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Voor- én tegenstanders 
uitbreiding Geesterduin

Castricum - Het vervolg van de 
bespreking over de uitbreiding 

nemers van het dorpscentrum 
een oproep gedaan aan de ge-
meenteraad om de plannen uit 
te stellen. Zij willen eerst een ge-
degen onderzoek naar de win-
kelbehoefte in Castricum, omdat 
meer leegstand wordt gevreesd. 
De prognoses? Zo’n 3.500 m2 
leegstand in het centrum van het 
dorp.

De SP-Castricum heeft een en-
quêteformulier verspreid waar-
in gesteld wordt dat de VVD een 
uitbreiding wil, ondanks de te 
verwachte leegstand. Maar de li-
beralen staan daar bij lange na 
niet alleen in. De SP wil met de 
enquête peilen wat Castricum-
mers vinden van het plan. Zo 
willen zij weten of inwoners be-
zwaar hebben tegen een woon-
toren, waarin onder andere so-
ciale woningbouw is gepland, of 
liever lagere bebouwing zien.

De Ondernemersfederatie CAL, 
waarbij ook de Vereniging van 
Eigenaren Geesterduin en de 
winkeliers zijn aangesloten, 
zegt volledig achter de plannen 
te staan, maar twijfelt over het 
aantal m2 van de uitbreiding. 
Woordvoerder detailhandel van 
de federatie Roelant van Ewijk: 
,,Er zijn twee punten van zorg. 
De gevolgen voor Castricum 
Centrum, waar de leegstand nu 
al om zich heen slaat, én de ge-
volgen voor Geesterduin zelf. De 
vraag is gerechtvaardigd of de 
huidige negatieve spiraal binnen 
de detailhandel op termijn niet 
ook leegstand in Geesterduin zal 
opleveren. Gelet op de ontwik-
kelingen doen we er verstandig 
aan door middel van aanvullend 
kwalitatief onderzoek meer zicht 
te krijgen op het toekomstig per-
spectief voor de Castricumse de-
tailhandel.”

De subsidie voor het 
schoolzwemmen blijft
Castricum – De afschaffing van de subsidie voor schoolzwemmen 
voor kinderen in het basisonderwijs is van de baan. Door twee mo-
ties samen te voegen haalden de VrijeLijst, PvdA, CKenG, CDA en 
GroenLinks een meerderheid in de raad.
Het college wilde de subsidie voor schoolzwemmen in zwembad De 
Witte Brug afschaffen. Volgens wethouder Meijer werd de subsidie 
verleend sinds de jaren ’90, omdat er toen sprake was van een tekort 
aan gymzalen. Zwemmen werd toen als alternatieve lichaamsbewe-
ging aangeboden. De meeste kinderen hebben echter al een zwem-
diploma voordat het schoolzwemmen van start gaat in groep vijf. Het 
afschaffen van de subsidie zou de gemeente 27.300 euro opgele-
verd hebben, maar dat gaat nu dus niet door. D66 en de VVD stem-
den tegen de motie. 

Motorrijder raakt rijbewijs kwijt
Limmen - De politie heeft 
woensdagavond het rijbewijs 
van een 54-jarige motorrijder uit 
Limmen ingevorderd na een for-
se snelheidsovertreding. De be-
stuurder passeerde op de pro-
vinciale weg N381 een snel-
heidscontrole met de laser-

en vernieuwing van winkelcen-
trum Geesterduin is donderdag 

vanaf 19.00 uur in het gemeente-
huis. Verschillende ondernemers 
van winkelcentrum Geesterduin, 
waaronder de Hema, willen uit-
breiden en voor de overige ruim-
te is belangstelling van landelij-
ke ketens. Daaruit vloeit de ge-
dachte dat met een ruimer aan-
bod aan winkels inwoners hun 
geld uitgeven in het eigen dorp 
in plaats van in de stad. Hier zou 
dan ook het centrum van Castri-
cum van kunnen profiteren.
Ondertussen hebben de onder-

gun met 152 kilometer per uur. 
Op de N381 tussen Oosterwol-
de en Appelscha is 100 kilome-
ter per uur toegestaan. Na een 
stopteken werd het rijbewijs van 
de motorrijder ingevorderd. Te-
vens werd proces-verbaal opge-
maakt.
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Castricum - Uit de Kunst in 
Castricum dient voor het twee-
de jaar als podium voor profes-
sionals en amateurs uit Castri-
cum en de regio. Zij doet dat 
dit jaar voor het eerst vanuit de 
Stichting Uit de Kunst in Castri-
cum. Van donderdag 4 tot en met 
7 juli is Castricum de culturele 
hotspot. Op binnen- en buitenlo-
caties in het duingebied, aan het 
strand en in het dorp kan er dit 
jaar vier dagen lang worden ge-
noten van tal van kunstuitingen. 
Er is muziek, kleinkunst, cabaret, 
dans, beeldende kunst, poëzie-
voordracht, verhalenvertelkunst 
en nog veel meer. 
Meer dan vorig jaar is het fes-
tival in 2013 erop gericht een 
brug te slaan tussen cultuur en 
de prachtige natuur in en om 

Castricum. De kick-off van het 
vierdaagse festival valt samen 
met de Archeologiedag ‘Speu-
ren naar Schatten’ op donder-
dagmiddag 4 juli om 14.00 uur 
op het terrein van het te bou-
wen Archeologisch Informatie-
centrum. Naar goed eeuwen-
oud gebruik wordt er op die dag 
ook een bouwoffer begraven 
met daarin tekeningen, verhalen 
en alles wat kinderen uit Castri-
cum willen bewaren voor het na-
geslacht. Deze middag komt tot 
stand in samenwerking met on-
der meer de Cultuur Compagnie, 
Provincie Noord Holland, Huis 
van het Verleden, Gemeente 
Castricum, werkgroep Oud Cas-
tricum en OdiSport.
Op een podium aan de voet van 
de Papenberg treedt op donder-
dagavond vanaf 17.00 uur FrUnS 
DansStudio op en ook Emer-
go en de Bakkerij geven invul-
ling aan deze avond. Vrijdag-
avond is een ieder welkom op 
het open jampodium en ook op 
zaterdagavond als De Twijfelbri-
gade en Peel a Banana het podi-
um vullen. 
Het Castricumse koor Tourdion 
toert door Castricum met een 
kleine selectie uit haar reper-
toire. Op Agrocamping Orms-
by Field wordt een brocante-
markt gehouden, en bij de Bos-
hutten zijn er activiteiten voor al-
le leeftijden; kleien voor kinde-
ren, graffiti en breakdance work-
shops en op zaterdagavond wor-
den verhalen verteld rond het 
kampvuur.  

Op het terrein van Dijk en Duin 
is van alles te beleven dit jaar; op 
donderdag, zaterdag en zondag 
zijn er diverse workshops in het 
Amfitheater, op zaterdag en zon-
dag is er muziek en gedichten 
bij het Oude Theehuys en wordt 
bij Caktwo de spin tot leven ge-
bracht in een moderne dans. 
In het Oude Raadhuys kan het 
publiek op zondag tussen ver-
tellingen van Dick Groot in luis-
teren naar de Teener Vioolgroep. 
Op zondag verzorgen Ilonka Ory 
en Eva Wilms op Camping Bak-
kum twee workshops. 
Er is ook veel beeldende kunst te 
zien: exposities bij Caktwo, Het 
oude Raadhuys, en Strandpavil-
joen Zeezicht, waar schilder Fa-
brice live aan het werk te zien is.
Op zondag kan iedereen aan-
schuiven bij Deining voor het 
Uit de Kunst Diner. Met mede-
werking van de dichters Bob van 
Leeuwen & Arthur Lava, de klan-
ken van Savoy en de lindyhop-
pers op de vloer komt er een ein-
de aan het weekend in de Heer-
lykhyd. 
Kijk voor het complete program-
maoverzicht op www.uitde-
kunstincastricum.nl

Zandsculpturen bouwen met 
Kunstgras aan Zee.

Het krioelt van de spinnen bij Ate-
lier Goudsbergen op Dijk en Duin.

Geslaagden tweede tijdvak 
Castricum - De volgende 
leerlingen hebben na de her-
kansingen alsnog hun diplo-
ma behaald.

Jac.P. Thijsse College 
Mavo
Castricum: Tim Lute, Noémi 
Schneider, Thije Wind.
Heiloo: Sophie Tunderman.
Limmen: Marieke Admiraal.
 
Havo:
Castricum: Jonathan Baars, Bart 
Hoogenbosch, Tom Kapr, Melis-
sa van Straaten, Arnoud Tromp, 

Puk Ubas.
Egmond-Binnen: Bas Aartsma.
Heemskerk: Roos Leijten.
Heiloo: Ludo Mathijssen, Julian 
Velders, Evangeline Witkamp.
Limmen: Manon Duin, Alex 
Schouten, Jan-Gijs Vorstman.
  
