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Bewoners Beethovensingel 
willen nieuwe bomen

Castricum - Terwijl een 
groep bewoners zich sterk 
maakt om een rij bomen te 
behouden, zijn bewoners van 
de Beethovensingel een peti-
tie gestart om de hoge pope-
lieren langs de vijver te laten 
vervangen voor nieuwe exem-
plaren. Zij vrezen voor hun 

veiligheid. Afgezien van ma-
teriële schade aan geparkeer-
de auto’s en huizen is volgens 
hen de veiligheid van men-
sen niet meer gewaarborgd. 
Daarom wordt de gemeente 
gevraagd om de bomen aan 
de noordelijke kant van de 
Beethovensingel te kappen 

en nieuwe kleinere bomen er 
voor terug te plaatsen. Maar 
de gemeente is terughoudend 
als het gaat om het kappen 
van gezonde bomen. 
Dennis Kools is een van ac-
tievoerders: ,,Op 7 juni was 
er windkracht 6 tot 7 en dat 
heeft bij ons tot gevaarlij-
ke situaties geleid. Ondanks 
het snoeien van de bomen in 
2016 kwamen er grote dikke 
takken op de weg en op de 
voetpaden terecht. Het snoei-
en kon destijds maar tot een 
bepaalde hoogte, omdat de 
groenvoorziening er niet goed 
bij kon met de hoogwerker.” 
De gemeente is zich bewust 
van het gevaar denkt Dennis. 
,,Medewerkers van de groen-
voorziening werden heel snel 
ingezet om alle losgewaai-
de takken zo snel mogelijk 
te verwijderen. Een van hen 
heeft een moeder met twee 
kleine kinderen aanbevolen 
om niet verder over het trot-
toir te lopen. Wij zagen ook 
dat een jongen op het nipper-
tje een hele grote dikke tak 
kon ontwijken, die achter hem 
op de grond terecht kwam.” 
De petitie is getekend door 
alle bewoners aan de noord-
kant min een.

Bruisend feest trekt 
honderden bezoekers

Bakkum - Het waren er dan 
misschien nog net geen dui-
zend, maar het zat er dicht 
tegenaan; zondag vierde De 
Oude Keuken het tienjarig 
bestaan met een bruisend 
feest en veel belangstelling. 
Directeur Brigitte van Cam-
pen is er nog steeds onder-
steboven van. ,,Het was zo’n 
fantastische topdag. Het was 
alsof ik mijn eigen feest vier-
de met allemaal goede vrien-
den.” Ook de moeder van Bri-
gitte van 91 jaar was van de 
partij. De sfeer was onge-
dwongen, er was volop mu-
ziek, workshops, lekker eten, 
kraampjes en het weer was 

goed. Na de opening van 
burgemeester Mans, die een 
fi jne speech gaf, liep het vol 
en zo bleef het. Brigitte nam 
tien jaar geleden het initia-
tief een theehuis te beginnen 
met hulp van mensen met 
een afstand tot de arbeids-
markt. Het werd een succes 
dankzij de enorme inzet van 
Brigitte. Een verhuizing volg-
de naar een groter pand, de 
oude keuken van voormalig 
ziekenhuis Duin en Bosch; 
restaurant De Oude Keuken 
was een feit. Op naar het vol-
gende lustrum! Foto van Die 
Vers: Peter Savenije, beeld 
van drukte: Edgar Nijman.  
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30% korting

150 GR. DOBBELSTEEN
KATENSPEK

2 KG. TUINBONEN
samen €4,99
Vleeswarentrio
OSSENWORST

COPPA
BOTERHAMWORST

€4,99
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Muur moet einde 
maken aan confl ict

Bakkum - Een betonnen 
muur van drie meter hoog en 
tientallen meters lang moet 
een einde maken aan on-
enigheid tussen bewoners 
aan de Heereweg en de fi r-
ma De Nijs in Bakkum Noord. 
Met de muur wordt het zicht 
op de opslag met zeecontai-
ners en caravans van de fi r-
ma De Nijs aan het oog ont-
trokken. Dit besluit is tot 
stand gekomen na een ja-
renlange strijd tussen beide 

partijen. Niet iedereen was 
blij met het voorstel. Ron de 
Haan van de VrijeLijst diende 
een motie in die net niet ge-
steund werd door een meer-
derheid in de raad. De Haan 
had liever gezien dat er na-
tuurlijke en duurzame groene 
wand in het buitengebied zou 
komen. Ook de Welstands-
commissie vindt de oplossing 
onwenselijk en niet passend. 
Dat oordeel heeft het college 
naast zich neergelegd.

