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Hartverwarmende 
actie voor Kirsten

Akersloot – Dat Kirsten Kat 
Horring (33) ziek is, daar 
merk je eigenlijk weinig van. 
Ze is als vanouds vrolijk en 
fl addert rond, als ze tenmin-
ste niet te ziek is van de che-
mokuur die ze momenteel 
ondergaat. Het haar heeft wel 
plaatsgemaakt voor een petje 
of pruik die de naam Gerritje 
heeft gekregen. Die levens-
lust hoort bij haar, maar die 
heeft ze ook te danken aan 
een speciale behandelings-
methode, Pulsed Radiofre-
quency (PRF). Deze behan-
deling wordt gebruikt tegen 
pijn en om het immuunsy-
steem te versterken. Kirsten 
heeft er baat bij. Maar ze 
moet er wel voor naar Zwit-
serland. 
Toen Kirsten voor de eerste 
keer in het AMC kwam voor 
de chemokuur nadat er kan-
ker werd geconstateerd met 
uitzaaiingen, ontmoette zij 
een leeftijdgenoot die voor 
eenzelfde soort kanker werd 
behandeld. ,,Er was meteen 

een klik, we hadden zoveel 
gemeen, zegt Kirsten. ,,Wat 
mij opviel was dat zij heel 
energiek was, ondanks dat 
ze al verder in de behande-
ling was. Dat kwam dus door 
de PRF-behandeling. Ikzelf 
voel mij ook een stuk beter 
nadat dit traject is opgestart.” 
Ondertussen is ze geconfron-
teerd met kanker op drie ver-
schillende plaatsen in haar 
lichaam. Kirsten blijft posi-
tief en strijdvaardig. ,,De kan-
ker krijgt mij er niet onder. Ik 
moet wel, er lopen thuis twee 
kleine meisjes rond.” 
Eens in de tien dagen wordt 
samen met haar moeder ’s 
morgens vroeg het vliegtuig 
gepakt om in de avond te-
rug te keren. Echtgenoot Ger 
blijft bij Fenna en Evi, net zo-
als op de dagen dat Kirsten 
zich niet goed voelt of in het 
ziekenhuis ligt. Als zzp’er mist 
hij zo wel veel inkomen en 
het spaargeld vliegt er door-
heen. Lees verder op pagi-
na 2.

Flinke tegenvaller bij 
vernieuwing station

Castricum - Terwijl Prorail 
de gemeente Castricum on-
der druk zet om voor de zo-
mervakantie met een beslis-
sing te komen over de ver-

nieuwde tunnel in het NS-
station, lijkt er een dikke 
streep door alle plannen ge-
trokken te zijn door NS, die 
het budget wellicht wil verla-

Première Waterloo, een levenswerk
Castricum - Zondag was 
het grote moment; de fi lm die 
is gemaakt van het levens-
werk van Piet Prinsen werd 
voor de allereerste keer ver-
toond met als titel ‘Waterloo, 
een levenswerk’. Henk Waal 
en Henk Molhoek hebben er 
heel wat uurtjes in gestoken 
om de Castricummer, die met 
zijn hobby Hermitage Am-
sterdam haalde, op waardi-
ge wijze te portretteren. Piet 
maakte een maquette van 
7,20 bij 4,50 meter met daar-
op 11.000 fi guren. Tijdens de 

expositie Alexander, Napole-
on & Joséphine  in 2015 was 
de maquette te zien in Am-
sterdam. Daarna is Piet ge-
vraagd mee te werken aan 
de totstandkoming van een 
vijfdimensionele fi lm over De 
Slag van Waterloo die nu te 
zien is het museum in Water-
loo. Op de dag dat Piet en zijn 
vrouw vierden dat zij samen 
150 jaar waren geworden 
werd de fi lm vertoond in het 
bijzijn van familie en vrien-
den. Dit gebeurde in Fort aan 
Den Ham, waar Piet vrijwilli-

ger is. De beelden in de do-
cumentaire laten Piet zien die 
bezig is met zijn hobby ter-
wijl Esther Waal hem inter-
viewt, afgewisseld met de 
opbouw van de maquette in 
het museum. Tot slot is de 
opening van de tentoonstel-
ling te zien; een prachtig mo-
ment, mede dankzij de pas-
sende muziek die erbij te ho-
ren is. 
De fi lm is op een later tijdstip 
te zien op YouTube, waar-
schijnlijk zendt C-TV de do-
cumentaire eerst uit. 

gen met drie ton, van 450.000 
naar 150.000 euro. Dat werd 
donderdag aan wethouder 
Marcel Steeman bekendge-
maakt, kort voordat de raad 
vergaderde over het onder-
werp. Prorail plaatst sowie-
so liften in de tunnel, maar 
of Castricum nu kiest voor 
een sobere uitvoering of 
toch voor de variant met een 
waaiervormige trap met lui-
fel, vernieuwing van de sta-
tionshal en winkelruimte 
en bovendien meer ruimte 
voor fi etsen, wordt volgen-
de week bekend als de raad 
een beslissing neemt over 
het onderwerp. Wethouder 
Steeman onderhandelt on-
dertussen met NS om af te 
zien van de aangekondigde 
bezuinigingen. 
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Hooglander
grillburgers

70 gram 4 stuks €2,99

500 gram witlof
400 gram geschilde

aardappelen
2 kalfsvinken

samen €4,99
Mortadella
grillworst

gebraden Casselerib

samen €4,99
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
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

Vervolg voorpagina. 

Vriendin Chantal Kager zag 
het allemaal aan en kwam 
samen met tennismaatjes op 
het idee Stichting Kirsten in 
het leven te roepen met als 
doel geld in te zamelen om 
de vluchten naar Zwitserland 
te bekostigen. ,,Ik moest iets 
doen. Eerst heb ik natuur-
lijk gepolst of de familie het 
wel wilde en nadat ik groen 
licht kreeg, heb ik samen met 
Kirstens moeder de stichting 
offi cieel opgericht bij de no-
taris. Akersloot reageerde 
hartverwarmend nadat Mi-
chael Hijlkema het nieuws 
op Facebook had gezet. Wel 
hectisch allemaal, ik werk vijf 
dagen in de week, ben moe-
der van vier kinderen en de 

mailbox blijft maar volstro-
men. Maar het is tegelijk al-
lemaal zo bijzonder mooi!”

Heel veel inwoners maak-
ten een groot of klein bedrag 
over. De opbrengst van een 
week bananenverkoop werd 
gedoneerd door de lokale 
groenteboer, er worden taar-
ten en fotoshoots geveild en 
armbandjes verkocht waar-
van de helft van de opbrengst 
naar de stichting gaat. 

Omdat Kirsten een echt ge-
zelligheidsdier is, wordt in 
café ’t Voorom een benefi et-
avond gehouden. Op 8 juli is 
er vanaf 21.00 uur een Zwit-
serse avond met verschil-
lende dj’s en karaoke en de 
opbrengst gaat gedeeltelijk 

naar de stichting. ,,Holland-
se muziek en karaoke, daar 
houd ik van”, lacht Kirsten. 
,,Alleen het bier valt niet meer 
zo goed.” Sophie van der Vel-
den kwam op het idee om 
een tennistoernooi te orga-
niseren en samen met Chan-
tal is er een programma sa-
mengesteld. Op 17 juli be-
gint het toernooi om 10.00 
uur voor mixteams op tennis-
park De Kijf in Akersloot met 
heel veel leuke kinderactivi-
teiten. Iedereen kan zich in-
schrijven, ervaren of niet. Er 
wordt bovendien een grote 
loterij gehouden met mooie 
prijzen, zoals een tweeper-
soons elektrische boxspring 
en tennistassen. 

Ger: ,,De stichting werkt 

transparant en we gaan zorg-
vuldig om met de fi nancië-
le hulp die ons wordt gebo-
den.” En dan vult Kirsten aan: 
,,Stel je nou voor dat ik de 
behandeling niet meer no-
dig heb, dan wil ik dat het 
geld dat overblijft overgehe-
veld wordt naar iemand die 
in eenzelfde situatie verkeert, 
zodat wij die dan ook weer 
kunnen helpen.” Ook done-
ren? Het rekeningnummer is 
NL42INGB0007303364 t.n.v. 
Stichting Kirsten. Mail voor 
meer informatie en het aan-
melden voor het tennistoer-
nooi naar kirstenhorring@
gmail.com. Chantal beant-
woordt de vragen. 
En ga allemaal naar Kirstens 
feestje op 8 juli, ze houdt van 
drukte en gezelligheid. 

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 24-06-2016: 
Derk Jacobus Peters, zoon 
van Jacobus H.C. Peters en 
Judith E.M. Poel. 24-06-2016: 
Fiep Morsch, dochter van 
Bente A. Morsch en Jenny 
J.M. Brakenhoff. 26-06-2016: 
Nezhad Azar, zoon van Ahad 
Nezhad Azar en Arina Ah-
madipour. 28-06-2016: Fie-
ne Annebel Saar Meuwsen, 
dochter van Ralph W. Meuw-
sen en Kirsten S. Sieben. 
Limmen - 29-06-2016: Jonna 
Marie Louise Hertog, dochter 

van Damien Hertog en Linda 
Pepping.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 29-06-2016: 
Cornelis J.M. Zonneveld en 
Anna P. Luiten.
 
Overleden
Castricum - 23-06-2016: 
Teuntje van der Bel, wedu-
we van Hendrik T. Zijlstra. 
29-06-2016: Johanna Roos, 
weduwe van Jacob A. Bek-
kering.

Debutante Marijke speelt 
hoofdrol in Legally Blonde

Castricum - In de nieuwe 
musical van The Cast maakt 
Marijke Wijnsma haar debuut 
als hoofdrolspeelster. De rol 
van Elle Woods is haar op het 
lijf geschreven. Na een paar 
kleine rollen in vorige pro-
ducties van de ambitieuze 
musicalgroep is Marijke in de 
wolken met deze uitdagende 
hoofdrol.  Legally Blonde is te 
zien in het Kennemer Theater 
op 17, 18 en 19 november.
,,Elle Woods lijkt op het eer-
ste gezicht een oppervlakkig  
Amerikaans blondje, maar 
wat ik van haar leer is posi-
tief te blijven en trots te zijn 
op wat je bereikt”, vertelt Ma-
rijke. ,,Er zit een diepere laag 
in het verhaal. Het leert je 
iets over jezelf, je ambities 
en wat je belangrijk vindt in 
het leven”. Op de vraag wat 
ze spannend vindt, komen de 
vele verkledingen naar voren: 

,,Ik droom er soms van dat 
ik in het verkeerde kostuum 
het podium op loop. Ook het 
vasthouden van de span-
ningsboog is soms nog las-
tig, omdat Elle bijna continue 
op het toneel staat.” Marijke 
roept iedereen op om te ko-
men kijken. ,,Legally Blonde 
is een heel leuke familiemu-
sical. Je gaat van Elle houden 
omdat zij, ondanks alle voor-
oordelen over haar uiterlijk 
en afkomst, zichzelf en an-
deren weet te inspireren. De 
muziek, de grote groepsscè-
nes en de chemie tussen alle 
spelers maken deze musical 
tot een onvergetelijke.” 

Kaarten voor  Legally Blonde 
zijn  te koop via de kassa, tel.: 
0251-221453 of via de websi-
te van het Kennemer Theater 
in Beverwijk. Foto: Esther van 
Putten Fotografi e.

Fiep van Frogs LTD overleden
Castricum - Fiep (Piet) Hol-
leman is op 23 juni op 69-ja-
rige leeftijd overleden. Fiep is 
jarenlang drummer dan The 
Frogs LTD geweest, een band 
die in de jaren 60/70 popu-
lair was in de regio, maar ook 
landelijke bekendheid ge-
noot. Tijdens de reünie van de 
band op 12 maart in Fase Fier 
was Fiep nog van de partij en 
hij drumde, ondanks zijn ziek-
te, nog lekker een paar num-
mers mee. Fiep is in beslo-
ten kring gecremeerd. Foto: 
Stichting Oud-Castricum.

Expositie Abdij Egmond
Egmond - Het Kunstenaars-
Centrum Bergen exposeert 
bij de Abdij van Egmond. Vijf 
kunstenaars onder wie drie 
beeldhouwers en twee fo-
tografen reageerden op het 
thema verstilling. De ten-
toonstelling in de boomgaard 
en het restaurant loopt van 
9 juli tot en met 30  septem-
ber en is gratis te bezoeken. 
Het adres is Vennewaters-
weg 27a in Egmond-Binnen, 

geopend van maandag tot en 
met zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur.
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LET OP! 
NOG VOLOP 
PERKGOED 

EN 
VASTE 

PLANTEN

LAVENDEL 
HIDCOTE
POT 12CM

Stunt!

Juf & meester
bedankt!

Leuke bedankjes voor
de juf of meester 

castricum.wereldwinkels.nl

  
    

Leuke bedankjes voor 
de juf of meester 

 
castricum.wereldwinkels.nl 

Juf & meester 
bedankt! 