Vwo:
Castricum: Esra Al-Moussawi, 
Tessa van der Horst Jansen.
Egmond-Binnen: Sven de 
Groote.
Heiloo: Karina Lievaart, Céline 
Toering. Limmen: Marit Metse-
laar, Sandy Springintveld.

Clusius College
Basisberoepsgerichte 
leerweg:
Akersloot: Jari Holster.
Castricum: Mylan Klokkers.
Heemskerk: Davey Klok, Annick 
Kluft.
Uitgeest: Romy Glorie.
 
Kaderberoepsgerichte 
leerweg:
Akersloot: Hannes Verduin, Ro-
zemarijn Vrolijk.
Beverwijk: Maurice Kuipers.
Castricum: Valancia Dekker, 
Naomi Gilling, Senna Hoekzema, 

Marloes Kooij.
Heemskerk: Pleuni de Jong, 
Mitch van Kuyk, Jennifer Rooij-
mans.
Uitgeest: Sanne van Elk.
Zaandam: Ditte Bartels.

Gemengde Leerweg:
Assendelft: Emily Nootebos.
Castricum: Mick van Trigt
Egmond-Binnen: Kevin van 
Bronswijk.
Limmen: Sandie Tóth, Jedida van 
Zantvliet.
Uitgeest: Jeffrey Spitsbaard.
Wormer: Sanne Jongens.

Bonhoeffercollege
Mavo:
Giovanni Eijspaart, Sarah Ko-
per, Dennis Maartens, Erik Tam-
bach, Lotte van der Veldt, Mat-
thijs Versteeg, Jori Vreeker, Jes-
sica Wijker.

Havo:
Jesse Greeve, Damar de Kruyff, 

Selina Limmen, Heather van der 
Poel, Sanne Schenk, Lars van 
Velzen, Rianne Wouters.

Atheneum:
Maartje Cammeraat, Joris Steen-
mans, Timpe Tekelenburg. 

Gymnasium:
Maaike de Jong.

Zondag spirituele beurs 
Heemskerk - Zondag 7 ju-
li wordt een huiselijke, spiritue-
le beurs gehouden in het Sport-
centrum aan de Kerkweg 221 in 
Heemskerk. 
De beurs is van 11.00 tot 17.00 
uur geopend. De entree be-
draagt 5 euro. Kinderen tot 12 

jaar mogen, onder begelei-
ding, gratis naar binnen. Er is 
veel te beleven op deze beurs. 
Er zijn paragnosten, helderzien-
den, mediums, kaartlegsters, au-
rafotografie, edelstenen, siera-
den, boeddha’s, welnessproduc-
ten, psychometrie enzovoort. El-

ke 25ste bezoeker krijgt een gra-
tis consult. Bovendien kan iede-
re bezoeker een gratis vetmeting 
laten doen en deskundig voe-
dingsadvies inwinnen. De or-
ganisatie en presentatie zijn in 
handen van Pracht en Kracht van 
het Licht. 

Voor meer informatie kan men 
bellen met 06-14164152.

Uit de Kunst in Castricum van 4 tot en met 7 juli

De verbinding tussen natuur en 
cultuur nadrukkelijk aanwezig

Boswachterspreekuur in 
Bezoekerscentrum De Hoep
Castricum - Woensdagmiddag 
10 juli van 14.00 tot 16.00 uur 
kunnen kinderen in bezoekers-
centrum De Hoep aan de Johan-
nisweg 2 weer bij de boswachter 
terecht met al hun vragen over 
de natuur.
Boswachter zijn is een span-
nend beroep, dat tot de verbeel-
ding spreekt van kinderen. PWN 
wil kinderen graag kennis la-
ten maken met het werk van de 
boswachter. Vorige maand vond 
daarom het eerste boswach-

terspreekuur plaats. Het werd 
een leuke en leerzame middag, 
waarbij kinderen en hun ouders 
tal van vragen stelden over plan-
ten, dieren en de grote grazers in 
de duinen.
De boswachter houdt maande-
lijks spreekuur op de woens-
dagmiddag van 14.00-16.00 uur. 
De komende spreekuren vin-
den plaats op 10 juli, 14 augus-
tus, 11 september en 16 oktober. 
Een bezoek aan het boswach-
terspreekuur is gratis. 

Oudere dame slachtoffer van babbeltruc
Castricum - Een oudere vrouw 
uit Castricum is zondag slacht-
offer geworden van een bab-
beltruc. Een onbekende per-
soon verschafte zich ’s middags 
door middel van een babbeltruc 
toegang tot de woning van de 
vrouw. Een keurig uitziende man 
belde bij de dame aan en lokte 
de vrouw vervolgens weg met 
een smoes. Eenmaal weer te-
rug zag de vrouw dat haar slaap-
kamerdeur open stond. Zij be-
steedde hier verder geen aan-
dacht aan. 
In de avond kreeg de vrouw een 
telefoontje van iemand die zei 
van haar bank te zijn en dat haar 
bankpas geblokkeerd was. Na 

een kort gesprek zei de ‘bank-
medewerker’ dat hij de vrouw 
zou doorverbinden met de poli-
tie. Na wat gepiep stelde iemand 
zich voor als een politieagent. 
Hij zei over ongeveer 30 minu-
ten met twee man langs te ko-
men. Toen dit niet gebeurde be-
sloot mevrouw zelf de politie te 
bellen waarop agenten bij haar 
langsgingen. Bij navraag door de 
politie bij de bank bleek er een 
bedrag van 1250 euro van de re-
kening gepind te zijn. Ook bleek 
er een geldbedrag uit huis te zijn 
weggenomen. De politie is een 
onderzoek gestart en hoopt met 
de hulp van eventuele getuigen 
de verdachte(n) te kunnen ach-

terhalen. Het gaat om een licht-
getinte man van ongeveer 25 
jaar. Hij heeft een klein en ge-
drongen postuur en zwart ste-
keltjeshaar. De man droeg een 
zwarte trui met op de linkerborst 
een rood embleem en een don-
kere broek. De man sprak goed 
Nederlands met een buitenlands 
accent. 
Wie zondagmiddag rond 15.00 
uur in de omgeving van de C.F. 
Smeetslaan deze man, mogelijk 
met een andere persoon, gezien 
heeft, wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie. Dit kan 
via telefoonnummer 0900-8844. 
of anoniem via meldlijn 0800-
7000. 
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Dirk Out bespeelt Davidorgel
Castricum - Op vrijdag 5 ju-
li geeft Dirk Out een orgelcon-
cert in de St.Pancratiuskerk op 
het Davidorgel. Hij speelt wer-
ken van J.S. Bach, C.H. Rinck, C. 
Saint-Saëns, C. Franck, N. Coc-
ker, F. Mendelssohn-Bartholdy, 

D. Bourgeos en L. Verne. Dirk 
Out (1949) behaalde in 1978 aan 
het Sweelinck conservatorium te 
Amsterdam het solistendiploma 
voor orgel. 
Aanvang concert 20.00 uur, toe-
gang  vijf euro.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

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

World War Z - 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

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

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

Love and Honor
donderdag, vrijdag 

& zaterdag 15.45 & 18.45 uur  
zondag 15.45 uur

maandag 15.45 & 18.45 uur  
dinsdag & woensdag 15.45 uur

Spijt!
zondag & dinsdag 18.45 uur 

Before Midnight
woensdag 18.45 uur   

Daglicht
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.00 uur  
Monsters University (NL) - 3D

donderdag & vrijdag 15.45 uur
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.00 & 15.45 uur
Verschrikkelijke ikke 2 - 3D

Programma 04 juli t/m 10 juli 2013

Première World War Z-3D
In de spannende actie-thriller 
World War Z speelt Brad Pitt een 
medewerker van de Verenigde 
Naties, Gerry Lane. 

Hij reist af naar verschillende 

landen om de oorzaak van een 
wereldwijde epidemie te vinden. 
Hele legers en regeringen zijn al 
vernietigd en Gerry begint een 
race tegen de klok om de mens-
heid te redden.

Negen jaar na de laatste ren-
dez-vous en bijna twee decennia 
sinds hun eerste ontmoeting, zijn 
Celine en Jesse dit keer in Grie-
kenland. Inmiddels getrouwd en 
ouders van twee dochters. De 
zonovergoten vakantie zit er bij-
na op en beiden staan niet te po-
pelen om terug te keren naar het 
werkende leven en de dagelijk-
se beslommeringen in Parijs. Tij-
dens de laatste nacht op het ei-
land komen Celine en Jesse’s 
angsten en frustraties boven ta-
fel en staan ze voor de keuze: bij 
elkaar blijven of een punt achter 
de relatie zetten.