Circus Freiwald 
in Limmen

Limmen - Het Nederlands 
familiecircus Freiwald komt 
met eeen afwisselende show 
met veel dieren, acrobaten en 
Clown Chef-Rie als publieks-
lieveling naar de Vuurbaak. 
Het circus speelt van 7 tot 
en met 9 juli ‘Een reis rond 
de wereld in 120 minuten’. 
Het belangrijkste bezit van 
de Freiwalds zijn hun dieren. 
Ze genieten een uitstekende 
verzorging met een gegaran-
deerd, uitstekend welzijn. Al-
le optredens zijn gebaseerd 

op natuurlijk gedrag en to-
nen hoofdzakelijk de unieke 
band tussen mens en dier.
Temperamentvol wordt het 
met drie Spaanse stieren, Si-
berische kamelen draaien pi-
rouettes en er zijn paarden 
met pony’s. 
Alle optredens worden ver-
zorgd door de Familie Frei-
wald zelf. Op vrijdag 7 juli om 
19.00 uur, zaterdag 8 juli om 
15.00 en 19.00 uur, zondag 9 
juli om 12.00 uur. Foto: Circus 
Freiwald.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Castricum - 14-6-2017: Bo 
Tiebie, dochter van Sebasti-
an Hooreman en Susanne W. 
Tiebie. Limmen - 23-6-2017: 
Sep Stokman, zoon van San-
ne Stokman.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Elders - 24-6-2017: Step-

han H.A. Meester en Marie-
ke Spitteler.

Overleden
Castricum - 23-6-2017: Cor-
nelis C. de Graaf, gehuwd 
met Astrid Rienstra. 25-6-
2017: Joost de Bruijne. 25-
6-2017: Janna C.D. Tam-
son, weduwe van Jacobus G. 
Scholtens.

Gaslek op Schulpstet
Castricum - Vrijdag om 
12.20 uur is de brandweer 
uitgerukt naar het Schulpstet 
waar bij graafwerkzaamhe-
den een gasleiding was ge-
raakt. Deze stond behoorlijk 
wat gas te spuiten. De brand-
weer heeft diverse metingen 

verricht en een deel van de 
omgeving afgezet in samen-
werking met de politie. Na-
dat het gasbedrijf was gear-
riveerd, konden de hulpdien-
sten retour en het gasbedrijf 
heeft het lek gerepareerd. 
Foto: Hans Peter Olivier.

Clusiusleerlingen 
steunen kleine Stijn

Castricum - De leerlingen 
van 1K1 van het Clusius Col-
lege overhandigden afgelo-
pen donderdag een cheque 
ter waarde van 500 euro aan 
Stijn Aalbers (5) en zijn vader 
Willem. Dit geldbedrag hark-
ten de leerlingen bij elkaar 
met de plantenmarkt die op 
11 mei werd gehouden op de 
groene school in Castricum. 
Stijn lijdt aan acute leukemie. 
Docent Yrina Res vertelt dat 
de leerlingen een goed doel 
zochten. Zij hoorden over de 
kleinzoon van adjunct-direc-
teur Jaap Aalbers, de kleine 
Stijn van vijf. Deze is ernstig 
ziek; hij heeft acute lymfa-

tische leukemie. Zo was het 
plan al snel om het geld te 
geven aan ‘Team Stijn’.
Dit team doet mee aan de Ki-
karun en met het geld spon-
soren zij het team. Het geld 
wordt gebruikt voor onder-
zoek naar kanker bij kinde-
ren. Opa Jaap Aalbers gaat 
op 20 juli met pensioen na 41 
jaar in het onderwijs gewerkt 
te hebben. Zo is het ook een 
soort afscheidscadeau voor 
hem. 
Wie team Stijn ook wil spon-
soren in de strijd tegen kin-
derkanker kan dat doen op: 
www.runforkika.nl/team-
stijn.

Maatschappelijke agenda in de maak

Denk mee over de toe-
komst van de gemeente
Castricum - Burgemeester 
Mans heeft het initiatief ge-
nomen om te komen tot een 
maatschappelijke agenda. 
Daarvoor zijn tien inwoners 
uit diverse hoeken van de sa-
menleving gevraagd om in 
gesprek te gaan met zo veel 
mogelijk mensen uit de ge-
meente Castricum.