 
 
 
 
 

Alle examenkandidaten 
verdienen een cadeautje 

 
castricum.wereldwinkels.nl 
C.F.Smeetslaan 4     tel. 65 

81 40 
 

Fidelio Heemskerk

Haydnplein 6 Heemskerk
www.fidelio.nl     

Kooiplein 12A 
Castricum

De hele vakantieperiode
Gratis slagroom of topping

UW GARANTIEMAKELAAR WERKT
TERWIJL U GENIET

Dorpsstraat 64 te Castricum
0251 - 650850
www.vanamsterdam.nl

* Kofferbakmarkt
Zondag 10 juli van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpswei-
de van Wijk aan Zee. www.kof-
ferbakmarktwijkaanzee.nl
Te koop:
Speedy pool met pomp, af-
metingen 2.45x60cm, 25,-. 
Twee paar damesschoe-
nen, durea bruin met band-
je over wreef, 30,-, zwart enkel-
laarsje 15,-.Tel. 072-5055782
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt speldjes van 
voetbalverenigingen uit Uit-
geest, Castricum, Limmen en 
Akersloot. Tel. 0251-210955
Te koop:
Gazelle damesfiets merk Tour 
de France, de prijs is der-
tig euro. Tel. 0251-315496
Gevraagd:
Ruimt u huis op van opa en 
oma? Mij maakt u blij met ou-
de kartonnen treinkaart-
jes bus en tram voor re-
tro muur. Tel. 0251-315963
Te koop:
Sierlijke bedsprei 2 
pers:180x200 met vo-
lant voor +-50 cm hoog bed 
125,-. Tel. 06-21921738
Gevraagd:
De welbekende Tupper-
ware wasemmer of al-
leen het hengsel van de em-
mer. Tel. 06-13693636
Te koop:
Gazelle damesfiets 3 versnel. 
125,-, Gazelle heren 24 ver-
snel. 175,-, tevens 4 eik. stoe-
len 50,-. Tel. 0251-314138

Te koop:
Heren indoor fitness/sport 
schoen, niet gebruikt, nieuw in 
doos,maat 46. Zwart/wit, merk 
Soho Street 15,-. Kangaroos da-
mes schoenen, maat 39, bruin 
suede/leer -enkel hoogte,als 
nieuw 20,-.Tel. 072-5331229
Gevraagd:
Alles uit de Tweede Wereld-
oorlog, zoals helmen, me-
dailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoe-
ding). Tel. 06-25384205
Gezocht:
Antieke( blikken) speel-
goed kan zeer waardevol zijn 
Bel voor vrijblijvende infor-
matie. Tel. 06-22885528
Gevraagd:
Tapedeck/bandrecorder met 
grote 26 cm banden Akai, 
Revox, Teac, Technics, So-
ny, Pioneer, Philips, mag de-
fect zijn. Tel. 06-48344508
Gevraagd:
Wie helpt mijn verzameling me-
dailles en vaantjes etc. Van toer-
tochten op de schaats compleet 
te maken. Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Verzamelaar vraagt tegen be-
taling grammofoon platen van 
pop-, beatmuziek uit de jaren 
‘50 en ‘60. Tel. 06-12946730
Te koop:
De lange herfst van 1799, i.z.g.st. 
Prijs 20,-. Tel. 0251-659446
Te koop:
Landscapes Broekpolder, ar-
cheologie, 3 delen in z.g.st. 
Prijs 45,-. Tel. 0251-659446

Te koop:
Tom Tom xxl classic, 5 inch 
(groot model), compleet. 
Laatste update mei 2016 
pr. 70,-. Tel. 0251-650283

Te koop:
Z.m. barkruk, nw. zitting, wit le-
derlook, poot chroom, afm. 
hxbxd:91-112x42x48 cm.45,- 
(=helft). Tel. 0251-651244

Te koop:
Fietszitje achterop10,-. Zware 
parasolvoet 10,-. Antieke hang-
petroleumlamp 50,-. Demon-
tabel wandel. Tel. 0251-311598
Gevraagd:
Dekamarkt zegels voor Guz-
zinu glazen. Ik haal ze graag 
bij u op. Evt. ruilen voor de ze-
gels. Tel. 0251-659786
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor 
mijn hobby verzameling geen in 
en verkoop. Tel. 0255-755557
Te koop:
Molens in de Banne Uit-
geest, i.z.g.st. Prijs 20,-
. Tel. 06-23514718

Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek 
naar defecte laptops, note-
books, computers een ta-
blets. Tel. 06-84613045
Te koop:
Husqvarna lockmachine husky-
look 905 150,-. Tel. 0251-650750

Te koop:
Terras zonnescherm, breedte 
3.20 m, uitval 2.20 m, kleur zon-
nig geel, 350,-. Tel. 0251-655232
Gevraagd:
Wie ruimt zijn vijver op ? Ik heb 
interesse in waterlelies en/of
waterplanten. Tel. 0251-824625
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Jarige Jumbo: ,,Bij ons 
schijnt altijd de zon”

Uitgeest - De thuisbasis van 
Jumbo Supermarkten is Veg-
hel en in die omgeving is het 
geelkleurig logo al veel lan-
ger een begrip. Tussen 2005 

en 2012 groeide Jumbo uit 
tot de op één na grootste su-
permarktketen van Neder-
land. Dus niet heel vreemd 
dat men vijf jaar geleden be-

keek of dit goedlopende con-
cept ook in Noord-Holland 
zou aarden. Eigenaren Ri-
chard Visser en Perry Wijker: 
,,Het bleek al snel een succes 

en wij zien dat de klanten-
stroom nog wekelijks groeit. 
Hoe dat komt? Door scherpe 
prijzen en ook zeker door het 
personeel. Zij zien er fris en 
netjes uit en zijn klantvrien-
delijk. Personeel krijgt bij ons 
een 7 zekerhedentraining, 
het is belanrijk dat zij goed 
op de hoogte zijn van on-
ze producten. De sfeer in het 
team is zeer goed te noemen 
en dat straalt af op de klant. 
Wij kunnen wel zeggen dat 
we enorm trots op hen zijn.” 
Die zeven zekerheden en te-
vens ankerpunten zijn: 1. Eu-
ro’s goedkoper, 2. Service 
met ’n glimlach, 3. Voor al uw 
boodschappen, 4. Vers is ook 
echt vers, 5. Vlot winkelen, 6. 
Niet tevreden? Geld terug en 
7. Uw wensen staan centraal.
Perry: ,,De aandacht en be-
nadering, het advies aan de 
klant, dat zijn allemaal zaken 
die bij ons hoog in het vaan-
del staan. Is een bepaald pro-
duct bijvoorbeeld op dan bie-
den wij gratis een alternatief. 
Wel willen wij graag horen 
hoe dat product beviel.”
Vooral het goed luisteren 
naar de wensen van de klant 
heeft prioriteit. Uit het jaar-
lijks klantonderzoek komen 

vaak goede ideëen die snel 
en accuraat worden inge-
voerd. Zo miste men de mo-
gelijkheid om online bood-
schappen bij Jumbo te doen 
en daarom komt er versneld 
een Pick Up Point waar men 
de producten kan ophalen 
wanneer het de klant uit-
komt. Richard: ,,Die vijf jaar 
aan de Melis Stokelaan zijn 
voorbij gevlógen, het is ge-
zellig druk en daardoor ook 
hectisch. Wij zien dat klan-
ten uit omliggende dor-
pen maar ook buitenlandse 
toeristen ons weten te vin-
den.” Iedere dag bevoorra-
den Jumbo vrachtwagens de 
Uitgeester vestiging en staan 
er weer nieuw gevulde con-
tainers in het magazijn. Per-
ry: ,,Het vergt dicipline en het 
is voor ons allemaal gezonde 
topsport om alles op rolletjes 
te laten lopen.”
Er liggen plannen om in de 
toekomst uit te breiden. Maar 
eerst is er feest, het kader-
team heeft een feestweek 
voor klanten georganiseerd 
met allerlei leuke acties van 6 
tot en met 10 juli. Wie houdt 
er nou niet van een ‘zonnig’ 
feestje?
Monique Teeling. 

Dag meester, dag juf!
Castricum - Nog even en 
dan begint de zomervakantie. 
Maar voordat het zover is ne-
men leerlingen uit groep acht 
op eigen wijze afscheid van 
de meester of juf. Defi nitief, 
omdat ze naar de middelba-
re school gaan. 

Voor jongere leerlingen is het 
afscheid misschien tijdelijk; 
totdat ze elkaar weer zien in 
de volgende klas. Het maakt 
niet uit, meesters en juffen 

verdienen een aardigheidje 
als dank voor het afgelopen 
schooljaar. Bij de Wereldwin-
kel is er voor elke meester of 
juf wel iets te vinden. Alle-
maal eerlijk gemaakt in der-
dewereldlanden. En omdat 
de ouders een goede prijs 
krijgen voor hun producten, 
kunnen de kinderen daar ook 
naar school om te leren voor 
een betere toekomst. Wereld-
winkel Castricum is te vinden 
op de Smeetslaan 4.

Zaal Bakkerij is te huur
Castricum - De Bakkerij is 
te huur. Nou ja, de gloed-
nieuwe, geluidsdichte zaal 
achter het café van De Bak-
kerij. 
Naast de rol als cultureel po-
dium voor De Bakkerij is de 
zaal en het café ook te huren 
als oefenruimte voor bands, 
vergaderruimte en feestjes. 

De capaciteit liegt er niet om: 
zo’n 120 mensen kunnen te-
recht in de zaal en in het café 
maximaal 80 personen. Voor 
de bands is er dus een ge-
luidsdichte oefenruimte. 
Voor prijzen en de te huren 
dagdelen kan men contact 
opnemen via info@vrienden-
vandebakkerij.nl.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Man who knew Infinity

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Me Before You

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.45 uur 

Independence Day - 3D
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

dinsdag 20.00 uur
Elle

vrijdag & zaterdag 15.45 uur 
dinsdag 14.00 uur

Love & Friendship
woensdag 16.00 uur

Ice Age 5 (NL) 3D
woensdag 13.30 uur

Ice Age 5 (NL) 2D
vrijdag 15.45 uur 

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur

Finding Dory (NL) 3D
zaterdag & zondag  15.45 uur 

woensdag 16.00 uur
Finding Dory (NL) 2D
zaterdag & zondag 13.00 uur 
Angry Birds (NL) 2D

Programma 7 juli t/m 13 juli 2016

The Man Who Knew Infi nity
The Man Who Knew Infi nity is 
een indrukwekkend waarge-
beurd drama over het korte 
maar veelbewogen leven van 
Srinivasa Ramanujan. Hij was 
een briljant wiskundige die in 
armoede opgroeide in het In-
diase Madras, maar door zijn 
uitzonderlijke talent als au-
todidact werd hij toegelaten 
op de Universiteit van Cam-
bridge. Daar wordt hij als 

buitenstaander met gemeng-
de gevoelens ontvangen, 
maar terwijl de Eerste We-
reldoorlog zijn stempel drukt 
op zijn nieuwe thuisland, 
groeit hij onder begeleiding 
van zijn professor G.H. Hardy 
uit tot een pionier op het ge-
bied van wiskundige theorie-
en. Velen hiervan worden tot 
op de dag van vandaag nog 
steeds toegepast. 

Disney Pixar’s Finding Dory 
brengt ieders favoriete ver-
geetachtige blauwe vis Do-
ry terug op het witte doek. 
Dory woont samen met Ne-
mo en Marlin in het rif en op 
een dag herinnert Dory zich 
dat zij een familie heeft die 
misschien wel naar haar op 

Finding Dory zoek is. Het drietal gaat op 
een avontuurlijke reis door 
de oceaan en belandt zo bij 
het Zeeleven Instituut in Ca-
lifornië, een aquarium en re-
validatiecentrum voor zee-
dieren. Tijdens de zoektocht 
naar haar ouders krijgt Dory 
de hulp van een aantal opval-
lende bewoners. In 2 en 3D, 
Nederlands gesproken



Toe aan een nieuwe 
parket- of laminaatvloer?

Onze showroom is geopend op zaterdag
van 10.00-15.00 uur of op afspraak.

Molenwerf 21 F • Uitgeest • 0251-321174 • 06-48422096

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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Voor Uitgeest, Akersloot,
Castricum en omgeving

24 uur per dag: 06-20822260

Afscheids-huiskamer:
Castricummerweg 4 in Uitgeest

www.lumenuitvaart.nl BETROUWBAAR EN BETROKKEN

Stetlaantje 1  –  1906 AN Limmen

info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

* U kunt ons dag en nacht bereiken.
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon: 072-5053009

Uitvaartverzorging

Groot

Uitvaartverzorging

U kunt mij 
dag en nacht 

bereiken
072-5055740

0f 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Yvonne van Ophuizen

persoonlijke 
 met stijl en respect

Yvonne van Ophuizen
Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging

Zeker op reis?
Reisadvies 

én vaccinaties 
in Castricum

www.reisprik.nl

Castricummerwerf 11, Castricum
tel. 0251-67 42 99, fax 0251 67 41 21

AUTOSCHADE, SPUITEN VAN MEUBELS, 
KEUKENS, DEUREN, CV’s etc

Witte Uitgeest.indd   121-02-2012   14:12:19

Witte Uitgeest.indd   1 21-02-2012   14:12:19

Witte Uitgeest.indd   1 21-02-2012   14:12:19

  c i m Accubedrijf
accu’s - zonne-energie

Ruiterweg 53, 1901 BJ Castricum
Telefoon 0251-654740

www.acimaccubedrijf.nl
maandag en dinsdag gesloten
Indien gesloten kunt u terecht bij:
Tankstation Welp 0251-232241

Rijksstraatweg 22, Heemskerk
Garage de Lijnbaan 0251-654917

Stetweg 66, Bakkum

Onderhouds 
timmerbedrijf 

G. Duin
Voor het leveren en

plaatsen van glas, ramen, 
deuren, kozijnen, interieur-

werk en verbouwingen

tel. 06-53302440
www.timmerbedrijfduin.nl

Te koop:
Een mol in arcadie , 50 jaar 
Velsertunnels,i.z.g.st. Prijs 
15,-. Tel. 06-23514718
Gevraagd:
Duirellzegels van de Vomar, 
de groep heeft er nog 5 no-
dig om naar Duinrell te kun-
nen gaan, wie maakt ons 
blij? Tel. 06-19744829
Te koop:
Prima zonnebank met ro-
delamp, lampen in janua-
ri nog vernieuwd, opvouw-
baar. 250,-. Tel. 06-231144674
Te koop:
Boek 100 jaar IJmuiden + 
Noordzeekanaal 25,-. 600 
splinternieuwe boeken 190 
ingeb. + 420 pockets voor 
100,-. Tel. 06-22834077
Te koop:
2 fi etsenrekken voor opel 
Astra 10,-. 2 fi etsenrek-
ken 10,-. Reneault. Airco-
ditioneercap. 22w, model 
122 95,-. Tel. 0251-311297
Te koop:
4 Z.g.a.n.  gebloemde  ligstoel-
kusssens 45 x 118 cm. 10.-, rol-
gordijn, nog in doos, past op ie-
dere deur, eenvoudige mon-
tage, 10.-. Tel. 0251-652538
Te koop:
Cambridge school dicti-
onary voor de tto-leerling 
17,50 (engelstalig woorden-
boek). Tel. 072-5053970

Te koop:
Prachtige quinny speedy combi 
wagen van baby tot kleuter met 
wieg nieuw matras regenhoes 
parasol 85,-. Tel. 06-84526073

Te koop:
Als nieuwe mooie leren sta op 
stoel elektrisch met relaxfunc-
tie in kastanje bruin. 495,- kan 
worden bezo Tel. 06-86447840

sTe koop:
Splinternieuwe princess grill-en 
funcookset 20,-. Handmixer on-
gebruikt 15,-. Tel. 0251-654566
Te koop:
Goed werkende combi-oven/ 
magnetron bauknecht in-
bouw maar kan ook los staan. 
53bx30hx40d met gebruiks-
aanw. 75,-. Tel. 06-19030305

Gevraagd:
Speldjes van voetbalvereniging 
Wijk aan Zee, DEM en Odin’59. 
åTel. 0251-210955
Te koop:
Sierlijke bedsprei 2 pers: 
180x200 cm, volant 50 cm, 
hoogbed 125 euro.  Twee  een-
persoons gezondheidsdek-
bedden. Tel. 06-21921738
Te koop:
Mooie, zeer goed werken-
de, barometer+ klok in mes-
sing frame, samen op hard-
houten sierplateau. Breed 
18 cm, hoog 40 cm, prijs 
115,-. Tel. 06-21921738
Aangeboden:
17 m2 antractiegrijze tapijt-
tegels 50/50 cm, prijs 35,-
.  Inklapbaar campingkeu-
kenkastje 60/60 in foudraal, 
prijs 25,-. Tel. 0251-313521
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Geslaagd in het tweede 
tijdvak op het Jac P Thijs-
se College

Mavo:
Akersloot: Damian Deijle. 
Castricum: Devi Vrijburg, 
Rosanna Klaver, Charlot-
te Wellen, Boyd Hendriks. 
Egmond: Niki Althoff, Mike 
Stroomer.
Heiloo: Nerea van Dam, 
Anene-David Ogbu, Stan 
Moes, Marnix de Vries, Jas-
per Smit, Axel van der Vel-
den. Uitgeest: Tim Schouten.