Before Midnight

Sprookjestuin komt tot leven
Castricum - Van 9 tot en met 14 juli is de sprookjestuin geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur in de Tuin van Kapitein Rommel. Meerdere 
kunstenaars zetten zich in om de sprookjestuin dit jaar nog ver-
rassender te maken. De offi ciële opening is op 9 juli om 10.00 uur. 
Vertrouwde fi guren als Roodkapje, Klein Duimpje en Pinokkio zijn 
van de partij. Marije Samuels voegt hier ‘het kleine volkje’ aan toe. 
De grijpende armen en handen van Guus Wattel maken ‘het en-
ge bos’ nog spannender, Shanta Schreuder maakt een prachti-
ge Rapunzel en Jos Apeldoorn brengt Ali Baba tot leven. Voor-
leesheks Anita Boots komt langs en matroos Jan van der Schaaf 
speelt trekzak bij de pont. In de ontmoetingsruimte is een exposi-
tie van Simone Veldt Bakker. 

Entree is 4,00 per kind, inclusief speurtocht, limonade en iets lek-
kers. Volwassenen hebben gratis toegang tot de sprookjestuin. 
De opbrengst komt ten goede aan het behoud en onderhoud van 
de tuin van Kapitein Rommel.

Werken van Simone Veldt-Bakker.

Merelmest, miezemuizen & hommelpap
Tekenworkshop voor kinderen

Castricum - Op donderdag 11 
juli is er van 13.30 tot 15.00 uur 
een tekenworkshop voor kin-
deren van zes tot en met twaalf 
jaar in De Hoep op de Johan-
nisweg 2. Tijdens de tekenwork-
shop gaan de kinderen naar de 
dieren op zoek in de tentoonstel-
ling Merelmest, miezemuizen en 

hommelpap. De stad en de die-
ren worden in beeld gebracht 
met gebruik van druktechnieken 
en ander tekenmateriaal. Als het 
mooi weer is gaat de groep bui-
ten tekenen. De kinderen hoeven 
zelf niets mee te nemen. Profes-
sionele tekenspullen liggen klaar 
om aan de slag te gaan samen 

met kunstenares Annelies Ves-
sies van De Blauwe Deur kunst 
en cultuureducatie. Deelname-
kosten 7,50 euro.
Opgeven kan via www.pwn.nl/
onlineboeken of door te bellen 
naar 0251-661066. 
Bezoekerscentrum de Hoep is 
geopend van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
In de schoolvakantie is de Hoep 
ook op maandag geopend. De 
tentoonstelling ‘Merelmest, mie-
zemuizen en hommelpap’ is nog 
tot september te bezichtigen. De 
speel- en speurtentoonstelling 
over de natuur in de stad is ge-
schikt voor kinderen van vier tot 
en met acht jaar. Kinderen kun-
nen voor 1 euro een speurtocht 
door de tentoonstelling doen. 
Foto: Evert Jan Woudsma

Het laatste jaar van 
Vakantie Kindervreugd

Castricum - Na ruim veer-
tig jaar voor de lagere-school-
jeugd actief te zijn geweest heeft 
het comité van Vakantie Kinder-
vreugd besloten dit jaar voor 
het laatst deze activiteit te laten 

plaatsvinden. Op zes maandag-
ochtenden in de schoolvakantie 
kunnen meisjes en jongens naar 
dorpshuis ‘de Kern’ komen om 
mee te doen aan de activiteiten, 
die Vakantie Kindervreugd op 

het programma heeft. Op maan-
dag 8 juli wordt begonnen met 
fi guurzagen, schminken, scha-
ken, sjoelen, collages maken en 
werken met klei. 

Het dorpshuis is gevestigd op de 
Overtoom nummer 15 in Castri-
cum. 
De activiteiten duren van tien tot 
twaalf uur en de deelname be-
draagt 1,50 euro. 

Strand Castricum klaar 
voor minder validen

Castricum - Twee kraaknieuwe 
strandstoelen werden dinsdag 2 
juli door wethouder Meijer in ge-
bruik gesteld op het strand van 
Castricum aan Zee. Tezamen met 
de twee eerder gebouwde toilet-
ten voor gehandicapten in pavil-
joen Deining zorgt de gemeente 
hierdoor - samen met de strand-
paviljoens - voor een betere toe-
gankelijkheid van het Castricum-
se strand.
Tot nu toe was er één rolstoel be-
schikbaar, maar die was inmid-
dels aan vervanging toe. De twee 

nieuwe strandrolstoelen zijn te 
leen via de paviljoens Zoomers 
en Deining. De twee paviljoen-
houders lenen de strandrolstoe-
len uit aan alle strandbezoekers 
die zijn aangewezen op een rol-
stoel. 
Daardoor is het strand van Cas-
tricum aan Zee nog beter toe-
gankelijk voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking. De ge-
meente realiseert de voorziening 
vanuit de Wmo-gedachte dat ‘ie-
dereen moet kunnen meedoen 
aan de maatschappij’.
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MDY trapt af in Bonte Vivant 
Uitgeest - Op 6 juli trapt MDY in ca-
fé Bonte Vivant de kermis van Uitgeest 
af. MDY staat voor rock uit de top 100 
met verrassende uitstapjes naar funk & 
soulklassiekers. De band timmert inmid-
dels al bijna drie jaar aan de weg met 
diverse optredens. MDY bestaat uit Bert 
Pannekeet zang & keyboard, Eddy Satoer 
gitaar, Bart van de Bovenkamp basgitaar 
en Egon van Zon drums. Met nummers 
van onder meer Kings of Leon, Red Hot 
Chili Peppers, Tom Jones, Stretch, Joe 
Jackson en Eric Clapton staat de band 
garant voor een feest van herkenning. 
Aanvang 21.00 uur, entree gratis. 

Uitgeest - Zaterdag barst de kermis los in Uit-
geest! Vijf dagen lang feest met veel uitstekende 
live muziek maar ook natuurlijk veel vermaak op 
de kermis zelf. Zo is er de Booster Maxxxx van ker-
misexploitant Willy Ordelman. Op een hoogte van 
60 meter met een snelheid van 130 kilometer per 
uur door de lucht schieten en Uitgeest bekijken 
vanaf grote hoogte. Een belevenis! De kermis start 
iedere dag om 14.00 uur en is van zaterdag 6 tot 
en met woensdag 10 juli. Op dinsdag 9 juli kun-
nen er weer loten worden gekocht. De grote verlo-
ting is diezelfde avond om half acht. Maandag 8 ju-
li brengt clown Desalles om 18.30 uur een bezoek-
je aan de kermis! En uiteraard wordt de kermis in 
Uitgeest woensdag 10 juli traditiegetrouw afgeslo-
ten met een spetterend vuurwerk dat rond de klok 
van elf uur ‘s avonds zal losbarsten.

Iedere dag optredens in 
live-cafe De Balken

Uitgeest - Het program-
ma van live-café de Bal-
ken is dit jaar diverser 
dan ooit, met voor elk wat 
wils. Gestart wordt zater-
dag 6 juli met de band ‘Mr 
Smith’ op het binnenpodi-
um en ‘The Very 80’s’ op 
het buitenpodium tegen-
over Buona Sera/’t Por-
tiertje. Mr Smith is een 
band die naast de soul-
classics ook weet hoe ze 
rock & roll en nederpop 
op een fabuleuze manier 
moet vertolken. ‘Very 80’s’ 
is de kermisband bij uit-
stek. 

Zondag heeft de Balken 
binnen trio Tjoe & Jeroen 
en buiten ‘La Stampa’. 
Tjoe en Jeroen hebben 
onzin uitkramen bedacht 
en verbeterd. Ze zijn voor-
al geïnspireerd door Hepy 
& Hepy, Peter & de wolf en 
de berenboot. 
Maandagochtend wordt 
de Balken weer muzikaal 
aangekleed met “Trio Tjoe 
& Jeroen” zodat vanaf 
08.30 uur de eerste deun 
raakt in hart en lever. 
Maandagavond heeft de 
Balken Shoreline in huis 
gehaald. De band Shore-
line is een oude beken-
de voor velen en dus voor 
een maandagavond echt 
wel een reden om even 
te kijken in de Balken. 
Maandagavond in de Bu-
ona traditioneel een ge-
zellige zanger en dit jaar is 
dat Mick Harren. Hij staat 
regelmatig in de single 
top 100. De zanger wordt 
rond 22.30 uur verwacht. 

Dinsdagavond wordt de 
Balken omgetoverd tot 
een waar danspaleis met 
de band AC oftewel Ar-
ne’s Choise. Iedereen kent 
hem, Arne, de zanger van 
Paperplane. Ook dit jaar 
heeft hij een dijk van een 
band samengesteld en 
voor de kermis een niet 
mis te verstane act geoe-
fend!
Woensdagavond is de 
‘Grande Finale’ met bin-
nen ‘Trots’ en buiten 
‘Jukebox’. Trots is een ver-
trouwd gezicht tijdens de 
kermis Uitgeest. Deze drie 
heren weten elke avond 
om te toveren tot een top-
feest. Buiten wordt de 
boel afgesloten door de 
kermisband Jukebox. 
‘t Portiertje heeft tijdens 
de hele kermis een dj en 
Dolphin is er ook weer bij. 