Dat doet deze zogeheten 
groep van verkenners door 
met inwoners vanuit verschil-
lende achtergronden in ge-
sprek te gaan over de toe-
komst van Castricum. Inte-

resse om mee te praten? Op 
dinsdag 11 juli van 20.00 tot 
22.00 uur vindt een inloop-
avond plaats in het gemeen-
tehuis van Castricum. Aan-
melden kan via www.castri-
cum.nl/maatschappelijke-
agenda.  
Nog voor de zomer moe-
ten alle gesprekken resulte-
ren in een maatschappelij-
ke agenda, die door de groep 
van verkenners wordt aange-
boden aan de politieke par-
tijen die deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen 
2018.
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Fietstocht Oer-IJ en dijken
Regio - De werkgroep Uit-
geest houdt op 8 juli een 

fi etstocht die door het unie-
ke landschap van het Oer-IJ 

De schoonheid van Woest & 
Roest industrieel interieur

Bakkum - Pieter Borst (26) 
is Woest & Roest begonnen, 
een creatief bedrijf dat mooie 
industriële meubels maakt. 
Pieter werkt vooral met ijzer 
en hout en noemt zichzelf 
metaalkunstenaar. Dat is hij 

ook. ,,Het ijzer is altijd nieuw, 
tenzij de klant anders aan-
geeft”, vertelt hij. ,,Het hout 
dat ik hanteer is gebruikt, 
want daar zit echt karakter in. 
Elk stuk hout is anders en dat 
maakt mijn producten uniek. 

De meubels maak ik op aan-
vraag en ideeën zijn altijd 
welkom.”
Van dikke houten tafels tot 
een kleine salontafel, maakt 
hij en van tv-meubels, kas-
tenwanden, stalen ladders, 
bankjes voor in de gang, 
stellingen tot lockerdeuren. 
,,Klanten kunnen hun fanta-
sie laten gaan en ik maak het, 
want mijn motto is: wat er niet 
is dat maken we. Waarom ik 
dit doe? Om mensen gelukkig 
te maken met de dingen die 
ik doe en maak. Bij mensen 
van hun gezicht af kunnen le-
zen dat wat ik gemaakt heb 
nog mooier is dan dat ze in 
gedachten hadden. Dit geeft 
mij een tevreden gevoel en 
creëert het streven om nog 
mooiere dingen te maken.” 
De meubels worden ook ver-
kocht bij Muze Wonen, Bur-
gemeester Mooijstraat 32a 
in Castricum. Kijk op www.
woestenroest.nl voor meer in-
formatie. Foto: Bas Beentjes.

voert en over middeleeuw-
se dijken. De rit gaat over de 
strandwallen van Uitgeest en 
Akersloot die stammen uit de 
tijd ver voor de jaartelling. De 

fi etstocht van ongeveer 22 
km staat onder leiding van 
een ervaren gids en duurt 
ongeveer drie uur. Onderweg 
wordt er regelmatig gestopt 

om de deelnemers van infor-
matie te voorzien. Aanvang 
13.00 uuur bij het Regthuys, 
naast de hervormde kerk in 
Uitgeest. Kosten vier euro.

Cadeautje voor meester of juf
Castricum - Het schooljaar 
is bijna afgelopen. Dat bete-
kent overgaan naar de vol-
gende klas of de grote stap 
naar de middelbare school. 
Bij het afscheid van de mees-
ter of juf past een kleinig-
heidje om ze te bedanken. In 
Wereldwinkel Castricum zijn 
allerlei cadeautjes te koop. 

Bijvoorbeeld kleurige ge-
lukspoppetjes-pennen, stoe-
re houten potloden of klei-
ne kaarsjes. Ook zijn er spe-
ciale boekjes voor de liefste 
juf of de beste meester waar 
zelf iets ingeschreven kan 
worden. Geslaagden kunnen 
worden getrakteerd op een 
mooi sieraad of een notitie-
boekje voor vakantieherinne-

ringen. De cadeautjes uit de 
Wereldwinkel komen uit Der-
de Wereldlanden. Met het 
geld dat de mensen hiermee 
verdienen kunnen ze hun 
kinderen naar school sturen. 
De vrijwilligers helpen graag 
met het uitzoeken in Wereld-
winkel Castricum, Smeets-
laan 4 in Castricum.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur
The Mummy 3D

maandag & dinsdag 20.00 uur 
The Mummy 2D

vrijdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Sage Femme
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur 
The Zookeepers Wife

vrijdag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Souvenir
woensdag 20.00 uur