Havo:
Castricum: Hugo Bos, Lot-
te Hollenberg, Joppe Hui-
singa, Niels Kesting, Anouk 
Renckens, Bernd Rozeme-
ijer, Indy van der Steen, Sa-
vènnah van Venetiën, Djoe-

ke Westerman. Heiloo: Paula 
Bosman, Beau Czeyki, Ozair 
Dahi, Twan Heidemann, Lars 
van der Laken, Bob Tren-
ning. Limmen: Daan le Belle, 
Eline Dekker, Bjorn Huibers.

Vwo:
Castricum: Calvin Hu, Ben-
the Verdonk. Heiloo: Jurgen 
de Vries. Limmen: Quinty 
Rijs, Kim Sprenkeling.

Ook veel blijdschap op 
het Bonhoeffercollege 
nu de examenuitslagen 
van het tweede tijdvak 
binnen zijn. 

Mavo
Castricum: Victor van der 
Himst. Heiloo: Hidde Lig-
teringen. Uitgeest: Clau-
dia Bijvoet, Annique van 

de Ende, Jacco Jongenot-
ter, Marten Lap.

Havo 
Castricum: Sharon Bra-
kenhoff, Effi e Scrocca. Eg-
mond: Demian Berdee. 
Heemskerk: Perry Borst, 
Timo Hondema. Heiloo: 
Eefje de Backker, Marijn 
Boonstra. Uitgeest: Mike 
Beentjes, Marloes Blok, 
Patrick Reuzenaar, Ivana 
Zeeuw.

Gymnasium 
Castricum: Xena Pelzer.
Atheneum: Castricum: 
Marnix Deurloo. Heiloo: 
Cees Kaandorp, Isa No-
ten, Laura Sikkens. Lim-
men: Sacha Bakker. Uit-
geest: Daaf Andringa, Da-
nilo Martens, Eline Vonk. 

Bijzondere leerlingen 
op het Jac. P. Thijsse

Castricum - De examen-
tijd is voorbij, de uitslagen 
van het eerste tijdvak én het 
tweede tijdvak zijn bekend 
en de diploma-uitreikingen 
staan voor de deur. Bijzonder 
dit jaar was dat twee leerlin-
gen uit 4havo allebei alvast 
in één vak examen gedaan 
hebben: Claudia Veerkamp 
is met een 9,2 geslaagd voor 
haar examen Spaans, Julian 
Verweij had een 8.4 voor zijn 
examen Engels. Samen met 
hun docenten hebben zij be-
sloten om dit jaar alvast exa-
men te doen in deze vakken: 
de docenten hadden er alle 
vertrouwen in dat zij het gin-
gen redden en Claudia en Ju-
lian waren allebei bereid om 
hard te werken om twee jaar 
in één jaar af te sluiten. Met 
succes!
Een aantal leerlingen hebben 
hun schoolcarrière cum lau-

de afgesloten: Bram Huijzer, 
Kim Konijn, Maartje Laan 
en Beau Min op de mavo; 
Wander van den Bos, Bran-
co Bosch, Lieke Harwijne en 
Steyn Rijs op de havo; Suzan-
ne Arnold, Arthur de Jong, 
Roman van der Lee, Jolien 
Kamphuis en Marisa Nieme-
ijer op het vwo.
Vier leerlingen die in het vak 
Spaans examen hebben ge-
daan, komen in aanmerking 
voor een oorkonde van de 
Consejería de Educación del 
Gobierno de España en Bél-
gica, Países Bajos y Luxem-
burgo. Deze oorkonde wordt 
uitgereikt aan leerlingen die 
op het examen een 8.2 of 
hoger gehaald hebben. Lie-
ke Harwijne, Inger Kaasen-
brood, Djoeke Westerman en 
Claudia Veerkamp hebben 
alle vier hoger gescoord en 
ontvangen deze oorkonde.

Limmen - Afgelopen week 
zijn er op diverse locaties in 
Limmen inbraakpogingen 
gedaan bij woningen. Deze 
vonden onder andere plaats 
op de Vuurbaak, Het Acht-
kant en Burg. Nieuwenhuij-

senlaan. Er werden onder 
andere een deur en ramen 
opengebroken. De woningen 
zijn niet doorzocht. 

Getuigen worden gevraagd te 
bellen naar 0900-8844.

Pogingen tot inbraak in Limmen

Veel en mooie vacatures 
voor vrijwilligers

Castricum - Het Steun-
punt Vrijwilligerswerk brengt 
vrijwilligers in contact met 
maatschappelijke organisa-
ties die werkzaam zijn in Cas-
tricum, Akersloot, Limmen of 
Uitgeest. Zo wordt gezocht 
naar een medewerker voor 
het kassateam van Muttatha-
ra. Muttathara is een goed-
lopende kringloopwinkel die 
volledig gerund wordt door 
vrijwilligers. Al de inkomsten 

komen ten goede aan projec-
ten in derdewereldlanden. Er 
wordt gezocht naar een vlot-
te, enthousiaste en stressbe-
stendige medewerker die het 
kassateam wil komen ver-
sterken.
De Nederlandse Vereniging 
voor Slechthorenden zoekt 
een bestuurslid met PR-kwa-
liteiten en affi niteit met men-
sen met een gehooraandoe-
ning. De vrijwilliger helpt mee 

bij het opstellen en verzen-
den van persberichten over 
komende activiteiten, het on-
derhouden en uitbouwen van 
contacten met de lokale ra-
dio- en tv-stations en het ge-
ven van interviews over ko-
mende activiteiten. De vrij-
williger werkt daarnaast mee 
aan de nieuwbrief. Voor deze 
baan is computervaardigheid 
een vereiste.
Het Rode Kruis, afdeling Cas-
tricum is op zoek naar een 
nieuwe voorzitter die een 
voortrekkers- en stimule-
rende rol heeft bij de invul-
ling van de nieuwe strategie 
en in het verder ontwikke-
len van de kerntaken van het 
Rode Kruis binnen de regio. 
De voorzitter onderhoudt ac-
tief contact met andere (vrij-
willigers)organisaties in de 
regio voor een optimale sa-
menwerking. Daarnaast ver-
tegenwoordigt de voorzitter 
de afdeling Castricum binnen 
het district. Het betreft een 
onbetaalde functie, waar-
bij rekening gehouden moet 
worden met een verwach-
te tijdsinvestering van circa 
acht uur per week. Meer in-
formatie bij De Vrijwilligers 
Vacaturebank, Geesterduin-
weg 5 in Castricum, te berei-
ken op tel.: 0251-656562. 

Politiek en cultuur voor 
leerlingen Clusiuscollege

Castricum - Alle derde klas-
leerlingen van het Clusius, 
voor zowel de vakken CKV 
als Maatschappijleer, zijn op 
excursie naar Den Haag ge-
weest. 
Twee weken geleden gin-
gen alle derdejaarsleerlin-
gen van het Clusius, rond 
de  250 leerlingen, naar Den 
Haag. Klas 3G1 had een kor-
te ontmoeting met Mark Rut-
te en leerlingen van 3 Ka-
der stonden midden in het 
nieuws van de dag toen zij  
langs Jeroen Dijsselbloem 
liepen met zestien came-
ra’s onder zijn neus na het 
nieuws rond Brexit. Maar ze 
moesten ook met tablets de 
weg vinden op het Binnen-
hof en luisteren naar debat-

ten in de Tweede Kamer. In 
een speciale ‘politieke super-
markt’  stonden producten 
met etiketten en daarop di-
verse politieke standpunten. 
Leerlingen konden produc-
ten met hun eigen standpunt 
in een boodschappenmand-
je bij elkaar shoppen. Bij de 
kassa werd er afgerekend: 
op de kassabon verscheen 
welke partij het meest bij de 
standpunten van de leerlin-
gen aansloot. ‘s Middags was 
CKV aan de beurt. Leerlingen 
hebben zich verwonderd over 
de kunststukjes van Escher 
en het gezichtsbedrog. Een 
wandeling langs de stads-
paleizen leidde de leerlingen 
langs de architectuur van 
Den Haag. Foto: L. Bruin.
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 like us op facebook. www.facebook.com/sizeup3860

d a m e s m o d e

38 t/m 62

donderdag 7 juli

nieuw geopend!
middelweg 81 b • uitgeest
geopend: dinsdag t/m zaterdag

10.00-17.00 uur

tijdelijk outlet

gladiolenpad 3 • uitgeest
geopend: dinsdag t/m Vrijdag

10.00 - 17.00 uur. zaterdag gesloten

In beIde wInkels hebben wIj sale
tel. 06-53724229

PEREZ-PERZEN.NL

Binnenweg 211 - HEEMSTEDE

DE GEHELE VOORRAAD TAPIJTEN WORDT NU VERKOCHT MET

OPHEFFINGS-UITVERKOOP
WIJ GAAN HEEMSTEDE VERLATEN

70%
30%
EXTREME KORTINGEN

VAN

TOT WEL

TEL.: 023 - 529 25 09
- DIT KOMT NOOITMEER !
- KOOP NUUWPEREZ TAPIJT
TVOOR DE LAAGSTE PRIJS !
- ALLEEN IN HEEMSTEDE !

Te huur boerderijbungalows 
op de Veluwe - epe (Gelderland)

najaars
korting!

nu al vroegboek

Beschrijving
regio : Gelderland/Veluwe 
aantal pers. : 4-6 personen 
Type : Boerderij-bungalow 
ligging : op 1100 m2 eigen
  bosperceel in een
  recreatiepark 
aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

Ligging 
Te huur op het fraaie, rustig 
gelegen bungalowpark
rabbit-Hill-epe in het bos- en 
heiderijke epe / nunspeet,  met 
zijn vele wandel- en fietspaden.

voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com
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Marskramer tussen 
gemeenten
De toename van het aantal zelfstan-
dige professionals is kenmerkend 
voor deze tijd; de zogenaamde 
zzp’ers. Velen sluiten zich aan bij 
de Ondernemers Vereniging Castri-
cum. Ondernemers die hun talent 
inzetten voor het verkrijgen van in-
komsten. Michaëla Wierdsma, zp’er 
bij www.verandergedrag.nu, stelt 
ze voor en vraagt door.

Ze is nog maar 25 en al zes jaar het jongste raadslid van Castricum. 
Linda Hes, geboren en getogen Castricumse met een internatio-
nale blik die vooral van de lokale overheid houdt. Na haar studie 
bestuurskunde in Den Bosch, Linda noemt het ook wel bedrijfs-
kunde bij de overheid, kwam ze op het pad van arbeidsbemidde-
ling bij de overheid.

Momenteel is Linda accountmanager bij Bureau Brug in Zaan-
dam. Ze is een bruggenbouwer met haar eigen klantenkring. 
,,Mijn klanten zijn gemeenten in Noord-Holland, ik geef advies op 
gebied van personeel. Ik doe aan arbeidsbemiddeling, ben als het 
ware een flexibele schil voor zwangerschapsverlof en bij werkpie-
ken”, aldus Linda. ,,Doordat ik de sfeer proef die bij elke gemeente 
weer anders is, ga ik als het ware diagonaal door de organisatie 
heen. Van toezichthouder bouw, een vacante functie bestuurs-
recht tot ambtenaar openbare orde en veiligheid.”

Linda heeft wat met de gemeentelijke politiek. Voor de VVD is ze 
raadslid, ze is actief bij de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten en is ook internationaal te vinden via het Yelac project. Dit pro-
ject werkt vanuit de Europese Unie en laat lokale politici ideeën 
en mogelijkheden uitwisselen. Haar bezoeken aan Edinburgh 
en Cyprus relativeren veel. ,,We hebben het zo ontzettend goed 
in Nederland, alleen al de vrijheid van de mens.” Linda vertelt er 
vol energie over. Met haar YOLO (You Only Live Once) mentaliteit 
grijpt ze dan ook alle kansen die geboden worden. Tussen twee 
banen in ging ze met de Trans Siberië Expres van Moskou naar 
Beijing en Noord-Korea. Voor elke tussenstop had ze lokale politici 
aangeschreven om op de koffie te gaan. Het leidde tot bijzondere 
ontmoetingen en ze leerde meer inzicht te krijgen in verschil-
lende politieke stelsels, de overeenkomsten en de verschillen. Een 
echte vrijheidservaring.

De OVC is voor Linda een koepelnetwerk van ondernemers waar 
ook gemeentelijke vragen neergelegd kunnen worden, zoals het 
idee voor vrije wifi voor Castricum. Als tip geeft ze dan ook met-
een: ,,Zorg altijd voor een plan B. Veel voorstellen gaan niet door 
en met een plan B voorkom je teleurstelling en kun je toch je tijd 
en werk effectief inzetten.”

Linda is dan ook een netwerker pur sang. ,,Ik maak makkelijk con-
tact, ben extravert, ambitieus en enthousiast met een serieuze en 
kritische ondertoon. Ik zie overal kansen en mogelijkheden, dat 
leidt dan wel eens tot chaos, maar dat wordt me gelukkig weer 
vergeven.” Linda’s partner Barbara is meer van het risico’s inschat-
ten. Dat houdt het in balans èn ik loop niet in zeven sloten tegelijk. 
Een goede combi. Ach, en de combi accountmanager, raadslid en 
de Noord-Hollandse gemeenten maken mijn leven en werk com-
plementair en maatschappelijk betrokken. Het is zo fascinerend.” 
En dan ineens verschijnt die stralende glimlach op haar gezicht: 

,,Ja, ik weet wat ik ben: de marskramer 
van de Noord-Hollandse gemeenten.” 
Ik glimlach terug, een marskramer, ja, 
dat is Linda Hes. 

Michaëla spreekt OVC talent:
Linda Hes

Foto:  Rob Berkemeier, 
R-design4u.

Ondernemers leren 
meer over social media

Castricum - Dinsdag 28 ju-
ni gaven Marc Castricum en 
Michaëla Wierdsma de fol-
low-up van de social media-
bijeenkomst voor de leden 
van de Ondernemersvereni-
ging Castricum. 

Marc liet de deelnemers an-
ders kijken naar hun doel-
groep. Michaëla deed uit 

de doeken hoe je een blog 
maakt; een van de middelen 
om content te genereren voor 
de website. 
,,Door een begin te maken 
met hun eigen eerste blog 
werd het de deelnemers dui-
delijk dat er meer meer bij 
komt kijken dan alleen een 
verhaaltje schrijven.” Foto: 
Rob Berkemeier.

Concert op Bakkerspleintje
Castricum - Op zaterdag 
9 juli vindt op het Bakkers-
pleintje een openluchtcon-
cert plaats waarbij de drie or-
kesten van muziekvereniging 

Emergo de muzikale invulling 
aan zullen geven. Het oplei-
dingsorkest, Backum Brass 
en het Fanfare Orkest bren-
gen een afwisselend pro-

gramma. Thema is roman-
tiek. Het concert begint om 
19.00 uur en is vrij toeganke-
lijk voor iedereen. Tip: neem 
een klapstoeltje mee. 