Kijk op www.buonasera.nl 
of facebook om helemaal 
op de hoogte van de ker-
mis te zijn.

Kermis in de 
Bonte Vivant

Cafe Bonte Vivant
Middelweg 180 Uitgeest

Zaterdag 6 juli 
Vanaf 21.00 uur

MDY
Zondag 7 juli 

11.00 uur verzamelen voor de 

Bonte Karavaan
Vertrek 12.00 uur

Vanaf 14.00 uur

MBR formatie
met o.a. Queen, Led Zeppelin 

en AC/DC tunes

Maandag 8 juli
‘s ochtends EERSTE DEUNTJE
Ontbijten met de Euro kok Nick

Vanaf 20.00 uur 
lekker kermissen met

VDJ Martijn de Blauw
Dinsdag 9 juli
Vanaf 20.00 uur

MEIDENAVOND 
met Mandy en Sally

m.m.v. DJ Hunter
Woensdag 10 juli

Vanaf 18.00 uur

DJ Hunter & Gunther

De kermis barst los!

‘



Afvallen doen ze niet alleen!
,,Ik ben Mariette Knol, eigenaar 
van Body Slen (onderdeel van 
Fit en Beauty) en voedings-
deskundige van Proslank, het 
eiwit dieet. Er zijn weer twee 
weken om en de dames gaan 
goed. Danielle is met de laatste 
paar kilo’s bezig en zit lekker in 
haar vel. Bij Marjan ging het 
een paar weken iets minder, 

maar dat gaat nu ook weer goed. Beide dames staan 
nu vrolijk in een pashokje nieuwe kleding te passen, 
een paar maten kleiner en daar word je natuurlijk blij 
van. Joke, een van de kandidaten van de vorige kran-
teditie, is vijf weken met vakantie geweest en kwam 
afgelopen maandag op de weegschaal staan en was 
twee kilo afgevallen. Dat is natuurlijk heel knap, want 
in de vakantie neem je toch altijd wat extra’s. Maar je 
ziet zo wel heel goed dat je, wanneer je de opbouw-
fases goed doet, je niet bang hoeft te zijn dat je gelijk 
aankomt in een vakantie.”
Ook op een veilige en gezonde manier zeven tot tien 
kilo in een maand afvallen? Neem dan contact op met 
Body Slen, tel. 0251-670000 of kom langs op de Bever-
wijkerstraatweg 32 in Castricum.

www.fi tenbeauty.nl

Beverwijkerstraatweg 32
1901 NJ Castricum
Tel. 0251 670000

Marian Ent-Ulder: ,,Gelukkig is onze op-
zet gelukt. Doordat ik een paar weken even 
ben overgestapt naar fase twee is mijn ge-
wicht weer aan het zakken! Nu is het zaak 
om de komende weken weer terug te gaan 
naar fase een om te kijken of het afvallen 
nu weer gestaag door zal gaan. Ik wil ten-
slotte voor het huwelijk van mijn dochter 
zo veel mogelijk afgevallen zijn. Ook daar-
na zal ik gewoon doorgaan hoor, ik ben er 

nog lang niet. Ik heb afgelopen weekend dan toch maar die nieuwe 
zomergarderobe aangeschaft, de kleding die ik droeg ging steeds 
meer als een zak om me heen hangen. Vreemd hoor, dat je nu bij 
de  gewone maten kan kijken en de rekken met grote maten links 
kan laten liggen. Hopelijk wil het weer nu ook mee gaan werken, 
ik heb aankomende vrijdag de grote schoolvakantie voor de boeg. 
Veel � etsen en wandelen staan op het programma en ik ga weer 
starten met power walking (op muziek   ink doorstappen). Heerlijk 
genieten van mijn kleinzoon en soms gewoon eens lekker niets 
doen. Eens proberen om de balans terug te krijgen tussen werken 
en vrije tijd, daar ging het de laatste jaren vaak genoeg fout. Al met 
al een hele lijst met wensen met het enige verschil dat ik deze lijst 
nu zelf samenstel en hier dan ook volledig achtersta. Niemand die 
mij dit oplegt, genoeg die mij aanmoedigen en stimuleren maar ik 
zal deze kar zelf moeten trekken en dat zal me gaan lukken.“

Startgewicht: 140.2 kg
Huidig gewicht: 114.0 kg
Streefgewicht: 100 kg

Danielle Donker: ,,Vermeldde ik vo-
rige keer nog dat bewegen voor mij de 
moeilijkste opgave zou worden…..dus 
niet! Hardlopen, wandelen, zwemmen 
en � etsen komen weer in m’n woorden-
boek voor. Het weer werkt natuurlijk 
ook wel mee maar ik heb ook gewoon 
zin om het te doen. Ik heb ontdekt dat 
je in de duinen bij Bakkum heerlijk kan 
hardlopen/wandelen en ik pak vaker de 

� ets voor boodschappen in de buurt. Het is dan wel jammer dat 
het met m’n gewicht niet zo lekker gaat. Val niet zo heel veel af en 
dat zit me dan ook niet lekker. Maandag dan ook maar aan Ma-
riette vragen of ze weet hoe dat kan. Afgelopen zaterdag heerlijk 
uit eten geweest met vrienden als bedankje voor het klussen 
in hun huis en ik moet eerlijk zeggen….ik heb er niet op gelet 
wat ik heb gegeten. Dus geen heldere soep vooraf, vis of gegrild 
vlees zonder saus, veel groente en ko�  e toe. Nee, gewoon wat 
ik lekker vond en waar ik op dat moment trek in had. We hebben 
heerlijk gegeten, maar de volgende ochtend op de weegschaal 
vertelde me dat ik 1,5 kilo was aangekomen! Dat is dan weer de 
keerzijde. En zo wil het dan ook dat ik deze week bij Mariette 
op de weegschaal waarschijnlijk aangekomen ben….Terwijl ik 
dit stukje terug lees merk ik dat het niet zo’n vrolijk stukje is als 
de keren ervoor. Toen viel ik veel af en dat is nu niet het geval. 
Er zal altijd wel een mindere periode tijdens het lijnen zijn en 
misschien wil ik ook wel te snel. Maar ja, heb ook zo’n zin in die 
nieuwe garderobe hè. Gisteren even de stad in geweest met m’n 
dochter en die kocht leuke zomerkleding, maar ik heb het nog 
maar even laten hangen. Als het goed is, is er over een tijdje nog 
een kledingmaat af dus is het zonde als ik nu al teveel koop.” 

Startgewicht: 95 kg.
Huidig gewicht: 81 kg
Streefgewicht: 75 kg.

Van Sikkelerus stunt in 
het BK Supermoto in Spa

Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus van Team Voorwinden heeft 
tijdens een wedstrijd om het Bel-
gisch Kampioenschap in Spa 
een manchezege weten te boe-
ken. In de eerste manche kwam 
de rijder uit Akersloot slecht weg 
bij de start maar wist na een 
sterke inhaalrace toch nog als 
zesde over de finish te komen. 
In de tweede manche ging hij de 
strijd aan met de snelste rijders 
uit het Belgisch Kampioenschap 
en wist de manche na een span-
nende strijd winnend af te slui-
ten. De wedstrijddag begon niet 

helemaal naar wens voor Jai-
mie. In de tijdtraining kon hij zijn 
draai namelijk nog niet goed vin-
den en ook vond hij niet de grip 
die hij nodig had om een super 
snelle tijd op de klokken te zet-
ten. Na verschillende pogingen 
kwam hij uiteindelijk uit op een 
achtste tijd met een achterstand 
van 1.3 seconden op de kopman.
In de eerste manche pakte Jai-
mie een slechte start omdat de 
rijder voor hem te laat wegging. 
Rond de dertiende plaats kwam 
hij uit de eerste bocht. Omdat het 
circuit erg technisch was, voelde 

Jaimie zich goed thuis en begon 
aan een inhaalrace. Iedere ronde 
wist hij wel een rijder te passe-
ren maar hoe verder hij naar vo-
ren kwam, des te moeilijker het 
werd. Ook staat er in België een 
heel sterk deelnemersveld aan 
de start met verschillende be-
kende namen uit de sport. Jai-
mie gaf alles en kwam nog terug 
naar een zesde plaats.
De start van de tweede manche 
was stukken beter en ditmaal 
dook hij op een vierde plaats 
de eerste bocht in. Door het gas 
goed open te houden, wist hij 
buitenom twee rijders te pas-
seren en stootte door naar een 
tweede plaats. Het tempo lag 
gelijk heel erg hoog maar Jai-
mie wist de druk goed op de ke-
tel te houden bij de kopman. In 
de derde ronde bezweek de kop-
man onder de druk van Jaimie 
en verremde zich. Jaimie nam de 
koppositie in handen en had de 
snelle mannen achter zich rijden. 
In het midden van de wedstrijd 
liep hij weg bij de andere rijders 
en begon een voorsprong op 
te bouwen. In de slotfase werd 
het nog spannend want Jaimie 
maakte een foutje in het cross-
gedeelte. Echter, op het asfaltge-
deelte was hij heel snel en kwam 
op het achterwiel als winnaar 
over de finish. 
Komend weekend start Jaimie in 
de 500 km van Assen.

