vincent La-
mers: contrabas, zang, Mi-
chel de Wit: gitaar, Mark 
Minnema: gitaar, mandoli-
ne, slidegitaar, zang. Foto: Er-
na Faust.

FC Uitgeest loopt warm 
Uitgeest - In de aanloop 
naar de competitiestart in de 
tweede klasse op zondag 4 
september uit tegen Kolping 
Boys doet FC Uitgeest net zo-
als ieder jaar mee aan het be-
kertoernooi. Altijd een mooi 
moment voor de trainers om 
te kijken waar hun ploeg 
staat. De plaatselijke had dit 
jaar geloot tegen EDO, DCG 
en OSV. Op papier leek op 
voorhand eersteklasser EDO 
de zwaarste tegenstander, 
maar die klus werd afgelo-
pen zondag onder leiding van 
de nieuwe trainer van FC Uit-
geest Florian Wolf eenvoudig 
geklaard. Met een 0-2 neder-
laag kwamen de Haarlem-
mers nog goed weg want als 
er na 90 minuten 4- of 5-0 op 
het scorebord had gestaan 
had niemand vreemd opge-
keken.
Door vakanties en blessu-
res kon trainer Florian Wolf 
nog niet beschikken over 
een fl ink aantal spelers. De-
ze week hoopt hij weer te 
kunnen trainen met een bij-
na voltallige selectie. Nu al 
kan geconstateerd worden 
dat gezien het resultaat en 
het goede spel tegen EDO 
in vooral de tweede helft, de 
concurrentie voor een basis-
plaats in de hoofdmacht van 
groen en geel groot zal zijn. 
Natuurlijk vallen er zo vroeg 
in het seizoen nog geen con-
clusies te trekken maar af-
gaande op de wedstrijd te-
gen EDO is de hand van de 
trainer wel wat zichtbaarder 
geworden. Vroeg druk zetten, 
voetballen vanuit een goe-
de organisatie en snelle uit-
braken over de vleugels lij-
ken de ingrediënten te wor-

den van een ploeg die dit sei-
zoen echt wil meedoen om 
de prijzen.
In de eerste helft tegen EDO 
viel daar nog niet zoveel van 
te zien. De ploegen hielden 
elkaar in evenwicht maar het 
was toch FC Uitgeest dat op 
voorsprong kwam. Een lich-
te beroering van de bal met 
de arm in het strafschopge-
bied was voor scheidsrech-
ter Jensch in de 22e minuut 
voldoende om de bal op de 
stip te leggen. Kick Smit 
schoot vervolgens onberispe-
lijk raak. EDO probeerde nog 
voor rust de schade te her-
stellen maar de verdediging 
van FCU onder leiding van 
de teruggekeerde Paul Groen 
en de degelijk spelende Tinus 
Putter gaf geen krimp. In de 
tweede helft waren de gas-
ten uit Uitgeest de bovenlig-
gende partij. Vooral nieuwe-
ling Romario Aroma onder-
scheidde zich in die fase met 
een aantal sterke passeerac-
ties. Kansen waren er genoeg 
voor onder andere Augustine 
Yeboa en Ruud Koedijk maar 
pas in de 88e minuut werd 
er echt afstand genomen 
toen laatstgenoemde na een 
fraaie loopactie de bal be-
heerst binnenschoot. 0-2.
Waarschijnlijk zal trainer Flo-
rian Wolf gemengde gevoe-
lens hebben overgehouden 
aan de wedstrijd, want fou-
ten werden er genoeg ge-
maakt. Toch zal ook hij ge-
constateerd hebben dat met 
de terugkeer straks van on-
der andere topscorer (vo-
rig seizoen) Lester Half maar 
ook andere spelers er wel-
eens een mooi seizoen zou 
kunnen aankomen.
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Aanzienlijke stijging aanvragen 
woningisolatie – budget beperkt
Na het bericht dat de mogelijkheid tot aanvragen van de Wij Wonen  
Wijzer-subsidieregeling voor woningisolatie vanwege budget beperkt is, is 
het aantal subsidieaanvragen aanzienlijk gestegen. Gezien het nog beperkt 
beschikbare budget in veel gemeenten én de deadline van 30 november 
2016 raadt Omgevingsdienst IJmond inwoners van de gemeenten Bever-
wijk, Uitgeest, Heemskerk en Velsen aan om zo spoedig mogelijk hun aan-
vraag in te dienen.

Bij Omgevingsdienst IJmond stromen de subsidieaanvragen voor diverse ge-
meenten binnen. ‘We zien een enorme stijging in de aanvragen. Isolatie is 
een slimme eerste stap om energie te besparen en inwoners gaan massaal 
aan de slag,’ laat Niels Tijhuis, projectmedewerker bij de omgevingsdienst, 
weten. ‘Er is echter nog beperkt budget.’ Subsidieaanvragen worden pas 
toegekend zodra het gereedmeldingsformulier inclusief factuur binnen is. 
Dat kan tot 30 november 2016 of zolang er budget is.