Akersloot - Wim Verdonk  is 
donderdagavond na de we-
kelijkse westrijd om de KPB- 
mountainbikecup als winnaar 
uitgeroepen op sportcomplex 
De Cloppenburgh. Bij afwe-
zigheid van veelvraat Henk 
Verdonk junior moest Wim 
de hete ijzers uit het vuur sle-
pen voor zijn familie. Al vroeg 
in de koers wist hij een gaat-
je te slaan met Chris Kemp, 
vader Henk Jan Verdonk se-
nior en Henk Louwe op zijn 
hielen. De achtervolgers wa-
ren niet in staat om Wim Ver-
donk echt in de problemen 
te brengen. Nauw zijn oppo-
nenten in de gaten houdend 
pakte Wim Verdonk de vol-
le winst. Alleen vader Henk 
Jan Verdonk senior wist zich 
nog los te maken van de rest, 
maar van enige bedreiging 
was geen sprake. Uitslag: 1. 
Wim Verdonk. 2. Henk Jan 
Verdonk senior. 3. Henk Lou-
we. Bij de dames werd Fem-
ke Mossinkoff eerste. 

Verdonk houdt 
naam hoog

Insectenhotel knutselen?
Castricum - Een insecten-
hotel knutselen en zo insec-
ten helpen dat kan op dins-
dag 19 juli van 13.00 tot 16.00 
uur bij Vitaal Landschap en 
De Springplank op de Dorps-
straat 109 in Castricum. 

Een insectenhotel helpt vlin-
ders, bijen, lieveheersbeest-
jes, kevers en nog veel meer 
kleine dieren. In de winter 
kunnen de insecten veilig 
overwinteren en in de zomer 
vinden insecten een nest-

plaats in het insectenhotel.  
Kinderen in de leeftijd van 
twee tot en met twaalf jaar 
kunnen meedoen aan de ac-
tiviteit. 
Jonge kinderen worden be-
geleid door hun ouders en 
kinderen vanaf zes jaar kun-
nen alleen deelnemen. De 
kosten bedragen drie eu-
ro. Aanmelden voor de Kids-
Vakantieactiviteit kan bij Vi-
taal Landschap, telefoon 06-
28125555 of per mail: mail@
vitaallandschap.nl. 
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Prinses Beatrixlaan 17,
1911 HP  Uitgeest
Tel: 0251 - 311 764,
www.haarstudiodreams.com

HAARSTUDIO DREAMS EXTRA 
 
JAGUAR THERMOCUT 

Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELLA PROFESSIONAL  

 

Haarstudio DREAMS werkt alleen met het beste voor 
uw haar. Onze merken hebben wij zorgvuldig 

uitgezocht waar kwaliteit en langdurigheid een 
belangrijke rol bij speelt. 

In onze salon werken wij met de producten van het 
merk ‘’Wella Professionals’’.  

De productlijn van Wella is altijd zeer 
vooruitstrevend en van hoge kwaliteit. 

De reden om voor Wella Professionals te kiezen is in 
eerste instantie ingegeven door de onbetwiste 

kwaliteit van de producten. 

 

 

De Producten : 
 

º Zijn van het allerhoogste kwaliteitsniveau 
º Geven ongelooflijke glans aan uw haar 

º Zorgen voor een betere valling 
º Zorgen voor een betere houdbaarheid van uw 

kapsel 
º Hebben een aangename geur 

º Geven veerkracht en body 
º Verzorgen en herstellen het haar 

 

Wij maken al Uw haarwensen waar !! 

Dames en Herenkapsalon 
www.haarstudiodreams.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 
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* alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)
* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

HEREN
wassen, knippen *
knippen 65+
baard scheren
baard trimmen
contouren bijwerken

KIDS t/m 12 jaar
knippen
kinder knippen op zaterdag
�guurtjes v.a.

SPECIALE ACTIES
dames 65+ iedere maandag uitgroei verven tot
2cm + knippen en drogen

dames 65+ iedere dinsdag permanent compleet
    kort haar
    middellang haar
    lang haar

heren 65+ knippen

elke maandag en woensdag kinderdag
t/m 12 jaar

€ 16,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 7,50
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In onze salon werken wij met de producten van het 
merk ‘’Wella Professionals’’.  

De productlijn van Wella is altijd zeer 
vooruitstrevend en van hoge kwaliteit. 

De reden om voor Wella Professionals te kiezen is in 
eerste instantie ingegeven door de onbetwiste 

kwaliteit van de producten. 

 

 

De Producten : 
 

º Zijn van het allerhoogste kwaliteitsniveau 
º Geven ongelooflijke glans aan uw haar 

º Zorgen voor een betere valling 
º Zorgen voor een betere houdbaarheid van uw 

kapsel 
º Hebben een aangename geur 

º Geven veerkracht en body 
º Verzorgen en herstellen het haar 

 

Wij maken al Uw haarwensen waar !! 

Dames en Herenkapsalon 
www.haarstudiodreams.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 

* alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)
* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

HEREN
wassen, knippen *
knippen 65+
baard scheren
baard trimmen
contouren bijwerken

KIDS t/m 12 jaar
knippen
kinder knippen op zaterdag
�guurtjes v.a.

SPECIALE ACTIES
dames 65+ iedere maandag uitgroei verven tot
2cm + knippen en drogen

dames 65+ iedere dinsdag permanent compleet
    kort haar
    middellang haar
    lang haar

heren 65+ knippen

elke maandag en woensdag kinderdag
t/m 12 jaar

€ 16,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 7,50
€ 12,-

€ 14,-
€ 16,-
€ 7,50

€ 37,50

€ 45,-
€ 55,-
€ 65,-

€12,50

€ 12,-
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HAARSTUDIO DREAMS EXTRA 
 
JAGUAR THERMOCUT 

Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 
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Zonder afsp
raak

Alle high end producten 
die gebruikt worden in 
onze salon, zijn hier 
ook voordelig 
verkrijgbaar

Donderdag 
21 juli 9.00-
17.00 uur 
massage 
therapeut 
aanwezig

Actie: 
wassen, 
knippen, 
stijlen en 

15 minuten 
massage 
€ 30,-

* alles is inclusief speciale shampoo, masker 
   en finish producten (gel, foam, lak, etc.)
* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max. € 10,-

HAARSTUDIO DREAMS EXTRA 
 
JAGUAR THERMOCUT 

Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 
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uw haar. Onze merken hebben wij zorgvuldig 

uitgezocht waar kwaliteit en langdurigheid een 
belangrijke rol bij speelt. 

In onze salon werken wij met de producten van het 
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º Zorgen voor een betere valling 
º Zorgen voor een betere houdbaarheid van uw 

kapsel 
º Hebben een aangename geur 

º Geven veerkracht en body 
º Verzorgen en herstellen het haar 

 

Wij maken al Uw haarwensen waar !! 
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HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 

DAMES:
wassen *
wassen, knippen, drogen *
wassen, knippen, drogen Jaguar TC *
pony knippen *
wassen, knippen, modelföhnen kort haar *
wassen, knippen, modelföhnen middellang haar *
wassen, knippen, modelföhnen lang haar *
wassen, föhnen kort haar *
wassen, föhnen middellang haar *
wassen, föhnen lang haar *
wassen, watergolf v.a. *
verven tot 2 cm uitgroei * *
verven kort haar * *
verven middellang haar * *
verven lang haar * *
illumina color v.a. * *
spoeling kort haar * *
spoeling middellang haar * *
spoeling lang haar * *
highlights met muts * *
highlights kort haar * *
highlights middellang haar * *
highlights lang haar * *
kam highlights v.a. * *
duo kleurservice * *
ontkleuring v.a. * *
permanent kort haar compleet *
permanent middellang haar compleet *
permanent lang haar compleet *
permanent keratinekrul (zonder amoniak) * * alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)

* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

 
€ 7,50

€ 18,50
€ 28,50

€ 6,-
€ 31,-
€ 36,-
€ 41,-
€ 21,-
€ 26,-

€ 31,50
€ 21,-
€ 28,-
€ 32,-
€ 37,-
€ 42,-
€ 33,-
€ 23,-

€ 30,50
€ 38,50
€ 26,50
€ 31,50
€ 45,50
€ 60,50
€16,50
€ 31,50

€ 30,-
€ 55,50
€ 62,50

€ 70,-
€ 20,- extra

DAMES:
straighten v.a. *
opsteken v.a.
proef bruid opsteken
bruids opsteken *
extensions (alleen op afspraak) v.a. *
vlechten v.a.
treatment voor beschadigd haar, kort haar *
treatment voor beschadigd haar, middellang haar *
treatment voor beschadigd haar, lang haar *
oil treatment
anti hair loss serum ampul
repair serum ampul
color mousse versteviging
color secret verfbehandeling
color refresh masker v.a.

FACIAL:
wenkbrauw epileren met touw
wenkbrauw verven
extensions wenkbrauw v.a. 
permanent wimpers
wimpers verven
wimper permanent + verven
bovenlip epileren
gezicht epileren compleet
led light skin mask (10 keer)
led light skin mask (15 keer)
led light skin mask (20 keer)

 
€ 35,-
€ 50,-
€ 50,-
€ 75,-

€ 150,-
€ 7,50
€ 30,-
€ 35,-
€ 40,-

€ 12,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 2,50
€ 10,-
€ 10,-

€ 8,50
€ 6,-

€ 15,-
€ 26,50
€ 11,50

€ 35,-
€ 6,-

€ 21,50
€ 52,50

€ 75,-
€ 97,-

al onze high end produkten die gebruikt worden in onze salon, zijn hier ook voordelig verkrijgbaar

haarstudiodreams

Volg ons op facebook

www.haarstudiodreams.com

Surf naar
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Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
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substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
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verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
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vooruitstrevend en van hoge kwaliteit. 

De reden om voor Wella Professionals te kiezen is in 
eerste instantie ingegeven door de onbetwiste 

kwaliteit van de producten. 

 

 

De Producten : 
 

º Zijn van het allerhoogste kwaliteitsniveau 
º Geven ongelooflijke glans aan uw haar 

º Zorgen voor een betere valling 
º Zorgen voor een betere houdbaarheid van uw 

kapsel 
º Hebben een aangename geur 

º Geven veerkracht en body 
º Verzorgen en herstellen het haar 

 

Wij maken al Uw haarwensen waar !! 

Dames en Herenkapsalon 
www.haarstudiodreams.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 

DAMES:
wassen *
wassen, knippen, drogen *
wassen, knippen, drogen Jaguar TC *
pony knippen *
wassen, knippen, modelföhnen kort haar *
wassen, knippen, modelföhnen middellang haar *
wassen, knippen, modelföhnen lang haar *
wassen, föhnen kort haar *
wassen, föhnen middellang haar *
wassen, föhnen lang haar *
wassen, watergolf v.a. *
verven tot 2 cm uitgroei * *
verven kort haar * *
verven middellang haar * *
verven lang haar * *
illumina color v.a. * *
spoeling kort haar * *
spoeling middellang haar * *
spoeling lang haar * *
highlights met muts * *
highlights kort haar * *
highlights middellang haar * *
highlights lang haar * *
kam highlights v.a. * *
duo kleurservice * *
ontkleuring v.a. * *
permanent kort haar compleet *
permanent middellang haar compleet *
permanent lang haar compleet *
permanent keratinekrul (zonder amoniak) * * alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)

* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

 
€ 7,50

€ 18,50
€ 28,50

€ 6,-
€ 31,-
€ 36,-
€ 41,-
€ 21,-
€ 26,-

€ 31,50
€ 21,-
€ 28,-
€ 32,-
€ 37,-
€ 42,-
€ 33,-
€ 23,-

€ 30,50
€ 38,50
€ 26,50
€ 31,50
€ 45,50
€ 60,50
€16,50

€ 31,50
€ 30,-

€ 55,50
€ 62,50

€ 70,-
€ 20,- extra

DAMES:
straighten v.a. *
opsteken v.a.
proef bruid opsteken
bruids opsteken *
extensions (alleen op afspraak) v.a. *
vlechten v.a.
treatment voor beschadigd haar, kort haar *
treatment voor beschadigd haar, middellang haar *
treatment voor beschadigd haar, lang haar *
oil treatment
anti hair loss serum ampul
repair serum ampul
color mousse versteviging
color secret verfbehandeling
color refresh masker v.a.

FACIAL:
wenkbrauw epileren met touw
wenkbrauw verven
extensions wenkbrauw v.a. 
permanent wimpers
wimpers verven
wimper permanent + verven
bovenlip epileren
gezicht epileren compleet
led light skin mask (10 keer)
led light skin mask (15 keer)
led light skin mask (20 keer)

 
€ 35,-
€ 50,-
€ 50,-
€ 75,-

€ 150,-
€ 7,50
€ 30,-
€ 35,-
€ 40,-

€ 12,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 2,50
€ 10,-
€ 10,-

€ 8,50
€ 6,-

€ 15,-
€ 26,50
€ 11,50

€ 35,-
€ 6,-

€ 21,50
€ 52,50

€ 75,-
€ 97,-

al onze high end produkten die gebruikt worden in onze salon, zijn hier ook voordelig verkrijgbaar

haarstudiodreams

Volg ons op facebook

www.haarstudiodreams.com
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HAARSTUDIO DREAMS EXTRA 
 
JAGUAR THERMOCUT 

Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 
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ZONDER AFSPRAAK

Tel: 0251 - 311 764
www.haarstudiodreams.com

Prinses Beatrixlaan 17
1911 HP  Uitgeest
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* alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)
* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

HEREN
wassen, knippen *
knippen 65+
baard scheren
baard trimmen
contouren bijwerken

KIDS t/m 12 jaar
knippen
kinder knippen op zaterdag
�guurtjes v.a.

SPECIALE ACTIES
dames 65+ iedere maandag uitgroei verven tot
2cm + knippen en drogen

dames 65+ iedere dinsdag permanent compleet
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º Zijn van het allerhoogste kwaliteitsniveau 
º Geven ongelooflijke glans aan uw haar 

º Zorgen voor een betere valling 
º Zorgen voor een betere houdbaarheid van uw 

kapsel 
º Hebben een aangename geur 

º Geven veerkracht en body 
º Verzorgen en herstellen het haar 

 

Wij maken al Uw haarwensen waar !! 

Dames en Herenkapsalon 
www.haarstudiodreams.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 

* alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)
* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

HEREN
wassen, knippen *
knippen 65+
baard scheren
baard trimmen
contouren bijwerken

KIDS t/m 12 jaar
knippen
kinder knippen op zaterdag
�guurtjes v.a.

SPECIALE ACTIES
dames 65+ iedere maandag uitgroei verven tot
2cm + knippen en drogen

dames 65+ iedere dinsdag permanent compleet
    kort haar
    middellang haar
    lang haar

heren 65+ knippen

elke maandag en woensdag kinderdag
t/m 12 jaar

€ 16,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 7,50
€ 12,-

€ 14,-
€ 16,-
€ 7,50

€ 37,50

€ 45,-
€ 55,-
€ 65,-

€12,50

€ 12,-
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HAARSTUDIO DREAMS EXTRA 
 
JAGUAR THERMOCUT 

Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELLA PROFESSIONAL  

 

Haarstudio DREAMS werkt alleen met het beste voor 
uw haar. Onze merken hebben wij zorgvuldig 

uitgezocht waar kwaliteit en langdurigheid een 
belangrijke rol bij speelt. 