Red Stars boekt winst
Castricum – Red Stars Vites-
se heeft door één inning waarin 
maar liefst negen punten werden 
gescoord een prima overwinning 
tegen Northern Stars uit Leeu-
warden behaald. 
Beide teams wisten de eerste vijf 
innings weinig punten binnen te 
slaan. Op de helft van de wed-
strijd stond er nog maar 0-1 op 
de borden en hadden de Castri-
cummers wel de honken weten 
te vullen met totaal negen man 
maar slaagden ze er niet in deze 
in punten om te zetten. De mi-
nimale score van de Friezen was 
mede te danken aan het ijzer-
sterke veldwerk van Red Stars 
en goed pitchwerk van Joost en 
Niek Kuijs. Het achterveld was 
foutloos met prachtige vangbal-
len van onder andere Jon Bra-
kenhoff en Niek Kuijs en een 
spatzuiver dubbelspel op het 

tweede honk na een haast on-
mogelijke catch van laatstge-
noemde. De zesde inning bleek 
het kantelpunt waarin Red Stars 
met zeven honkslagen en negen 
punten de mannen uit Leeuwar-
den uit het veld geslagen achter 
zich liet. De Northern Stars kwa-
men in de laatste innings nog 
spannend dichterbij maar met 
vijf keer drie slag in de laatste 
twee innings door werper Niek 
Kuijs was de overwinning een 
feit. Na twee zure verliespartijen 
was dit de opsteker die de honk-
ballers van Red Stars goed kon-
den gebruiken.

De eerstvolgende wedstrijd is op 
12 juli uit tegen RCH Pinguins. 
Na de zomerstop begint Red 
Stars thuis op zondag 18 augus-
tus om 13.00 uur tegen Onze Ge-
zellen uit Haarlem. 

‘Egmondstage’ bij AVC
Castricum - Vanaf woensdag 
28 augustus tot begin janua-
ri organiseert de Atletiek Ver-
eniging Castricum voor recrea-
tieve lopers die geen lid van de 
vereniging zijn extra looptrainin-
gen. Deze trainingen zijn voor-

al bedoeld om op 12 januari bij 
de Halve Marathon van Egmond 
goed aan de start te staan.   Over 
enige weken volgt over deze zo-
geheten ‘Egmondstage’ meer in-
formatie. Kijk ook eens op www.
avcastricum.nl
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Samenwerking tussen 
inwoners en overheid?
Ik ben misschien te idealistisch, maar ik zou het zo mooi vinden als er 
een goede samenwerking was tussen de gemeente en de inwoners van 
Castricum. Zo vaak ho or ik dat het toch geen nut heeft om je met zaken 
te bemoeien. Ik heb een fiets in mijn achterom gevonden, zo’n 6 weken 
geleden. Het is een eenvoudig fietsje, de ketting ligt eraf. Ik denk dan, 
misschien gestolen en hier gedumpt. Van mij is ook wel eens een fiets 
gestolen. Ik was daar altijd boos om en ik zou blij geweest zijn als die 
fiets gevonden was. Dus ik bel de politie. Na enig doorschakelen weet 
die mij te vertellen dat het om gevonden voorwerpen gaat en ik bij de 
gemeente moet zijn. Dus ik bel de gemeente. Na enig doorschakelen 
krijg ik een man aan de telefoon die mij belooft over enkele dagen de 
fiets op te halen. Mooi denk ik. Twee weken later staat de fiets er nog 
steeds.
Op de website van de gemeente is er de mogelijkheid een klacht in te 
dienen m.b.t. de openbare ruimte. Daar heb ik nogmaals mijn hele ver-
haal ingevuld, met daarbij de tekst: Veel mensen raden mij af om dit in te 
vullen omdat het geen zin heeft. Ik hoop dat dat niet waar is.
Het is inmiddels weer een paar weken verder. Het fietsje staat er nog 
steeds. Nu gaat het mij niet alleen om de fiets maar om de reactie van 
de overheid. Ik vind dat namelijk zo jammer. Op deze manier leer je als 
inwoner wel af om je ergens mee te bemoeien.
De laatste tijd hoor ik geluiden in den landen, dat het belangrijk is dat 
mensen meer betrokken raken bij hun buurt, en bij elkaar. Dat we te veel 
individualisten zijn geworden. Dat de overheid de betrokkenheid meer 
moet stimuleren en beter naar mensen moet luisteren wat behoeftes 
zijn. Ik ben het eens met die ideeën.
Ik wil daarom aan de inwoners van gemeente Castricum vragen, hoe zijn 
jullie ervaringen met de gemeente, hebben jullie ook goede ervaringen. 
Zouden we een lijst met aanbevelingen kunnen maken of zou dat geen 
zin hebben.
Naam en adres bij redactie bekend. 

Een aardigheidje voor juf of 
meester bij de Wereldwinkel

Castricum - De schoolvakantie 
staat voor de deur en leerlingen 
nemen afscheid van hun mees-
ter of juf. Als dank en aanden-
ken geven de kinderen vaak een 
cadeautje. 
De Wereldwinkel heeft heel 
veel originele kleinigheidjes in 
haar assortiment. Zo zijn er leu-
ke kaartjes met daarop geluks-
poppetjes of lieveheersbeestjes. 
Ook zijn er kleurige boekenleg-
gers, sleutelhangers of een ge-
lukspoppetje om aan een mo-
biel te hangen en speciale boek-
jes waarin kinderen iets kunnen 
schrijven voor de juf of meester. 

Al deze cadeautjes zijn gemaakt 
in derde wereldlanden. Niet door 
kinderen, maar indirect wel voor 
kinderen. De ouders worden 
goed betaald voor hun produc-
ten en dat geeft ze de moge-
lijkheid om hun kinderen naar 
school te sturen. Zo kunnen de-
ze kinderen ook diploma’s halen 
voor een betere toekomst.

Bij een bezoek aan de Wereld-
winkel Castricum aan de Smeet-
slaan 4 kunnen klanten zien hoe 
zij tijdens hun vakantie met ge-
lukspoppetjes mee kunnen doen 
aan de zomerfotowedstrijd. 

Expositie bij 
Oud-Castricum
Castricum - De Werkgroep 
Oud-Castricum heeft weer eens 
een geheel nieuw onderwerp 
bedacht voor de maandelijk-
se tentoonstellingen. Vanaf de 
eerstkomende open dag op 7 ju-
li is in De Duynkant een exposi-
tie te bezichtigen over bekende 
dorpsgenoten. Dat betreft perso-
nen die in Bakkum of Castricum 
zijn geboren, wonen of gewoond 
hebben en op de een of andere 
manier bekend of beroemd zijn 
geworden. Voorbeelden hiervan 
zijn artiesten, politici en spor-
ters. De tentoonstelling is lang 
niet compleet en daarom roept 
de werkgroep belangstellenden 
op om aanvullende informatie te 
verstrekken. De tentoonstelling 
is te zien op de Geversweg 1b op 
7 juli van 12.00 tot 17.00 uur.

Van ruilen komt huilen 
Afgelopen zondag gingen wij na een gezellig dagje/avondje uit in Am-
sterdam terug met de trein naar Castricum. Toen wij de fiets uit de 
stalling bij het station namen zag mijn partner dat zijn fiets er anders 
uitzag. Het was niet zijn fiets maar zijn fietstas. Wat bleek? Iemand had 
zijn  fietstas, (grootste maat; 60 liter) omgeruild voor een veel kleinere 
fietstas. Het verschil was enorm, buiten het formaat was ook de kleur, 
blauw i.p.v. zwart en de leeftijd van de tas totaal verschillend. Hoe oud 
deze tassen zijn, weet ik niet maar vele malen ouder dan de tassen van 
mijn man die op zijn zachtst gezegd ‘not amused’ was. Hij wil ondanks 
het feit dat er voor de weggenomen tassen andere voor in de plaats zijn 
gekomen, toch zijn eigen tassen terug. Mocht de ruiler dit lezen: wees 
sportief en neem contact met ons op om de oude situatie te herstellen. 
Het telefoonnummer is 06-1247236.