Wanneer u kiest voor dak-, vloer- en gevelisolatie en/of voor isolatieglas 
komt u in aanmerking voor de subsidie. Het is ook mogelijk met terugwer-
kende kracht subsidie aan te vragen, wanneer u na 1 januari 2014 de woning- 
isolatie heeft laten aanbrengen. Haalt u de ondergrens van € 1.500,- niet?  
U kunt nu samen met uw buren of andere inwoners van uw gemeente een 
aanvraag indienen zodat u daar wel aan voldoet.

Verduurzamen
Wanneer u energie wilt besparen, is het isoleren van uw woning een slimme 
eerste stap. Het isoleren van uw dak, vloer of gevel, of het vervangen van 
uw glas voor HR++-glas verbetert uw wooncomfort aanzienlijk. Net zo be-
langrijk, u bespaart op uw energierekening en u vermeerdert de waarde van 
uw huis. Om het isoleren van uw woning nog aantrekkelijker te maken, stel-

len gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen, met on-
dersteuning van de provincie 
Noord-Holland, subsidie beschik-
baar.

Voor meer informatie, voorwaar-
den en indienen van aanvragen 
kunt u terecht op www.wijwonen-
wijzer.nl en voor meer informatie 
over maatregelen kunt u terecht 
op www.duurzaambouwloket.nl.

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 29  augustus 2016 de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behande-
len bouwplannen ligt vanaf 26 augustus 2016 ter inzage bij de balie van 
de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplan-
nen, het bijwonen van de vergadering en overige informatie over wel-
standszaken kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, 
mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

47e Huttenweek Uitgeest in volle gang

Voordat zij de vlag hees als symbolische opening van de Huttenweek 2016 
op maandagmorgen 22 augustus werd locoburgemeester Judie Klooster-
man geïntroduceerd door een circusdirecteur. Op het terrein aan de Bin-
nenkruierstraat staat als extra attractie een echte circustent, waar tus-
sen het timmeren en bouwen door allerlei festiviteiten plaatsvinden voor 
de 350 deelnemertjes. De begeleiding is weer in de vertrouwde handen 
van ruim 30 vrijwilligers en vele ouders, ondersteund door tal van gul-
le sponsoren. Een Uitgeester feest om trots op te zijn (foto: gemeente  
Uitgeest). regelen kunt u terecht op www.duurzaambouwloket.nl.

Nieuw onderzoek naar 
koopgedrag in de Randstad
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online win-
kelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker winkelslui-
ting en leegstand zichtbaar. Gemeenten en provincies zetten zich samen 
met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een 
compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek 
onderzoek naar het koopgedrag van groot belang. 

Begin september start in de Randstad daarom een grootschalig regio-
naal onderzoek. Dat onderzoek brengt, net als in 2011, in beeld waar in-
woners van de Randstad boodschappen doen, winkelen en doelgerichte 
aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankoop-
locaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijk-
heid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en pro-
vincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de Provin-
cies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook de gemeente Uitgeest 
neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeks-
bureau I&O Research.

Begin september start het veldwerk. In deze periode worden ook eni-
ge honderden inwoners uit Uitgeest uitgenodigd voor deelname aan het  
onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitno-
diging in de brievenbus. Deelnemen kan door online een vragenlijst in 
te vullen. Ook kan het zijn dat het onderzoeksbureau telefonisch contact 
opneemt om de vragenlijst af te nemen. Deelname is natuurlijk vrijwil-
lig maar wordt door de provincies en uw gemeente zeer op prijs gesteld. 
De resultaten van het onderzoek worden eind 2016 bekend via www.
kso2016.nl.  Daar kunt u ook meer informatie over het onderzoek  
vinden. Voor vragen kan gemaild worden met info@kso2016.nl.

Voor vragen over het onderzoek:
Telefonisch: I&O Research (053 - 482 5000). E-mail: info@kso2016.nl

BURgeRlijke stANd
NAtURAlisAtie
sinds 18 augustus is mevrouw 
A.H. Haji, afkomstig uit soma-
lië, officieel Nederlander. Bur-
gemeester Wendy Verkleij ver-
raste haar na ondertekening 
van de Verklaring van Verbon-
denheid met een feestelijke 
bos bloemen (foto: gemeente 
Uitgeest). 

UitgesCHReVeN
B. van As, adres onbekend

Ophaaldata restafval
in week 35 wordt het restafval opgehaald:
Oude dorp en bedrijventerrein: maandag 29 augustus
de kleis en Waldijk: woensdag 31 augustus
de koog: donderdag 1 september
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 2 september
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