In onze salon werken wij met de producten van het 
merk ‘’Wella Professionals’’.  

De productlijn van Wella is altijd zeer 
vooruitstrevend en van hoge kwaliteit. 

De reden om voor Wella Professionals te kiezen is in 
eerste instantie ingegeven door de onbetwiste 

kwaliteit van de producten. 

 

 

De Producten : 
 

º Zijn van het allerhoogste kwaliteitsniveau 
º Geven ongelooflijke glans aan uw haar 

º Zorgen voor een betere valling 
º Zorgen voor een betere houdbaarheid van uw 

kapsel 
º Hebben een aangename geur 

º Geven veerkracht en body 
º Verzorgen en herstellen het haar 

 

Wij maken al Uw haarwensen waar !! 

Dames en Herenkapsalon 
www.haarstudiodreams.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 

DAMES:
wassen *
wassen, knippen, drogen *
wassen, knippen, drogen Jaguar TC *
pony knippen *
wassen, knippen, modelföhnen kort haar *
wassen, knippen, modelföhnen middellang haar *
wassen, knippen, modelföhnen lang haar *
wassen, föhnen kort haar *
wassen, föhnen middellang haar *
wassen, föhnen lang haar *
wassen, watergolf v.a. *
verven tot 2 cm uitgroei * *
verven kort haar * *
verven middellang haar * *
verven lang haar * *
illumina color v.a. * *
spoeling kort haar * *
spoeling middellang haar * *
spoeling lang haar * *
highlights met muts * *
highlights kort haar * *
highlights middellang haar * *
highlights lang haar * *
kam highlights v.a. * *
duo kleurservice * *
ontkleuring v.a. * *
permanent kort haar compleet *
permanent middellang haar compleet *
permanent lang haar compleet *
permanent keratinekrul (zonder amoniak) * * alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)

* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

 
€ 7,50

€ 18,50
€ 28,50

€ 6,-
€ 31,-
€ 36,-
€ 41,-
€ 21,-
€ 26,-

€ 31,50
€ 21,-
€ 28,-
€ 32,-
€ 37,-
€ 42,-
€ 33,-
€ 23,-

€ 30,50
€ 38,50
€ 26,50
€ 31,50
€ 45,50
€ 60,50
€16,50
€ 31,50

€ 30,-
€ 55,50
€ 62,50

€ 70,-
€ 20,- extra

DAMES:
straighten v.a. *
opsteken v.a.
proef bruid opsteken
bruids opsteken *
extensions (alleen op afspraak) v.a. *
vlechten v.a.
treatment voor beschadigd haar, kort haar *
treatment voor beschadigd haar, middellang haar *
treatment voor beschadigd haar, lang haar *
oil treatment
anti hair loss serum ampul
repair serum ampul
color mousse versteviging
color secret verfbehandeling
color refresh masker v.a.

FACIAL:
wenkbrauw epileren met touw
wenkbrauw verven
extensions wenkbrauw v.a. 
permanent wimpers
wimpers verven
wimper permanent + verven
bovenlip epileren
gezicht epileren compleet
led light skin mask (10 keer)
led light skin mask (15 keer)
led light skin mask (20 keer)

 
€ 35,-
€ 50,-
€ 50,-
€ 75,-

€ 150,-
€ 7,50
€ 30,-
€ 35,-
€ 40,-

€ 12,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 2,50
€ 10,-
€ 10,-

€ 8,50
€ 6,-

€ 15,-
€ 26,50
€ 11,50

€ 35,-
€ 6,-

€ 21,50
€ 52,50

€ 75,-
€ 97,-

al onze high end produkten die gebruikt worden in onze salon, zijn hier ook voordelig verkrijgbaar

haarstudiodreams

Volg ons op facebook

www.haarstudiodreams.com

Surf naar
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Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELLA PROFESSIONAL  

 

Haarstudio DREAMS werkt alleen met het beste voor 
uw haar. Onze merken hebben wij zorgvuldig 

uitgezocht waar kwaliteit en langdurigheid een 
belangrijke rol bij speelt. 

In onze salon werken wij met de producten van het 
merk ‘’Wella Professionals’’.  

De productlijn van Wella is altijd zeer 
vooruitstrevend en van hoge kwaliteit. 

De reden om voor Wella Professionals te kiezen is in 
eerste instantie ingegeven door de onbetwiste 

kwaliteit van de producten. 

 

 

De Producten : 
 

º Zijn van het allerhoogste kwaliteitsniveau 
º Geven ongelooflijke glans aan uw haar 

º Zorgen voor een betere valling 
º Zorgen voor een betere houdbaarheid van uw 

kapsel 
º Hebben een aangename geur 

º Geven veerkracht en body 
º Verzorgen en herstellen het haar 

 

Wij maken al Uw haarwensen waar !! 

Dames en Herenkapsalon 
www.haarstudiodreams.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 
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wassen *
wassen, knippen, drogen *
wassen, knippen, drogen Jaguar TC *
pony knippen *
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wassen, knippen, modelföhnen middellang haar *
wassen, knippen, modelföhnen lang haar *
wassen, föhnen kort haar *
wassen, föhnen middellang haar *
wassen, föhnen lang haar *
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verven kort haar * *
verven middellang haar * *
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spoeling lang haar * *
highlights met muts * *
highlights kort haar * *
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highlights lang haar * *
kam highlights v.a. * *
duo kleurservice * *
ontkleuring v.a. * *
permanent kort haar compleet *
permanent middellang haar compleet *
permanent lang haar compleet *
permanent keratinekrul (zonder amoniak) * * alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)

* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-
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€ 70,-
€ 20,- extra
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straighten v.a. *
opsteken v.a.
proef bruid opsteken
bruids opsteken *
extensions (alleen op afspraak) v.a. *
vlechten v.a.
treatment voor beschadigd haar, kort haar *
treatment voor beschadigd haar, middellang haar *
treatment voor beschadigd haar, lang haar *
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anti hair loss serum ampul
repair serum ampul
color mousse versteviging
color secret verfbehandeling
color refresh masker v.a.

FACIAL:
wenkbrauw epileren met touw
wenkbrauw verven
extensions wenkbrauw v.a. 
permanent wimpers
wimpers verven
wimper permanent + verven
bovenlip epileren
gezicht epileren compleet
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led light skin mask (20 keer)
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€ 150,-
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€ 30,-
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€ 6,50
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Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 
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Haarstudio DREAMS werkt alleen met het beste voor 
uw haar. Onze merken hebben wij zorgvuldig 

uitgezocht waar kwaliteit en langdurigheid een 
belangrijke rol bij speelt. 

In onze salon werken wij met de producten van het 
merk ‘’Wella Professionals’’.  

De productlijn van Wella is altijd zeer 
vooruitstrevend en van hoge kwaliteit. 

De reden om voor Wella Professionals te kiezen is in 
eerste instantie ingegeven door de onbetwiste 
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HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 
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Online bestellen
Even ophalen
Klaar!

Probeer het gratis uit! Doe je boodschappen via jumbo.com  
en betaal geen bestelkosten gedurende 4 weken na opening  

van Pick Up Point Jumbo .

Download de Jumbo app of ga naar

Pick Up Point Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3 

Vanaf 5 juli bij  
Jumbo  in Uitgeest:

d3879cd0-6131-4847-8221-04be3e6ac23f.indd   1 27-6-2016   9:29:23
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6 juli 2016 11

Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Hoera! 5 jaar in Uitgeest
Vier het met ons mee!

365 dagen per jaar open!
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En alle zon- en feestdagen open van 10.00-18.00 uur.

facebook.com/jumbouitgeest

Woensdag Wij zijn jarig!
Vandaag zijn wij officieel 5 jaar open!  
Daarom hebben wij voor iedereen tussen 
13:00 en 18:00 uur een gratis broodje knaks 
en hebben we een springkussen!juli

6

Vrijdag Gratis fietskrat!
Bij een minimale besteding van €50,00 krijgt 
u een gratis fietskrat! Deze is makklijk aan  
uw fiets te bevestigen!
Maximaal 1 per klant. OP=OPjuli

8

Zondag 4 gratis muffins!
Vandaag krijgt u bij een besteding van €25,00 
of meer, vier heerlijke Jumbo muffins gratis!
Maximaal 1 per klant. OP=OP

juli
10

Donderdag Gratis boodschappen!
Vandaag krijgt iedere 250e klant zijn of  
haar boodschappen gratis! Misschien doet u 
vandaag wel ‘extra goedkoop’ boodschappen!

juli
7

Zaterdag Kinder traktatiedag
Vandaag is een traktatie voor de kinderen,
met o.a. wat te drinken en wat lekkers of  
tap je eigen drinken uit de limonadekoe!
Vergeet niet je kleurplaat in te leveren!juli

9
Kleurplaten wedstrijd
Van 28 juni t/m 09 juli kunnen 

de kinderen meedoen met  

een kleurplatenactie!  

Bij inlevering van de kleurplaat

krijg je een leuke traktatie!
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Sponsorloop voor Zelda 
brengt 11.612 euro op! 

Limmen - Vrijdag 1 juli was 
een spannende dag voor de 
kinderen van de Kerkuil, Zel-
da en haar ouders, want het 
bedrag dat verzameld is met 
de sponsorloop werd be-
kendgemaakt. De hele week 
waren er tussenstanden te 
volgen op school. De kin-
deren van groep 8 telde het 
binnengekomen geld en de 
dagopbrengst werd bijge-
schreven op de dolfijnen-
posters bij de ingang van de 

school. De eindstand was  
11.612 euro! 
Dit betekent dat de droom 
om voor Zelda dolfijnthera-
pie te kunnen inzetten gere-
aliseerd kan worden en dat 
niet alleen. Er zal een bedrag 
overblijven voor een andere 
rolstoel, die geschikt is voor 
ruiger terrein als bijvoorbeeld 
het strand en de duinen. Na-
tuurlijk was dit nooit gelukt 
zonder de inzet van vele vrij-
willigers. 

Castricum - Na ruim 44 jaar 
trouwe dienst verlaat Bauke 
Zijlstra Post NL. 
Op 30 juni was de laatste 
werkdag voor de postbode 
en dat wisten ze bij Cam-
ping Geesterduin.  Het per-
soneel wachtte hem op met 
bloemen en chocolade om 
hem te bedanken voor alle 
dienstverlening. 
Op de foto Bauke Zijlstra 
met Ullie de uil.

Brandweer op 
Facebook

Castricum - Nieuws van de  
brandweer Castricum staat 
sinds enkele weken ook op 
Facebook, inclusief foto’s. De 
brandweer wil zo laten zien 
wat er allemaal op hun pad 
komt. De vrijwilligers staan  
24 uur per dag en 7 dagen 
in de week paraat om zo snel 
mogelijk te kunnen uitrukken 
als er een melding is.

Backum Brass kampioen
Castricum - De brassband 
van Muziekvereniging Emer-
go, Backum Brass, is kampi-
oen geworden op de Raste-
der Musiktage. 

Dit muziekfestival werd voor 
de 61e keer georganiseerd. 
Orkesten uit heel Europa 
namen hieraan deel in het 
weekend van 2 en 3 juli in 
het Duitse Rastede. Zondag-

avond 3 juli kwam de ontkno-
ping. Backum Brass, onder 
leiding van Vincent Verha-
ge, werd kampioen met 93,25 
punten in de middenklasse, 
wat resulteerde in de eerste 
plaats met gouden medaille 
en onderscheiding. 

Met dit resultaat werd Bac-
kum Brass ook tweede van 
de orkesten uit alle divisie’s. 

In de Gloria, Victoria!
Castricum - Stichting Voca-
tie Castricum viert het 25-ja-
rig jubileum met een concert 
dat de de toepasselijke titel 
‘In de Gloria, Victoria!’ mee-
kreeg.
De 25e zomerweek is van 1 
tot en met 6 augustus met 
onder andere een wereld-
première. Eduard de Boer 
schreef voor dit 25-jarig jubi-
leum Tornera il
Secol dÓro: ‘De Gouden 
Eeuw komt er aan’. Het is een 

compositie voor gemengd 
koor, strijkkwartet en piano.
Natuurlijk wordt er nog veel 
meer bijzondere en feestelij-
ke muziek gezongen met di-
rigenten Elisabeth Blom en 
Marlijn Wackers en vocal 
coaching van Anneloes Vol-
mer. 
De zomerweek vindt plaats in 
de Maranathakerk te Castri-
cum. Informatie en inschrij-
ving: contact@vocatie.nl of 
www.vocatie.nl.

Castricum   Vorige week 
maandag vond omstreeks 
12.30 uur een verkeerson-
geval plaats op de rotonde 
C.F. Smeetslaan/Dr.de Jong-
hweg/Geesterduinweg. De 
bestuurder van een  perso-
nenauto op de C.F. Smeets-
laan zag een fietser over het 
hoofd waardoor er een aan-
rijding plaatsvond. De 78-ja-
rige fietsster kwam ten val 
en is voor onderzoek overge-
bracht naar het ziekenhuis. 
De personenauto liep een 
flinke deuk op in het portier.

Ongeval op de 
rotonde

Castricum - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag zijn er in 
de Jan Hobergstraat meer-
dere spiegels van auto’s af-
geschopt en op de Verlegde 
Overtoom was een fiets op 
een motorkap van een auto 
gegooid. Dit is gedaan door 
twee jongens. Er is door de 
politie gezocht in de omge-
ving, maar zonder resultaat. 
Ook werden op andere lo-
caties in Castricum vernie-
lingen gepleegd aan auto¹s. 
Wie iets gezien of gehoord 
heeft, wort gevraagd dat te 
melden via 0900-9944.

Spoor van 
vernielingenEen spontaan afscheid 

Castricum - Willem Kuin 
gaat na veertien jaar lesge-
ven op het Clusius met pen-
sioen. Er stond hem op zijn 
laatste lesdag een verrassing 
te wachten. 
,,Ik stond echt perplex. Ik 
kwam om acht uur bij het 
lokaal en daar was de hele 
groep al bezig, ik moest te-
rug naar de docentenkamer. 
Om half negen werd ik ge-
haald en toen bleek dat ze 
het lokaal versierd hadden 
met ballonnen en slingers. 
Er waren twee vlaaien en 
twee flessen Jip-en-Janneke 

champagne. Echt geweldig.” 
Willem Kuin is in novem-
ber 2001 in gaan vallen op 
het Clusius en het jaar daar-
op werd hij vast ingeroos-
terd. ,,In die veertien jaar heb 
ik alle praktijksecties wel ge-
had. Nu geef ik nog wat pro-
jectlessen en ik speel in de 
schoolband bij de diploma-
uitreiking en dan is het echt 
afgelopen. Maar, ik sluit na-
tuurlijk niets uit. En spelen in 
de band, dat blijf ik nog wel 
een paar jaar doen, veel te 
leuk om daar mee te stop-
pen!”