Parkeerbeleid strand
Moedeloos, gefrustreerd, verdrietig, onbegrijpelijk, boos en heel erg 
moe. U begrijpt niet waar ik het over heb? Dat ga ik u zeggen. Als ik 
zeg strand?, wat komt er dan bij u als eerste op? Juist ja…het parkeren.
Het schijnt zoals ik heb gelezen, dat het een complex probleem is. Wat 
is complex. Is dat omdat niet bekend is dat er machines bestaan, die 
registreren hoelang iemand parkeert? Is complex, dat degene die het 
parkeerterrein pacht, dit niet wil, omdat hij dan inkomen misloopt?
Complex, omdat men niet weet dat er parkeerapparaten bestaan? 
Zou wel zo leuk zijn, dan hoeft degene die in het hokje zit, niet zo een 
schuldig gezicht te trekken als hij weer een hoog bedrag moet vragen. 
Complex, omdat er ook andere partijen bij betrokken zijn, die niet echt 
zeggenschap hierover hebben. 
Complex, omdat misschien de gemeente zich hier in mengt en graag 
een wit voetje wil halen bij de bevolking? Stuur dan in ieder geval geen 
ambtenaar langs voor de hondenbelasting. Deze belasting is niet meer 
van deze tijd, dus zie ik het als diefstal van de bevolking, maar dit even 
terzijde.
Ik snap niet wat complex is. Ik denk dat ‘geld’ hier de oorzaak van is. 
Maar als je heel snel een contract voor 50 jaar af kunt geven, moet dit 
toch een makkie zijn? 
Sorry als ik dit zeg: maar F.C. Knudde zou het beter doen dan het hele 
zooitje wat over het parkeerbeleid gaat. Jullie zijn om te gieren. 
Angela van Venetien.

Castricum - Een maaltijd, een 
zomeravondfilm en na afloop 
een gesprek. Wie dat wil, kan 
deze zomer terecht in de kerk. 
Onder de naam ‘driegangenme-
nu’ biedt de Raad van Kerken 
deze zomeravondactiviteit aan. 
Tot de doelgroep horen niet al-
leen kerkgangers en kerkleden; 
ook mensen die nog nooit een 
kerk van binnen hebben gezien, 
zijn welkom. Het zijn avonden 
met ‘een experimenteel menu’ in 
drie gangen. Vooraf is er soep en 
brood, koffie en thee. Het hoofd-
gerecht bestaat uit een film met 
een aansprekende titel. En het 
toetje is een moment van bezin-
ning en gesprek met elkaar. El-
ke avond begint om 18.00 uur 
en duurt tot circa 21.00 uur. De 
bijeenkomsten worden gehou-
den in het Parochiecentrum van 
de St. Pancratius,  Dorpsstraat 
113, op donderdag 11 juli, 18 juli 
en 25 juli, in de Maranathakerk, 
Prins Hendrikstraat 1 op donder-
dag 1 augustus en 15 augustus 
en in De Schakel, Kerkpad 3, op 
dinsdag 6 augustus. Kosten: vier 
euro per keer. Aanmelden kan 
bij Ria Ritzema, 0251-654428, ri-
aritzema@kpnplanet.nl. 

Experimenteel 
menu in kerk

Castricum - Zondag 7 juli is er 
weer een demodag bij Lijsten-
makerij Ida Bakker op de Dorps-
straat 102. Van 12.00-17.00 uur 
gaat Simone aan het werk met 
de Cobra verf, een waterver-
mengbare olieverf, die heel  di-
vers te gebruiken is. 

Demodag bij 
Ida Bakker

Castricum is het eens: 
vrijdag wordt koopavond

Castricum - Heel Castricum 
heeft vanaf deze week de koop-
avond op vrijdag. Eensgezind-
heid naar buiten toe en een ge-
zamenlijke koopavond, dat is het 
doel van Werkgroep de Heer-
lykhyd. Maar ook inwoners van 
Castricum hebben in de enquête 
van de werkgroep aangegeven 
dat zij een gezamenlijke koop-
avond willen in Castricum.
Winkelcentrum Geesterduin had 
de koopavond op vrijdag, Cas-
tricum centrum op donderdag. 
De werkgroep met winkeliers en 
horeca-ondernemers van beide 
centra heeft nu gekozen voor de 
vrijdagavond. De eerste koop-
avond is meteen deze week op 
vrijdag 5 juli. Mede op verzoek 
van de horeca-ondernemers is 

gekozen voor de vrijdagavond, 
het begin van het weekeinde. 
,,Ook voor toeristen en mensen 
buiten Castricum is de gezamen-
lijke koopavond een stuk duide-
lijker’’, aldus Danny de Graaf van 
Expert de Graaf in de Toren-
straat. ,,Ook de koopzondagen 
gaan wij nu met de twee centra 
samen invullen. Wij hebben er-
voor gekozen elke eerste zondag 
van de maand de winkels te ope-
nen van 12.00 tot 17.00 uur.’’
De verwachting is dat alle win-
keliers die op donderdagavond 
open waren in Castricum cen-
trum nu meedoen met de koop-
avond op de vrijdag. De werk-
groep heeft een oproep aan alle 
winkeliers gedaan om de winkel 
ook op vrijdagavond te openen.



Auto’s vAnAf e 4500,- incl. 6 mnd. BovAg gArAntie mogelijk

liefting schermer auto’s

	 	 	 	 meeneemprijs
BMW	X5	3.0i	Executive	Aut.,	5-drs., blauwmet., lm, airco, 130.000 km. ............................................bj. ’04	 € 13.940,-	 €	12.940,-
Citroën	Berlingo	Multispace	1.6	16V	Rolstoelauto,	5-drs., zilver, airco, 74.000 km ..........................bj. ’04	 € 13.940,-	 €	12.940,-
Citroën	C1	1.0	12V	Ambiance, 5-drs., wit, strbkr., 38.000 km ............................................................bj. ’10 € 7.240,- €   6.240,-	
Citroën	Saxo	1.4i	VSX, 5-drs., blauwmet., strbkr., 139.000 km ..........................................................bj. ’97   €   1.240,-	
Daewoo	Lanos	1.3	Xclusive,	3-drs., zilver, 109.000 km. ....................................................................bj. ’02	 € 2.640,-	 €	 1.840,-
Fiat	Panda	1.1	Active, 3-drs., zwartmet., stbkr., 105.000 km .............................................................bj. ’07 € 4.940,-	 €	 3.940,-
Fiat	Seicento	1100	ie	Hobby,	3-drs., geelmet., lm, 134.000 km. ........................................................bj. ’99	 	 	 €	 740,-
Ford	Galaxy	2.0	8V	Cool	Edition, MPV, blauwmet, airco, 102.000 km .................................................bj. ’02 € 4.040,-	 €	 3.240,-
Kia	Rio	1.5	LS, 5-drs., zilver, stbkr., 149.000 km .................................................................................bj. ’03 € 2.640,-	 €	 1.940,-
Mazda	626	1.8i	GLX, 4-drs., roodmet., strbkr., 100.000 km ................................................................bj. ’94 	 	 €	 640,-
Mercedes-Benz	A-klasse	170	Classic	Aut., 5-drs., blauwmet., lm, airco, 73.000 km .......................bj. ’08 € 14.440,-	 €	13.440,-
Mercedes	E	Klasse	320	Avantgarde	Aut., 4-drs., blauwmet., lm, airco, 133.000 km  ........................bj. ’04 € 14.940,-	 €	13.940,-
Mercedes	SLK	230	Kompr.	Cabriolet	elek, 2-drs., zilver, lm, leer, 105.000 km  .................................bj. ’99 € 6.940,-	 €	 5.940,-
Mitsubishi	Carisma	1.8	GDi	Classic.nl,	5-drs., blauwmet, airco, 163.000 km ....................................bj. ’00	 € 2.240,-	 €	 1.440,-
Mitsubishi	Outlander	Sport	2.0	Invite+, SUV, LGP G3, grijsmet, lm, airco  .........................................bj. ’07 € 8.240,-	 €	 7.240,-
Nissan	Note	1.6	Acenta	Aut., 5-drs., oranjemet, lm, airco, 99.000 km  ..............................................bj. ’08 € 10.940,-	 €	 9.940,-
Opel	Meriva	1.6	Cosmo, 5-drs., zilver, lm, 117.000 km ......................................................................bj. ’05 € 6.940,-	 €	 5.940,-
Peugeot	207	1.6	16V	XS	Pack, 3-drs., zwartmet., lm., airco, strbkr., 56.000 km .................................bj. ’07 € 7.440,-	 €	 6.440,-
Peugeot	206	CC1.6	16V	Cabriolet, elec. kap, 2-drs., zilver, lm., strbkr., 103.000 km ..........................bj. ’03 € 4.740,-	 €	 3.940,-
Renault	Clio	1.2	RN,	5-drs., blauw, 143.000 km. ................................................................................bj. ’99	 € 2.640,-	 €	 1.840,-
Renault	Megane	1.6	16V	Expr.	Basis, 5-drs., blauwmet., airco, stbkr., 164.000 km ...........................bj. ’03 € 3.940,-	 €	 2.940,-
Renault	Mégane	Coupé	cabrio	1.6	16V	Priv	Luxe, 2-drs., zwartmet., lm., 
airco, elek kap, 127.000 km ................................................................................................................bj. ’05 € 6.740,-	 €	 5.740,-
Renault	Twingo	1.2	16V	Collection, 3-drs., blauwmet., airco, strbkr, 61.000 km................................bj. ’11 € 7.430,-	 €	 6.430,-
Seat	Ibiza	1.4	16V	Trendstyle, 3-drs., zwartmet, lm, airco, 133.000 km .............................................bj. ’08 € 6.940,-	 €	 5.940,-
Ssangyong	Korando	2.9	TDX	Aut., 3-drs., grijsmet., lm, airco, 176.000 km .......................................bj. ’03 € 4.440,-	 €	 3.440,-
Toyota	Aygo	1.0	12V	Comfort, 5-drs., wit, airco, strbkr., 84.000 km ...................................................bj. ’09 € 6.940,-	 €	 5.940,-
Toyota	Aygo	1.0	12V, 3-drs., zilver, strbkr., 82.000 km ........................................................................bj. ’09 € 6.340,-	 €	 5.340,-
Toyota	Aygo	1.0	12V	Comfort,	5-drs., grijsmet., airco, strbkr., 91.000 km. .........................................bj. ’09	 € 6.740,-	 €	 5.740,-
VW	Passat	CC2.0	TDi	Coupé, zwartmet., lm, ecc, leer, navi, 88.000 km .............................................bj. ’08 € 20.940,-	 €	19.940,-
VW	Polo	1.4	16V	Highline, 3-drs, paarmet., lm, airco, strbkr, 114.000 km ..........................................bj. ’02 € 4.740,-	 €	 3.940,-