Straten spelen tegen elkaar 
in Aker tennistoernooi

Akersloot - Tennisvereni-
ging Akersloot houdt op zon-
dag 4 september voor de 
eerste keer het Aker tennis-
straattoernooi. Inschrijven 
kan tot 28 augustus. Inwo-
ners van dezelfde straat in 
Akersloot vormen een team 
van vier personen en spelen 
tegen teams uit andere stra-
ten. Leden, niet-leden, da-
mes en heren, iedereen kan 
zich aanmelden. Meedoen 
kan in de dames dubbel, he-
ren dubbel en gemengd dub-

bel. Bij de wedstrijdinde-
ling wordt rekening gehou-
den met sterkte en tenniser-
varing. 
Niet-leden hoeven dus niet te 
vrezen dat ze tegen de club-
kampioen hoeven te spe-
len. De wedstrijden wor-
den gespeeld op de ten-
nisbanen van Tennisvereni-
ging Akersloot. Het toernooi 
start om 10.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur. Inschrijven kan 
bij Monique Smit via edmo.
smit@quicknet.nl.

Meespelen in Grease? 
Castricum - In de vakan-
tie kunnen kinderen van zes 
tot dertien jaar bij Toonbeeld 
meedoen aan de musicaldag 
Grease. 
Zingen, dansen en toneel-
spelen onder leiding van 

Mena Leila Kilani en Sanne 
Mallant (Voice of Holland) 
van 10.00 tot 16.00 uur. Om 
15.30 uur is er een uitvoe-
ring. 
Aanmelden via musicaldag-
castricum@gmail.com.



De smaken van

Het maandmenu 

3 gangen menu: €22,50

voorgerecht

Huis gemarineerde rauwe zalm 
met een mosterd-dille dressing en 

kool salade

hoofdgerecht

Stoofpot 
van wild met zuurkool

nagerecht

Apfelstrudel
met vanillesaus en kaneelijs

Voorgerecht
Salade van hollandse Nieuwe

met Amsterdams zuur en
truffel aardappeltjes
hoofdgerecht

Kalfssucade uit eigen jus
met bietjes en paddenstoelen risotto

Nagerecht
dame Blanche

Vanille ijs met chocoladesaus

3 gangen menu: €24,50

Reserveren gewenst
Van Oldebarneveldweg 25, Castricum, tel. 0251-652204,

info@fase-fier.nl, www.fase-fier.nl

De smaken van

3 gangen menu: €24,50

voorgerecht
Salade van 

Hollandse Nieuwe
Met Amsterdams zuur en 

truffel aardappeltjes

hoofdgerecht
Kalfssucade uit eigen jus
met bietjes en paddenstoelen risotto

nagerecht
Dame Blanche

Vanille ijs met chocoladesaus

Voor al uw
Verbouw, Nieuwbouw en Onderhoud

met Bouwgarant

Schulpstet 32  1901 JJ Castricum  Tel. 0251 653654    
Fax. 0251 652348  info@twiskbouw.nl  www.twiskbouw.nl

Twee incidenten op strand, 
Reddingsbrigade in actie 

Bakkum - Het is zondagmiddag 3 ju-
li als er aan het einde van de middag 
twee meldingen binnenkomen bij de 
Reddingsbrigade op het strand van 
Castricum.

De eerste melding werd door aler-
te strandbezoekers gedaan. Hier ging 
het om een onwelmelding van een 
man met twee jonge kinderen. Al snel 
nam de politie de kinderen onder hun 
hoede. De kinderen werden later  en 
later overdragen aan de zorg van hun 

moeder. De man is per ambulance 
naar het ziekenhuis gebracht.
Bijna gelijktijdig was er een melding 
van een paraglider die beenletsel had 
opgelopen. Ook hier waren politie en 
ambulance snel ter plaatse.
Deze persoon kon op eigen gelegen-
heid naar het ziekenhuis gaan.
In beide gevallen hebben de aanwezi-
ge leden van de Reddingsbrigade ge-
zorgd voor het soepel verlopen van de 
hulpverlening en het vervoer op het 
strand.

Blue Coat in Oude Keuken
Bakkum - Komende zondag is er 
een optreden van Blue Coat uit Alk-
maar in De Oude Keuken. De groep 
heeft jazz, latin en blues op het 
programma staan. 

Kenmerkend voor het geluid van Blue 
Coat is een open sound, dynamiek en 
improvisaties die in jazzballads tot hun 
recht komen. De ballads worden afge-

wisseld met latin en swingend werk. 
Naast zangeres Aaltsje Hoekstra op 
drums Hans Beljon, Klaas Doedens 
bas, Jaap Hartog gitaar, Gabriel Reus 
tenorsax, Tjeerd Andringa gitaar. 
Zondag 10 juli vanaf 14.00 uur op het 
terrein van Dijk en Duin. 

Vanaf de ingang aan de Zeeweg in 
Bakkum geven borden de route aan.

Roots Market op Camping Bakkum
Bakkum  - De Roots Market op Ca-
ming Bakkum vinft plaats op zaterdag 
16 en 30 juli en op 13 augustus van 
12.00 tot 19.00 uur. Hier worden na-
tuurlijke producten verkocht. Verzor-
gingsproducten zonder rommel, heer-

lijkheden voor in de keuken, kleurrij-
ke kleding mét goede herkomst, hand-
gemaakte hebbedingen, duurzaam-
heid voor in en om het huis, bijzonde-
re boeken, eco voor in de tuin en nog 
veel meer. 
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Mosselpannetje

Varkenshaas medaillons
met serranoham en 

rode portsaus

*******************************************************************************************************

Rijksstraatweg 161 - Heemskerk -  0251 23 24 17 - www.blondlunchendiner.nl

*******************************************************************************************************

€25,-
Stel zelf uw 
3-gangen menu 
samen voor maar
Kiezen uit de hele kaart

WIJ HEBBEN 
EEN NIEUWE 
MENUKAART!

Geldig in juli...en de rest van het jaar

Te koop:
Prachtige Quinny speedy combi 
wagen van baby tot kleuter met 
wieg nieuw matras regenhoes 
parasol 85,-. Tel. 06-84526073
Te koop:
Goed werkende combi-oven/ 
magnetron Bauknecht inbouw 
maar kan ook los staan. 53bx-
30hx40d met gebruiksaanw.
Prijs 75,-. Tel. 06-19030305
Te koop:
Vijf boeken Het Kleine Huis 50,-
. 190 nieuw ingebonden boe-
ken + 420 splinternieuwe poc-
ketboeken, dus 610 stuks, 
voor 100,-. Tel: 06-22834077
Te koop:
Eettafel 160x90 cm, licht ei-
ken, in zeer goede staat, 
50,-. Tel: 0251-224302
Te koop: 
Sesam Encyclopedie, 10 de-
len, uitgave 1979, compleet 
en in zeer goede staat. Vraag-
prijs 50,-. Tel. 06-24618414
Te koop:
Bagagewagentje saris arba 
met reservewiel ,o pknapper 
Prijs:150 euro. Tel. 06-10363905
Gevraagd:
Heeft er nog iemand duinrell-
zegels van de vomar? U maakt 
ons er heel erg blij mee, alvast 
bedankt . Tel. 06-18975595
Te koop:
35 lp van james last, 20,-, play-
station 4 spel the division, 40,-. 
Destiny, 20,-. Tel. 0255-537561
Te koop:
Tomos snorfiets,niet de 
mooiste,maar wel in perfecte 
staat 150,-. Tel. 06-25090163

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij:
Verspreidnet, Castricummerwerf 39-41 Castricum 
of opsturen naar: De Castricummer / Uitgeester Courant, 
Zeeweg 189-191, 1971 Hb iJmuiden

Kabalen kunnen ook worden opgegeven via de link op onze website: 
www.castricummer.nl of www.uitgeestercourant.nl
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Gratis kabaaltJEs wOrDEn GEPlaatst OnDEr DE VOlGEnDE VOOrwaarDEn:

- Eén bOn PEr wEEk
- Géén OnrOErEnDE GOEDErEn, wOOnrUimtE Of aUtO's.
- Géén GOEDErEn En DErGEliJkE mEt EEn waarDE bOVEn DE e500,- 
- Géén PErsOnEEls- Of ZakEnaDVErtEntiEs.
- Géén wErk GEVraaGD Of aanGEbODEn.
- briEVEn mEt tE wEiniG POrtO wOrDEn niEt in bEHanDElinG GEnOmEn.
- altiJD PriJs VErmElDEn

wiJ kUnnEn GEEn EnkElE aansPrakEliJkHEiD aanVaarDEn VOOr sCHaDE 
Van wElkE aarD Dan OOk, Ontstaan DOOr niEt tiJDiG Of OnJUist 
PlaatsEn Van kabaaltJEs. kabaaltJEs kUnnEn OP GrOnD Van HUn inHOUD, 
ZOnDEr OPGaaf Van rEDEnEn, wOrDEn GEwEiGErD.

Te koop:
Klein model herenfiets in goe-
de staat. Matzwart frame, 
3 versnellingen en trom-
melremmen. Vraagprijs 
100,-. Tel. 0251-249259
Gevraagd:
Oude Nederlandse an-
sichtkaarten van steden, 
dorpen havens e.d. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 0251-292985
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek 
naar defecte laptops, note-
books, computers een ta-
blets. Tel. 06-84613045
Gevraagd:
Tapedeck/bandrecorder met 
grote 26 cm banden Akai 
Revox Teac Technics So-
ny Pioneer Philips, mag de-
fect zijn. Tel. 06-48344508
Te koop:
Elektrische deken Inven-
tum, 15,-.  Tuinstoelen 4 stuks, 
wit, plus kinderstoeltje to-
taal 25,-. Tel. 0251-654068
Te koop:
Twee Auping bedden, 90x200,  
lattenbodem, elektrische ver-
stelbaar hoofd- en voetendeel, 
matrassen + beschermers, 
prijs 300,-.  Tel. 0251-654068
Te koop:
Bobike fietsvoorzitje met 
scherm en bevestiging 22,50 
euro. Bobike junior tot 36 kilo 
z.g.a.n. 40,-. Tel. 0251-253411
Te koop:
Kymco bromscooter bj 
2006 heeft nog maar 14000 
km gelopen is 100% goed, 
vaste prijs 250 euro. 
Tel. 06-83132713

Te koop:
Landscapes broekpolder, ar-
cheologie,  delen i.z.g.st. 
Prijs 45 euro. Een mol in Ar-
cadië , 50 jaar Velsertun-
nels, i.z.g.st. Prijs 15 euro. 
Tel. 0251-659446
Te koop:
Molens in de Banne Uitgeest, 
i.z.g.st. Prijs 20 euro. De lan-
ge herfst van 1799, i.z.g.st Prijs 
20  euro. Tel. 06-23514718
Gevraagd:
Duinrell zegels van de Vo-
mar, de groep heeft er nog 
5 nodig, maar elke zegel is 
er 1, wie heeft er nog lig-
gen? Tel. 06-37010414
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek 
naar defecte laptops, note-
books, computers een tablets 
. Tel. 06-84613045
Aangeboden:
Duinrelzegels, ik heb er maar 
3, maar wie er nog te kort 
komt, mag ze komen halen. 
Weg is weg. Tel. 0251-247359
Te koop:
Ondervloer tegels 27 stuks 86 x 
60 cm, 6 stuks 123 x 60 cm, to-
taal 18,36 m2. Prijs 30 euro. Tel: 
06-40148806 of 0251-374476
Te koop:
Halfvolle 10 rittenkaart Mon-
keytown nog toegang voor 
5 kids in een keer of apart 
25,-. Tel. 0251-237444
Te koop:
Als nieuw mooie leren sta 
op stoel elektrisch met re-
laxfunctie in kastanjebruin. 
Prijs 495,- kan worden be-
zorgd. Tel. 06-86447840
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Super Tuesday
iedere dinsdag 

4-gangen menu 
€19,95
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Noord-
zee tong 
met friet 
en frisse 
salade
€ 21,50

Super Tuesday
iedere dinsdag 

4-gangen menu 
€19,95

Weekmenu 6 t/m 12 juli
3-gangen € 27,50

Salade met huisgerookte zalm 
en graved lax met kappertjes, 

sjalotten en saffraan mayonaise
**

Gegrilde parelhoen met krokante 
risotto, gepofte cherry tomaat, 
crème van doperwten en een 

romige morilles jus
**

Taartje van bosvruchten met 
vanille crème brûlée en 

yoghurt roomijs

ZOMERACTIE JULI-MENU
Tapas schotel

Gegratineerde scampi´s, calamares, gevulde champignon 
en gevulde zoete paprika

****
Gegrilde spies met zwaardvis, botervis, zalm en een gamba

of
Suprême van parelhoen met tijmsaus

****
Gepocheerde wilde perzik met vanille roomijs en verse aardbeiensaus

De Eetkamer van Uitgeest
Hogeweg 107, 1911 GD Uitgeest

Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

Voor uw diner à la carte 
of ons maandmenu

€24,50
 DeEetkamerVanUitgeest

3-gangen 
keuze menu
€ 23,50 p.p.

Keuze uit:
15 voorgerechten

18 hoofdgerechten
8 nagerechten

Geldig van dinsdag 
t/m vrijdag

niet in combinatie 
met afhaalservice

G. V. assendelftstraat  2
1961 nk heemskerk

(achter de kerk bij  de vijver)
Tel. (0251) 24 45 80

www.olympiaheemskerk.nl

nu 6 dagen per week geopend
maandag gesloten

Naast de
gewone 
kaart

onbeperkt 
griekse
tapas

Di. t/m do. E21.50
vr. t/m zo. E23.50

Egmonderstraatweg 34 - Egmond a/d Hoef
Geopend: woensdag t/m zondag
Reserveren: Tel. 072 506 16 75

 Restaurantsmakelijk www.restaurantsmakelijk.nl

Iedere woensdag- en donderdagavond: 

3 gangen verrassingsmenu 19,95
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Clubkampioenschappen bij de judo
Castricum - Zondag 26 ju-
ni vonden de jaarlijkse club-
kampioenschappen bij Ju-
doclub Groefsema plaats. 
De clubkampioenschappen 
zijn bedoeld voor judoka’s 
die wedstrijdervaring op wil-
len doen binnen de club. Veel 

jonge judoka’s maakten hun 
debuut. De nieuwe clubkam-
pioenen van dit jaar zijn Jas-
per Madderom, Eefje Lute, 
Merlijn Marechal, Nina Esser, 
Joyce Pepping, 

Daarnaast waren er de he-

le week band- en slipexa-
men en alle judoka’s heb-
ben een hogere slip ontvan-
gen of zelf een hogere judo-
band. Zondag 10 juli om 9.00 
uur sluit Judoclub Groefse-
ma het seizoen feestelijk af 
op het strand van Castricum.

Plek bij lees-
groep fi losofi e

Castricum - Er zijn enkele 
plaatsen vrij in de leesgroep 
fi losofi e. De leesgroep leest 
en bespreekt non-fi ctie, boe-

Ryan wint goud op de 
800 meter NK Junioren
Castricum - Dit weekend 
organiseerde AV Sprint Bre-
da de Nederlandse Kampi-
oenschappen voor Junioren. 
Duizend jonge topatleten in 
de leeftijd van veertien tot en 
met negentien jaar streden 
om de medailles op achttien 
verschillende atletiekonder-
delen. AVC was erbij. Op de 
800 meter zette Jesper Ver-
bruggen (A) een tijd neer 
van 2.05.08, Steven Veenstra 
liep 2.00.44. Ryan Clarke won 
zijn serie 800 meter in een 
tijd van 1.58.36. Daarna wist 
hij de fi nale te winnen in een 
prachtige tijd van 1.52.28. 
Naast Ryan Clarke wonnen 
TDR’ers Laura Boekel (800m 
Meisjes A), Bram Anderies-
sen (1500m Jongens)  goud. 

Op de 400 meter wist Jens 
Wingelaar (B) zich met een 
vierde plaats en een tijd van 
52.68 te kwalifi ceren voor de 
halve fi nale. Timo Stegink 
werd ook vierde in een tijd 
van 53.29 en mocht daarmee 
ook naar de halve fi nale. In de 
halve fi nale werd Timo vijfde 
in een tijd van 53.72 en Jens 
werd zevende met 58.39. Aan 

de 1500 meter deed Koen 
Grandiek mee, hij werd in de 
serie derde met een tijd van 
4.20.21, daarmee mocht hij 
aan de fi nale meedoen. Hugo 
Roelofsen liep ook nog een 
1500 meter, hij startte in de 
andere serie en werd daar-
in zevende met een tijd van 
4.21.96, ook hij plaatste zich 
daarmee voor de fi nale. In de 
fi nale 1500 meter werd Koen 
elfde met een tijd van 4.16.81. 
Hugo startte niet in de fi nale. 
Aan de 400 meter deed Fe-
bora Ridder (A) mee, zij werd 
zesde met een tijd van 66.56. 
in de andere serie startte 
Marjolein Weeland, zij ein-
digde op dezelfde plaats met 
een tijd van 65.70.
Maartje van den Kommer (B) 
liep de 400 meter, zij werd 
achtste met een tijd van 
65.65. Ilse Kamphuis liep de 
800 meter, zij werd zeven-
de met een tijd van 2.24.74. 
De 1500 meter voor meisjes 
B werd gelopen door Cheryl 
Konijn, zij werd elfde in haar 
serie met 5.08.58. Cheryl liep 
ook de 3000 meter, daarop 
werd ze zeventiende. Foto: 
Erik van Leeuwen. 

Nationaal brons voor atleet Sven
Sven en Lisanne scoren hoog bij NK

Castricum - Een bron-
zen plak was er voor Sven 
Schoonebeek (19) afgelo-
pen weekend tijdens de fi na-
le van de 1500m bij het NK 
junioren in Breda. Na een 
snelle race, waarin drie jon-
gens de kop pakten, eindig-
de hij in een persoonlijke re-
cordtijd van 3.55.40. Dat be-
tekende een verbetering van 
zijn pr met vier seconden. 
De dag ervoor liet Sven, uit-
komend voor AV Lycurgus in 

Krommenie, al zien dat hij in 
goede vorm was; hij plaatste 
zich eenvoudig voor de fi nale. 
Voor hem was het de ‘verzil-
vering’ van een gestage op-
bouw naar het NK toe. Eer-
der dit jaar miste hij het ere-
podium van dit nummer bij 
de NK indoor door een lich-
te blessure.
Zijn zus Lisanne (16) liep in 
twee voorrondes op zater-
dag eenvoudig naar de fi na-
le van de 400m bij de meis-

jes B. Daardoor werd het pro-
gramma voor de zondag heel 
vol, want naast de fi nale van 
de 400m stond zij ook inge-
schreven voor de 100m hor-
den. Bij de 400m eindigde de 
eerstejaars juniore in de fi na-
le knap als vijfde; bij het hor-
dennummer eindigde ze als 
elfde in het totaaloverzicht. 
Voor haar was dat, als meer-
kampster, dus zonder speci-
alisatie op een specifi ek on-
derdeel, een prestatie waar 
ze tevreden op kan terugkij-
ken.

 

ken over fi losofi e, waarbij een 
keuze gemaakt wordt uit de 
boekenlijst van de landelijke 
organisatie Senia, zie www.
senia.nl/fi losofi e. 

De boeken worden bespro-
ken aan de hand van ‘lees-
wijzers’ met discussievragen, 

waardoor de discussie diep-
gang krijgt en minder kans 
loopt te verzanden. 

De leesgroep komt een keer 
in de zes weken bij elkaar in 
de bibliotheek, op dinsdag-
morgen. Aanmelden of infor-
matie via tel. 06-13504654.

Bonhoeffer is technasium
Castricum - Vrijdag 1 juli 
kreeg het Bonhoeffercollege 
het bericht van het bestuur 
van de Stichting Technasi-
um dat de school zich op 
grond van de ‘doorwrochte’ 
predikaataanvraag offi cieel 
technasium mag noemen. 
In de aanloopfase is er met 
veel betrokkenen hard ge-
werkt aan de totstandkoming 
van het vierjarenplan. 
Gerda Nicolai, Ben Smits, 
Annemiek Steeman, Suzanne 
Wesselman en Loran Aelbers 
hebben zich hiervoor van-
af het eerste uur ingespan-
nen. Het project dat zij heb-
ben ontwikkeld voor de kop-

groep, de eerste groep leer-
lingen die aan de pilot mee-
gedaan heeft, betrof een 
substantieel deel van de pre-
dikaataanvraag. 
Het was de eerste proeve van 
bekwaamheid die ertoe heeft 
geleid dat zij nu offi cieel ook 
persoonlijk gecertifi ceerd zijn 
voor hun rol als technator en/
of docent. 

De kern van techansium is 
dat de leerling centraal staat 
en werkt aan projecten die er 
toe doen en die een duide-
lijk perspectief geven op het 
werken na school. Maatwerk 
in optima forma dus.
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OP ZOEK  NAAR LEUKE
BIJVERDIENSTE?

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

VERSPREIDNET

Ook 55+ van harte welkom
TEVENS 

VAKANTIEBEZORGERS 
GEVRAAGD! EXTREEM 

HOGE KORTINGEN 
OP 

SIKKENS VERF!

Meer 
stuntprijzen 

als u nu
 online besteld!

www.onlinewonen.com

VERF EN BEHANG 
GOEDKOPER DAN 

BIJ DE 
BOUWMARKT

SIKKENS
 SB PLUS 

1LTR WIT
VAN € 63,45

VOOR € 36,95

SIKKENS
 AZ PLUS 

1LTR WIT
VAN € 54,70

VOOR € 31,95

SIKKENS
ALPHA PROJECTTEX

10LTR WIT
VAN € 124,95

VOOR € 79,95

SIKKENS 
PRIMER PLUS

1LTR WIT
VAN € 42,85

VOOR € 24,95

openingstijden:

Maandag       13:00 - 18:00 uur
Dinsdag         09:00 - 18:00 uur
Woensdag     09:00 - 18:00 uur
Donderdag    09:00 - 18:00 uur
                      09:00 - 21:00 uur
VVrijdag           09:00 - 18:00 uur
Zaterdag        09:00 - 17:00 uur
 

Verf en Wand HEEMSKERK
Jan v. Scorelstraat 32
1961EZ  Heemskerk
0251-237537

Spetterende acties!!
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Verf en Wand HEEMSKERK
Jan v. Scorelstraat 32
1961EZ  Heemskerk
0251-237537

Spetterende acties!!

Openingstijden:
Maandag  13:00 - 18:00 uur
Dinsdag  09:00 - 18:00 uur
Woensdag  09:00 - 18:00 uur
Donderdag  09:00 - 18:00 uur
 09:00 - 21:00 uur
Vrijdag  09:00 - 18:00 uur
Zaterdag  09:00 - 17:00 uur

Wij zijn pas klaar, als u tevreden bent.

Hoitinga diensten
06 - 244 36 815 

hoitingadiensten@gmail.com

✓Eerlijk uurtarief
✓Voor al uw klussen 
 in en om het huis 

Wij zijn pas klaar als u tevreden bent

Jaarmarkt +
rommelmarkt 
kennemerplein
t/o de Vomar, iJmuiden.

Zaterdag 23 juli
van 09.00 - 17.00 uur.
De volgende markten zijn: 
6 augustus, 27 augustus, 

3 september.
Kosten kraam maar e23,-! 

Bel voor informatie of reser-
veringen van een kraam naar 
0255-533233 of 06-10475023

in de regioOp zoek naar werk jobin de regioOp zoek naar werk job

Te koop:
Elektrische sta - op stoel, bruin. 
Prijs 300,-. Tel. 06-50437999
Gevraagd:
Foto’s uit privé-archief van voor 
1945 van herkenbaar Bever-
wijk, Wijk aan Zee en Heems-
kerk. Tel. 06-21885941
Te koop:
Diverse postzegelalbums van 
5  t/m 12,50 euro per stuk ca 
10 stuks. Tel. 0251-311560
Te koop:
HP mini tablet/laptop 4gb 
wit, prijs 260,- splinter-
nieuw (alleen bon kwijt van 
de garantie) verder alles pri-
ma. Tel. 06-53813723
Te koop:
Goed functionerende Toshiba 
notebook met legale win-
dows 10 software. Werkt pri-
ma via de adapter. 
Tel. 06-51186417

Te koop:
Rollator 20 euro en harde 
Samsonite koffer 70x50x20 cm, 
prijs 20 euro. Tel. 06-36213500
Gevraagd:
Alles uit de Tweede Wereld-
oorlog, zoals helmen, me-
dailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoe-
ding). Tel. 06-25384205
Gezocht:
Lady’s Voice zoekt stem-
men voor jazz, pop, close har-
mony, in het Engels en Ne-
derlands. Tel. 0251-238243
Aangeboden:
Lady’s voice biedt kansen aan 
goede stemmen. Zing jazz, 
pop en licht klassiek. www.la-
dysvoice.nlTel. 0251-238243
Gezocht:
Antiek (blikken) speel-
goed, kan zeer waarde-
vol zijn. Tel. 06-22885528

Gevraagd:
Verzamelaar van grammo-
foonplaten vraagt tegen be-
taling singles uit de jaren 
50/60. Tel. 023-5381320
Te koop:
Liatorp (Ikea) sidetable lang 
133 x breed 35 x hoog 75 cm, 
prijs 45,-. Teakhouten eet-
tafel (opknapper) lang 200 x 
breed 90 x hoog 78 cm, prijs 
15,-. Tel. 0251-254074
Te koop:
Hemnes (Ikea) salonta-
fel (opknapper) bruin-
zwart 118 x 75 cm, prijs 7,50. 
Spears & Jackson verticu-
teerhark. Tel. 0251-254074

Te koop:
Herenfiets Sparta mara-
thon 50,-. Tel. 025-1248032

Gevraagd:
Wie helpt mijn verzameling me-
dailles en vaantjes etc. van toer-
tochten op de schaats compleet 
te maken? Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Verzamelaar vraagt tegen be-
taling grammofoon platen 
van pop beat muziek uit de ja-
ren 50 en 60. Tel. 06-12946730
Te koop:
Klassieke wandklok, selva uur-
werk, opwindbaar, met slin-
ger. Prijs 60,-. Tel. 0251-225731
Te koop:
Twee hele mooie klassie-
ke bruinleren fauteuils. Per 
stuk 75,-. Tel. 0251-225731

Te koop:
Witte ronde kunststof tuin-
tafel 10,-, idem ovale tafel 10,-
. Z.g.a.n. zitzak, camoufla-
ge kleur.  Tel. 06-22636399
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horlo-
ges voor mijn hobby/ver-
zameling, geen in- en ver-
koop. Tel. 0255-755557
Te koop:
Wandconsole tv/monitor dia-
gonaal ca. 55 cm, nieuw in doos, 
prijs15,-. Tel. 0251-654068
Te koop:
Twee zijwanden van panora-
maluifel maat 11. Kleur blauw-
grijs. Prijs 60,-. Tel. 0251-225731
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Heiloo - Woensdag brak om 
11.10 uur een brand uit in 
een bedrijfshal van GP Groot 
aan de Hoogeweg in Hei-
loo. Diverse brandweerkorp-
sen uit de regio zijn hiervoor 
uitgerukt, onder andere de 
tankautospuiten van Castri-
cum, Limmen, Heiloo en Alk-
maar. Ook werd de hoogwer-
ker ingezet. De brand was na 
een uur onder controle. Hoe 
de brand is ontstaan is nog 
niet duidelijk, dat moet uit 
onderzoek blijken. Tijdens de 

brand kwam veel rook vrij die 
richting de Kennemerstraat-
weg trok, waarop de weg tij-
delijk afgesloten is geweest. 
Bij de brand is asbest uit het 
dak vrijgekomen, wat op het 
terrein en het ernaast gele-
gen weiland is neergekomen. 
Dit zal door een saneringsbe-
drijf opgeruimd worden. 
Tijdens de brand zijn er geen 
gewonden gevallen. Het na-
blussen heeft nog enige tijd 
geduurd. Foto: Hans Peter 
Olivier.

Draadkunst  van Quinten Lotze
Castricum - Quinten Lotze is 
vijftien jaar, woont in Heiloo 
en is leerling van het Clusi-
us College Castricum. Quin-
ten heeft nog niet zolang ge-
leden een talent ontdekt bij 
zichzelf; hij maakt objecten 
van ijzer- en koperdraad.
Draadkunst.  Hij is autodi-
dact. Zijn overgrootvader 
deed wel aan hout bewerken, 
maar verder is er weinig cre-
atief talent in de familie. 
Quinten legt uit wat hij nu 
precies doet: ,,Ik maak van 
stukken ijzer- of koperdraad 
kunstwerken. Ik buig ze om 
met behulp van tangetjes en 
mijn vingers tot bomen, kaar-
senstandaards en bloemwer-
ken. Deze kunstwerken zet ik 
dan op een steen en dan kan 
ik ze uiteindelijk verkopen. 
Dat verkopen gaat ook best 
wel goed, op dit moment heb 
ik geen bijbaantje nodig. Mijn
inspiratie haal ik uit de na-
tuur. Ik ben daarom ook vaak 

ik het bos te vinden. Dan kijk 
ik naar de verhouding van de 
bomen en hoeveel takken die 
boom dan heeft. Dat gebruik 
ik thuis weer in mijn kunst-
werken.” De techniek heeft 
Quinten via het vak  CKV le-
ren kennen en hij doet het  
nu een jaar. ,,Ik vond het bij 
CKV zo leuk en ik bleek er zo 
goed in te zijn, dat ik heb be-
sloten om verder te gaan.  Ik 
vind het heel fi jn om eventjes 
nergens over na hoeven den-
ken. En gewoon lekker doen, 
bezig zijn. Dat geeft mij veel 
positieve energie.” 
Wil Quinten er later zijn be-
roep van maken? ,,Ja abso-
luut! Eerst wilde ik de groe-
ne kant op, maar nu wil ik ze-
ker deze kant op. Ik wil een 
kunstopleiding gaan doen in 
Amsterdam, het zou name-
lijk zonde zijn als ik hier niet 
mee verder zou gaan. Ik ben 
eigenlijk altijd al erg creatief 
en veel met mijn handen be-

zig. Vroeger al.” Draadkunst 
is echt zijn passie geworden. 
Het is gelukkig geen dure 
hobby. Het enige wat je no-
dig hebt is draadtang, nijp-
tang en ijzer of koperdraad. 
Geïnspireerd? Het advies van 
Quinten: ,,Gewoon begin-
nen.”