Citroën	Berlingo	1.6	HDi	700	Club, 5 drs., zijdeur rechts, zwartmet., 99.000 km ................................bj.’10 € 9.940,-	 ex.	 €	 8.940,-	ex.
Fiat	Scudo	2.0	JTD	LH1	SX	Dub	Cabine, zilver, airco, navi,  108.000 km ............................................bj.’07 € 8.940,-	 ex.	 €	 7.940,-	ex.
Ford	Transit	Combi	280S	2.2	TDCi	9-pers., wit, 113.000 km. .............................................................bj.’07 €	 10.200,-	 ex.		 €	 9.200,-	ex.
Mercedes	Sprinter	210	2.2	CDi	325	HD	Automaat, 5-drs., blauw, airco, 108.000 km ........................bj.’10 € 15.740,-	 ex.	 €	14.740,-	ex.
VW	Caddy	2.0	SDi, wit, 124.000 km. ...................................................................................................bj.’08 €	 7.240,-	 ex.		 €	 6.240,-	ex.
VW	Transprorter	2.5	TDi	340	Automaat, zwartmet., airco, zijdeur rechts, 186.000 km .......................bj.’05 € 9.440,-	 ex.	 €	 7.940,-	ex.
VW	Transporter	1.9	TDi	300	T800	Base, 4-drs., blauw, zijdeur rechts, 180.000 km ............................bj.’04 € 6.440,-	 ex.	 €	 5.440,-	ex.

nu bij bij aankoop van een occasion
levenslang apk gratis!!! 

www.lieftingschermer.nl 
castricummerwerf 22 • castricum

tel. 0251 - 656 334 of 06 - 330 443 30

auto van de week

mitsuBishi outlAnder 
sport 2.0 invite+

SUV,	LPG	G3,	grijsmet.,	lm,	airco,	bj.	‘07

€ 6.900,-

BEDRIJFSWAGENS

Jac. P. Thijsse en Heliomare Onderwijs 

Samenwerkingen voor 
de Stichting A.L.S.

Castricum - Vrijdag 28 juni is er 
in de hal van Heliomare Onder-
wijs een cheque overhandigt van 
2173,65 euro aan een vertegen-
woordiger van de stichting A.L.S. 
Dit bedrag is verzameld door het 
Jac. P. Thijsse College en Helio-
mare Onderwijs. Samen hebben 
ze het afgelopen schooljaar een 
schoolfeest georganiseerd, het 
praktijkonderwijs van Heliomare 
heeft een voorjaarsmarkt gehou-
den, leerlingen van Heliomare 
die zich foodies noemen hebben 
zelfgemaakte hapjes en smoot-
hies verkocht , leerlingen van het 
Jac. P. Thijsse hebben sponsor-
geld verzameld en last but not 
least hebben leerlingen tijdens 
het feest groepsfoto’s gemaakt 
en verkocht.

Het feest werd ondersteund en 
mede mogelijk gemaakt door dj 
Renvo en dj Knife. 
A.L.S. is een op dit moment nog 
dodelijke spierziekte waarnaar 
te weinig onderzoek wordt ge-
daan. De Stichting A.L.S.  hoopt 
door veel geld te verzamelen on-
derzoek te kunnen financieren. 
De scholen hebben dit actiedoel 
gekozen omdat leerlingen per-
soonlijke ervaringen hebben met 
deze slopende ziekte.

Voor de leerlingen van bei-
de scholen is het een bijzonde-
re en positieve ervaring om sa-
men te werken aan een pro-
ject. Kinderen met en zonder be-
perking, hand in hand voor een 
goed doel.

Gemeente Castricum in 
de greep van vogelvirus
Castricum - Mezenkasten aan 
het gemeentehuis in Castricum. 
Een presentatie van Vogelbe-
scherming Nederland voor amb-
tenaren van de afdeling Wijk-
beheer over vogelvriendelijk 
groenbeheer. En nu verschijnen 
er twee folders over vogels, be-
doeld voor de inwoners van de 
gemeente. Het lijkt alsof een vo-
gelvirus zich meester heeft ge-
maakt van de gemeente.
Wethouder Christel Portegies, 
met onder meer het buitenge-

bied en milieu en duurzaam-
heid in haar portefeuille: ,,Cas-
tricum is een groene gemeente 
en daar zijn wij trots op. In al dat 
groen voelen veel vogelsoorten 
zich thuis. Met extra aandacht en 
maatregelen kunnen we er voor 
zorgen dat er nog meer valt te 
genieten. Voor vogels en van vo-
gels. Samen met de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
hebben we verschillende din-
gen bedacht die we als gemeen-
te kunnen doen. Zoals die nest-

kasten aan het gemeentehuis en 
de cursus voor onze mensen van 
het groenbeheer. Maar we zien 
natuurlijk graag dat ook onze in-
woners zich inzetten voor een 
groene gemeente.”
De folder ‘Een vogel- en dier-
vriendelijke omgeving rond uw 
huis’ geeft praktische tips over 
hoe iedereen de omgeving van 
het huis aantrekkelijker kan ma-
ken voor vogels en ook voor an-
dere dieren. Zoals het niet snoei-
en van klimop in de vogelbroed-

tijd. Klimopplanten vormen na-
melijk een ideale broedgele-
genheid voor vogelsoorten zoals 
heggenmus, winterkoning, rood-
borst en merel.
De andere folder biedt een 
kaartje met allerlei goede vogel-
kijkplekken in het buitengebied 
van de gemeente en informa-
tie over wat daar zoal te zien is. 
Beide folders zijn een coproduc-
tie van de Vogelwerkgroep en de 
gemeente. Ze zijn te vinden op 
de website van de gemeente, 
maar bijvoorbeeld ook in het ge-
meentehuis en in de bibliotheek.
En doet de wethouder ondertus-
sen zelf ook iets voor de vogels? 
,,Ja, het vogelvirus heeft ook mijn 
eigen huis bereikt! We zijn nu 
thuis bezig met een zogenaamde 
vogelvide voor huismussen, dat 
is een platte nestkast van kunst-

stof die over de gehele breedte 
van het dak kan worden aange-
bracht, bij de onderste rij van de 
pannen.”
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Akersloot - Zondag 7 juli orga-
niseert de Akersloter motorclub 
Bacchus de ‘Happy Sunday Toer’. 
De toer is ongeveer 180 kilome-
ter lang en gaat door de provin-

Zondag Happy Sunday Toer

Judoka’s Groefsema sluiten 
judoseizoen af op het strand
Limmen - Afgelopen zondag 
stond de strandtraining van Ju-
doclub Groefsema op het pro-
gramma. De strandtraining geldt 
al jaren als de afsluiting van 
het judoseizoen. Zo’n 40 judo-

ka’s onder leiding van trainers 
Wesley en Maureen Groefsema 
hadden er zin in. Het was droog 
en tegen het einde van de trai-
ning brak zelfs de zon door. Ide-
aal weer om het seizoen mee af 

Brons voor 
Serena Stel
Castricum - Het zwemseizoen 
wordt traditioneel afgesloten 
met de Nederlandse Kampioen-
schappen sprint. Deze vonden 
dit jaar plaats in Heerenveen in 
het 25m bad. 
Serena Stel uit Castricum, uitko-
mend voor De Dolfijn uit Amster-
dam, had zich voor de 50m vrij 
geplaatst. Tevens had zij zich in 
het estafetteteam 4x50 wissel-
slag gezwommen waar zij ook 

Damestrainers Vitesse 
‘22 zijn er klaar voor!

Castricum - Al een tijdje gaat 
het heel goed met de mei-
den van Vitesse’22. Er wordt 
met veel plezier gevoetbald en 
op een steeds beter niveau ge-
speeld. De inspanningen op de 
trainingen van de afgelopen ja-
ren weerspiegelen zich in de re-
sultaten. Afgelopen jaar heeft de 
Meiden B1 hoog meegedraaid in 
de eerste klasse en zijn de Mei-
den E1 kampioen geworden. 
Dit jaar komt Vitesse’22 met een 
dames seniorenteam, het resul-
taat van jaren goede trainingen. 
De meiden zijn erg enthousiast 
gebleven en gaan met zeer veel 
zelfvertrouwen starten in de 5de 
klasse. Bij Vitesse’22 is veel ta-
lent aanwezig en de zeer gemo-
tiveerde en uitgebreide trainers-
staf zal haar uiterste best doen 
om het damesvoetbal naar een 
hoger niveau te brengen.
Voor het komend seizoen is 
het gelukt om Leah Schoffel-
meer aan te trekken. Zij is do-
cente lichamelijke opvoeding en 
heeft  jarenlang op een hoog ni-

veau gevoetbald (Fortuna Wor-
merveer, Topklasse dames).  Zij 
gaat samen met Jan Piet Luij-
ckx, ook docent lichamelijke op-
voeding, de kar trekken om het 
damesvoetbal die plek te geven 
die het verdient. De trainers wor-
den ondersteund door jonge ta-
lenten die graag meehelpen met 
de trainingen. Denise Braken-
hoff, Iris Rouw, Anouschka Hil-
ferink en Sharon Brakenhoff zijn 
talentvolle voetbalsters die hun 
voetbalkwaliteiten  graag willen 
inzetten om andere meiden be-
ter te maken en plezier te geven 
in het voetbal. Voor de club een 
zeer goede ontwikkeling en dit 
past precies bij de visie van Vi-
tesse’22 om samen met een er-
varen iemand de trainingen te 
verzorgen! De meiden starten 
20 augustus met de trainingen 
en zien met veel vertrouwen het 
seizoen tegemoet!
Voor meer informatie: Leah 
Schoffelmeer, tel. 06-13534245 
of Jan Piet Luijckx , tel. 0251-
679549. 

De trainersstaf v.l.n.r.: Iris Rouw, Jan Piet Luijckx, Pieter Brakenhoff, 
Leah Schoffelmeer, Hendri Rouw, Denise Brakenhoff, Jeroen Tromp, 
Ron Limmen, Anouschka Hilferink, Bas de Groot, Aimée Hurkmans 
en Martijn Kool.  Op de foto ontbreekt Sharon Brakenhoff.

startte op de 50 vrij. Serena be-
gon met de 50m vrij. De start 
was niet vlekkeloos maar haar 
tijd was goed. Een pr van zes-
tiende is knap over 50 meter. 
Haar tijd van 27.34 bracht haar 
naar een 24e plek en een 7e plek 
bij de jeugd. 
Aan het eind van de ochtend 
stonden de jeugdestafettes op 
het programma. Na wat wisse-
lingen in de opstelling werd het 
knokken voor een medailleplek. 
Na de rugslag lag het team van 
De Dolfijn eenhonderdste voor 
op nummer twee maar na de 
schoolslag stond het team op 
de derde plaats. Ook na de vlin-
derslag bleef De Dolfijn derde 
maar kwam nummer vier Olym-
pia dichtbij, de voor sprong be-
droeg achttiende. Maar Serena 
was niet van plan om hun der-
de plek af te staan dus sprint-
te ze op de vrij naar een tijd van 
26.86 en vergrootte uiteindelijk 
de voorsprong tot 1.71 seconden 
op de nummer vier. Een bronzen 
medaille was een feit. Een mooie 
kroon op een goed zwemseizoen 
van Serena. 

Biesterbos Open met vele top 
100-spelers: garantie voor toptennis

Bakkum - De 57e editie van 
het Biesterbos Open is in volle 
gang. Nadat de kwalificatiewed-
strijden er op zitten en het toer-
nooi op maandagavond officieel 
is geopend, met een clinic voor 
de leden van TC Bakkum, is dins-
dag het hoofdtoernooi gestart en 
zal het niveau met de dag toe-
nemen.
Vele internationale talenten van 
over de hele wereld zijn de ko-
mende week te zien op de ten-
nisbanen van TC Bakkum. Zij 
willen zoveel mogelijk punten 
verzamelen voor de internatio-
nale ranglijst, om zo steeds meer 
dichter bij hun droom te komen: 

proftennisser worden en schitte-
ren op de ATP-toernooien (man-
nen) en WTA-toernooien (vrou-
wen). Onder de deelnemers be-
hoorden ook TC Bakkum talen-
ten Perry Ducro en Emma Kra-
nendonk. Ducro moest het op-
nemen tegen de Fransman 
Alexis Gautier, maar kon niet 
stunten: Gautier won met 6-1 
6-1. Kranendonk kon meer te-
genstand bieden tegen landge-
note Liza Lebedzeva. Na de eer-
ste set kansloos te hebben verlo-
ren met 6-0, kwam de Bakkumse 
met 5-2 voor. Ze kon jammer ge-
noeg niet doordrukken en moest 
de set met 7-5, en dus de wed-

De Griekse Grammatikopoulou bereikte via de kwalificaties het 
hoofdtoernooi. Vorig jaar deed ze ook mee aan het Biesterbos Open

strijd, aan Lebedzeva laten. He-
laas wist maandag geen enkele 
Nederlander hun finalewedstrijd 
in het kwalificatietoernooi te 
winnen, waardoor het aantal Ne-
derlanders in het hoofdtoernooi 
blijft steken op negen jongens 
en zes meisjes. Zij maakten al-
lemaal dinsdag hun opwachting.
De avond ervoor werd het Bies-
terbos Open officieel geopend 
middels een clinic voor de vol-
wassen leden van TC Bakkum. 
32 leden hadden zich opgege-
ven om de nodige tips en trucs te 
krijgen van de tennisselectie van 
de club, onder leiding van hoofd-
trainer Geert Koeman.
Dinsdag is het hoofdtoernooi 
van start gegaan. Bij de meisjes 
zijn de ogen gericht op de Rus-
sin Daria Lodikova (nummer 72 
op de internationale jeugdrang-
lijst); zij is de hoogst geklasseer-
de speelster. Concurrentie zal 
moeten komen van de Spaan-
se Bolsova Zadoinov (nr. 90), de 
Hongaarse Lilla Barzo (nr. 91) en 
Herazo Gonzalez uit Colombia 
(nr. 106).
Bij de jongens is de Tsjech Stau-
bert als eerste geplaatst met een 
66e plek op de ranking. De Indiër 
Sumit Nagal (82), Mmoh (USA, 
91), Muller (FRA, 97) en Uspens-
ky (USA, 98).
Op de website www.biesterbo-
sopen.nl worden dagelijks een 
dagverslag met foto’s en alle 
schema’s bijgewerkt.

te sluiten. De reguliere bezoe-
kers stonden overigens raar te 
kijken toen zo’n grote groep ju-
doka’s, met judopak en al, op het 
strand aan het trainen was. 
Aan het einde van de training 
kregen Wesley en Maureen een 
cheque ter waarde van 1500 eu-
ro uitgereikt van Schooljudo.nl; 
het judoprogramma voor kinde-
ren van 6 t/m 12 jaar binnen het 
basisonderwijs. Om deze prijs te 
winnen moest Judoclub Groef-
sema zoveel mogelijk stemmen 
krijgen via Facebook. Judoclub 
Groefsema won uiteindelijk met 
704 stemmen, 200 meer dan de 
nummer twee. 

Met deze prijs kan Judoclub 
Groefsema nog meer school-
kinderen in de omgeving van 
Heiloo, Limmen, Castricum en 
Akersloot aan het judoën krij-
gen. Na de zomervakantie gaat 
Judoclub Groefsema ook judo-
lessen verzorgen in Akersloot 
en op woensdagmiddag in Cas-
tricum. Voor meer informatie zie 
Judoclubgroefsema.nl.

cie Noord-Holland. Onderweg 
zijn er zat terrasjes waar even 
gepauzeerd kan worden. Ook 
motorrijders die (nog) geen lid 
zijn van de club zijn zondag wel-

kom. Inschrijven kan van 10.00 
tot 12.00 uur in café ‘t Voorom, 
Kerklaan 20. De route is via de 
GPS of de routerol voor iedereen 
verkrijgbaar, maar als er vraag 
naar is wordt er gekeken of er 
achter een voorrijder aan gere-
den kan worden.
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