Gratis sporten in de zomer
Regio - Sportservice Ken-
nemerland organiseert in de 
zomervakantie weer diver-
se sportieve activiteiten voor 
kinderen die in gemeente 
Castricum of Heemskerk wo-
nen of op de basisschool zit-
ten. Kinderen kunnen mee-
doen aan de sportinstuif, ou-
der-kind bootcamp of een 
freerunclinic. 
Alle activiteiten zijn gratis 
Wie mee wil doen moet zich 
vooraf digitaal inschrijven via 
de website van Sportservice 
Kennemerland.
Op dinsdag 19 juli kunnen 
de kinderen uit groep 3 tot 
en met 8 deelnemen aan een 
sportinstuif in sportcentrum 
de Waterakkers in Heems-

kerk. Er is een springkussen, 
voetbalveld, diverse zwaaion-
derdelen en nog veel meer 
leuke activiteiten. In de mid-
dag kunnen kinderen uit 
groep 3 tot en met 8 samen 
met hun ouders bootcampen 
op het speelveld aan de Jo-
hannes Poststraat in Heems-
kerk. Een sportief uur met al-
lerlei conditie-, kracht- en 
samenwerkspelletjes. Kinde-
ren mogen ook deelnemen 
zonder ouder. Donderdag 21 
juli wordt er in Castricum een 
freerunclinic gegeven. Aan-
nmelden via www.sportser-
vicekennemerland.nl. Hier is 
alle informatie te vinden over 
de activiteiten, zoals tijden en 
locaties.

Bijdragen herstel en aanleg duinrellen, 
erfbeplanting en houtwallen

Regio - Het karakter van het 
Noord-Hollandse landschap 
wordt bepaald door knot-
wilgen, boomgaarden, riet-
kragen, hooiland, duinrel-
len, hakhoutbosjes en wind-
singels. Deze en andere eeu-
wenoude landschapsele-
menten vormen het land-
schap en geven het een ei-
gen karakter. 

Landschap Noord-Holland 
zet zich samen met erfeige-
naren in voor het versterken 
van deze landschapselemen-
ten. Voor aanleg, herstel en 
achterstallig onderhoud van 
streekeigen landschapsele-
menten kunnen particuliere 
grondeigenaren een fi nan-
ciële bijdrage aanvragen bij 
Landschap Noord-Holland.
 Particuliere grondeigenaren, 
agrariërs, belangenorganisa-
ties, vrijwilligersgroepen en 
verenigingen komen in aan-
merking voor een fi nancië-
le bijdrage. De bijdrage moet 
betrekking hebben op aan-

leg, herstel of achterstallig 
onderhoud van Noord-Hol-
landse landschapselemen-
ten. Een landschapselement 
moet karakteristiek zijn voor 
het gebied. 
Voor het overzicht van welk 
element in welke regio (land-
schapstype) kenmerkend is 
een overzicht gemaakt, te 
vinden op de website van 
Landschap Noord-Holland. 
Voorwaarde is dat het ele-
ment in het buitengebied ligt.  

Op www.landschapnoord-
holland.nl/bijdragen staat al-
le informatie over de bijdra-
geregeling. 
Medewerkers van Land-
schap Noord-Holland kun-
nen ter plekke adviseren wel-
ke werkzaamheden men kan 
uitvoeren en welke in aan-
merking komen voor de re-
geling. De bijdrage is 75% 
van de totale kosten. Anne 
Copier is telefonisch bereik-
baar via 088-0064400.

Op een kleedje speelgoed verkopen?
Castricum - Er wordt een 
speelgoedmarkt gehouden 
op woensdag 20 juli gehou-
den van 14.00 tot 16.00 uur  
op het schoolplein van de ou-
de Augustinusschool, Dokter 
van Nieveltweg 20 in Cas-
tricum. De markt is voor al-
le kinderen die hun eigen 

speelgoed willen verkopen 
of hun speelgoed aan willen 
vullen. De kinderen kunnen 
ook gratis geschminkt wor-
den bij een van de vrijwilli-
gers van de speel-o-theek. 
Bij slecht weer is de markt 
in de Augustinusschool. Tot 
acht jaar worden kinderen op 

de speelgoedmarkt begeleid 
door hun ouders. 

Wie een plekje wil reserveren 
betaalt een euro. Vanaf 13.45 
uur kan er ingericht worden. 
Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar info@sot-
castricum.nl.

Heiloo - Woensdag brak om brand kwam veel rook vrij die 

Asbest vrijgekomen
bij brand



33 teams in actie bij Amak
Akersloot - Op zondag 3 ju-
li werd voor de elfde keer de 
estafetteloop met trimloop 
georganiseerd door de Aker-
sloter Marathon Klub. Er de-
den 33 teams mee, een re-
cordaantal. De laatste indivi-
duele loper (79) werd onder 

groot applaus en met muziek 
binnengehaald. Eerste werd 
WTV in 1.35.19 uur. Bij de da-
mes waren het de Magic legs 
in een tijd van 1.57.51 uur en 
bij gemengde groep was Run 
with a smile het snelste in 
een tijd van 1.54.50 uur.

Collectieve 
aanpak CALorie
Castricum - CALorie start 
samen met de gemeente 
een campagne over wonin-
gen verduurzamen en lan-
ger comfortabel wonen. Om 
te beginnen in Molendijk. 
Bewoners ontvingen al een 
brief met een lijst van maat-
regelen. CALorie heeft bij 
deelnemende bedrijven of-
fertes voor veel voorkomen-
de basismaatregelen bedon-
gen; denk aan spouwmuur-
isolatie, vloer en dakisolatie, 
kierdichting, zonnepanelen 
maar ook aanpassen bad- 
en toilet, bestrating en drem-
pels verbeteren en de veilig-
heid in en om de woning. Op 
de website van CALorie staat 
een inschrijfformulier en dui-
delijke fi mpjes over verduur-
zamen van de woning. 

Extra informatie is ook krij-
gen bij de wijkambassadeurs, 
bewoners in de Molendijk die 
graag meer vertellen over de-
ze woningaanpak, de maat-
regelen en de kortingen in 
deze actie. Wijkambassa-
deurs zij Mariette Mantel, 
Jurgen v. d. Heijden, Simon 
Honingh,  Janine Cornel, Piet 
Geerke en Manuel den Hol-
lander. Reageren voor 15 juli. 

College wil verkeers-
knelpunten niet oplossen
Er is al zeer veel geschreven en gesproken over de verkeers-
knelpunten bij de overweg aan de Beverwijkerstraatweg. En als 
het aan het College van B en W van Castricum ligt, zal dat de 
komende jaren nog veel vaker gebeuren, zij wil de knelpun-
ten immers niet oplossen. Zij zijn wel van plan om een aantal 
‘maatregelen’ te treffen, die ruwweg een miljoen kunnen gaan 
kosten, maar deze maatregelen zullen de knelpunten niet op-
lossen. Hoogstens zou de veiligheid verbeterd kunnen worden. 
Vanuit de Puikman, de Gasstraat en door de Fietsersbond zijn 
al veel vraagtekens bij deze verbeteringen gezet. De discussie 
ging zelfs over een paradox: de veiligheid zou zelfs beter blijven 
als de situatie zo onoverzichtelijk mogelijk blijft: dan letten de 
mensen vanzelf goed op. Zo kun je je zelfs dat miljoen besparen!
En de burgerinitiatieven dan, die wel suggesties voorstelden om 
de knelpunten op te lossen? Na nu bekend is geworden, heeft 
het College al in maart besloten om daar niets mee te gaan doen. 
Op 4 juni heb ik hierover een gesprek gehad met de nieuwe wet-
houder. Die verklaarde dat de gemeente het burgerinitiatief zal 
negeren, tenzij de gemeenteraad de wethouder hiertoe dwingt. 
De reden? Jaren geleden heeft de gemeente besloten om 
slechts drie mogelijkheden verder uit te zoeken en deze op-
lossing zat toen niet bij die drie. Overigens is géén van die 
drie opties het later geworden, alles is gewoon gebleven zo-
als het was, dus ook de knelpunten. Het College is niet be-
reid om op die toenmalige (verkeerde) keuze terug te komen. 

Men wil de mogelijke oplossing dus nu zelfs niet meer onderzoeken.
Het is daarom fl auw dat het College nu naar de raad toe sug-
gereert dat ze wel naar de inhoud van de oplossing gekeken 
heeft. Maar het lijkt er meer op dat er ‘wel notulen zijn ge-
maakt, maar dat er géén vergadering is geweest’, zoals een in-
spreker het stelde. De conclusie staat wel op voorhand vast, 
maar naar de inhoud weigeren we te kijken. Nu komt het Colle-
ge toch plotseling met een aantal voordelen en nadelen terwijl 
men het voorstel volgens eigen zeggen niet onderzocht heeft.
Dat die opsomming fake is blijkt bijvoorbeeld uit een voor-
deel: er zijn mensen vóór en er zijn mensen tegen deze op-
lossing. Hoezo? Dat is alléén een voordeel als er bijvoorbeeld 
tienduizend mensen vóór zijn en slechts twee tegen, maar dat 
is helemaal niet uitgezocht. Hoe kan je je standpunt onder-
bouwen met argumenten die er met de haren bij gesleept zijn 
en overduidelijk niet deugen? Zeg gewoon dat je het niet wil 
onderzoeken en dat je op basis van oude en allang achter-
haalde argumenten de verkeersknelpunten niet wil oplossen.
En het geld dat er niet zou zijn dan? Geld is het probleem niet, 
als de nood hoog is en je het verkeersknelpunt wél wilt op-
lossen. Het eerste miljoen ligt er kennelijk al, maar een ge-
meente als Heiloo wil het dus wél oplossen en legt daarom 
een viaduct onder de Vennewatersweg aan, en heeft daar-
voor wel het geld gevonden. Waarom wil Castricum dit niet? 
Wij zijn straks de enige plaats tussen Alkmaar en Amster-
dam die er bewust voor kiest om géén ongelijkvloerse krui-
sing met het spoor aan te leggen. Sterker nog, Castricum, wil 
zelfs een reeds aanwezig viaduct niet toegankelijk maken.
Het College kiest bewust voor het handhaven van een verkeers-
technisch wanproduct. Dat zal pas veranderen als er net zo’n ern-
stig ongeluk met de trein gebeurt, als een aantal jaren geleden 
bij de Kramersweg. Hopelijk blijft het dan bij materiële schade.

Hans van Balgooi.

Dutch Junior Open gewonnen door 
Sebastian Baez en Ayumi Miyamoto 

Bakkum   Op de Dutch Juniot 
Open bij TC Bakkum hebben 
Sebastian Baez uit Argenti-
nië en Ayumi Miyamoto uit 
Japan de titel op hun naam 
geschreven. De ongeplaats-
te Argentijn Baez won in de 
fi nale van Alexander Donski 
(Canada) met 7-5 6-1. Miya-
moto won eveneens in 2 sets 
(6-4 6-1) van de Russin So-
fya Lansere. De als eerste ge-
plaatste Ayumi Miyamoto in 
de fi nale nam het op tegen de 
Russin Sofya Lansere. Miya-

moto had al haar voorgaan-
de wedstrijden in twee sets 
gewonnen met degelijk ten-
nis. Het was de Japanse die 
de overhand had in de fi na-
le. Na ruim een half uur spe-
len had  Miyamoto de set met 
6-4 naar zich toegetrokken. 
Deze lijn wist ze in de tweede 
set door te trekken: binnen 
een half uur was het 6-1 en 
daarmee verzekerde ze zich-
zelf van de titel. Aansluitend 
stond de jongensfi nale op de 
planning: de kleine Argentijn 

Sebastian Baez nam het op 
tegen de Canadees Alexan-
der Donski, die als zevende is 
geplaatst. Eerder in het toer-
nooi versloeg hij de als eer-
ste geplaatste Duitser Ru-
dolf Molleker. De wedstrijd 
ging gelijk op, totdat Donski 
als eerste door de service van 
Baez wist te gaan. De Argen-
tijn liet zich niet kennen brak 
snel terug, mede doordat hij 
minder fouten ging maken. 
Baez kwam in het hoofd van 
Donski en sloeg toe op de 
momenten dat het moest: 
7-5 voor de Argentijn. Men-
taal gezien kon Donski de-
ze klap niet verwerken: Baez 
nam al snel de leiding en gaf 
deze niet meer uit handen: 
6-1. En zo kende het Dutch 
Junior Open in Baez en Miy-
amoto twee jonge winnaars. 
Allebei pas vijftien jaar en 
genoeg potentie om het la-
ter te schoppen tot een ten-
niscarrière. De dubbels wer-
den gewonnen door Zoe Kru-
ger (RSA) en Komola Umaro-
va (UZB). Bij de jongens ging 
de titel naar de Zizou Bergs 
(BEL) en Matteo Martineau 
(FRA). Op de foto Sebastian 
Baez (ARG).

Bakkum   Op de Dutch Juniot moto had al haar voorgaan-

FCC D1 wint de Copa 
del Egmond 2016

Castricum - Het brede zand-
strand van Egmond aan Zee 
was het decor van de Co-
pa del Egmond, het jaarlijkse 
beachsoccertoernooi. 
Vooraf hadden de jongens 
van de D1 geen hoge ver-
wachtingen omdat het spelen 
op het strand toch wel heel 
anders is dan op het gras. De 
plaatselijke clubs waar tegen 
gespeeld werd hebben bo-

vendien meer ervaring met 
het zand. De eerste wedstrijd 
ging stroef tegen Zeevogels, 
eindstand 1-1. De tegenstan-
ders uit Alkmaar, Egmond en 
Hoofddorp werden eenvou-
dig verslagen. In fi nale te-
gen Adelbert werd het laatste 
restje energie aangeboord in 
een spannende wedstrijd van 
twaalf minuten  werd met 2-0 
gewonnen. 
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DEEN Castricum is op zondag geopend van 9.00 tot 20.00 uur.

DEEN Castricum: Torenstraat 48 

WEEKEND
GENIETERS

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 7 JULI T/M ZONDAG 10 JULI

Robinsons fruitshoot 4-pack
alle soorten
2 stuks

Pitloze witte druiven  
bak 500 gram

Lay’s Stax
alle soorten
2 stuks

Ola Calippo supermix
pak 5 stuks

2.00
  

Sensas 
Franse wijn

Carignan,
Cabernet-Syrah, 

Chardonnay, 
Sauvignon Blanc 

of Syrah Rosé
3 fl essen à 75 cl.

DEEN ossenworst
stuk 400 gram

2.50
  stuk 400 gram

Het Beste van Deen Deense baguette
per stuk
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DEEN ossenhaas met kruidenboter
200 gram
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6-pack
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gratis
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