Pirates of the Caribbean 5 - 3D
zaterdag 18.30 uur

Pirates of the Caribbean 5 - 2D
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur
Lion

zaterdag 16.00 uur
Cars 3 - 3D

zaterdag 13.30 uur
zondag 13.30 &16.00 uur

woensdag 15.30 uur
Cars 3 - 2D

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 13.30 uur

zondag 13.30 & 16.00 uur
woensdag 15.30 uur

Verschrikkelijke Ikke - 3D
zaterdag 16.00 uur

Verschrikkelijke Ikke - 2D

Programma 06 juli t/m 12 juli 2017

The Mummy
Een prinses uit het oude 
Egypte wordt wakker in haar 
graftombe, die diep begraven 
ligt in de woestijn. Ze is vast-
beraden om op een gruwelij-
ke manier wraak te nemen en 
wil met haar duistere krach-
ten over de wereld heersen. 
The Mummy brengt het pu-
bliek van de verlaten zand-

vlaktes in het Midden Oos-
ten naar ondergrondse la-
byrinten in het hedendaag-
se Londen. 
Met een mix van spektakel 
en spanning introduceert de-
ze sensationele actiefi lm een 
nieuwe, overweldigende we-
reld vol goden en monsters. 
in 2 en 3D.

Verslagen, maar vastberaden 
om terug te keren naar zijn 
geliefde sport, heeft hij de 
hulp nodig van de enthou-
siaste, jonge race technicus 
Cruz Ramirez. Samen met 

Cars 3 haar, en de hulp uit ande-
re, onverwachte hoeken, wil 
Bliksem laten zien dat #95 
nog lang niet klaar is met ra-
cen. En dit wil hij bewijzen in 
de allergrootste arena van de 
Piston Cup tot nu toe! in 2 en 
3D.

Castricum - Maandag 26 ju-
ni omstreeks 21.15 uur vond 
er een eenzijdig verkeerson-
geval plaats op de Uitgees-
terweg. Ter plaatse bleek dat 
er een bromfi etser onder-
uit gegaan was. Oorzaak van 
het ongeval is onbekend. Be-

stuurder en passagier waren 
licht gewond en zijn voor on-
derzoek overgebracht naar 
het ziekenhuis.

Dinsdag 27 juni omstreeks 
7.20 uur vond er een inslui-
ping plaats bij kinderdagver-
blijf Het Stokpaardje gelegen 
in het buitengebied van Bak-
kum aan de Jan Miessen-
laan. Er zijn geen goederen 
wegggenomen. 

Containerbrand op De 
Loet slaat over

Castricum - Maandag om 
11.25 uur werd de brandweer 
opgeroepen voor een buiten-
brand aan De Loet. Het be-
trof een rolcontainer die in de 
brand stond en door de vlam-
men was er een fi ets in vlam-
men opgegaan. Een buurtbe-
woner was al begonnen om 
de brand te blussen met een 

tuinslang maar kon niet voor-
komen dat de ernaast gepar-
keerde auto ook al vlam be-
gon te vatten. Toen de brand-
weer ter plaatse was kon het 
brandje snel geblust worden. 
Door het snelle ingrijpen van 
buurtbewoners is erger voor-
komen. Foto: Hans Peter Oli-
vier.
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Marjan 25 jaar kapster bij Hizi Hair

,,Dit is het mooiste 
werk van de wereld”

Castricum - Als ukkie mocht 
ze op een krukje de kapster 
van haar moeder helpen met 
het haar uitspoelen. De geur, 
het geluid van een knippen-
de schaar en het haar dat 
naar beneden dwarrelden 
hadden een enorme aantrek-
kingskracht op haar; ze wil-
de ‘knipster’ worden. Marjan 
de Boer was op 1 juli precies 
25 jaar in dienst als kapster 
bij Hizi Hair in winkelcentrum 
Geesterduin. Haar leidingge-
vende, Anne-Christien van 
Beekhuizen, vindt dat Mar-
jan het wel verdiend heeft om 
eens flink in het zonnetje ge-
zet te worden.
Wat maakt dit werk zo mooi? 
,,Omdat ik al zo lang in de-
ze salon werk, leer je de 
mensen echt goed ken-
nen en ondertussen kap ik 
ook hun kinderen of klein-
kinderen. Het is niet alleen 
het haar en het hoofd waar-
mee je bezig bent; er zit een 
heel mens aan vast.” Mar-
jan is 46 jaar oud en woont 
met haar man in Assendelft. 
,,Ik werkte eerst in een sa-
lon in Zaandam, maar daar 
was het heel rustig en er wa-
ren ook geen opleidingsmo-
gelijkheden. Mijn zusje raad-
de mij aan om over te stap-
pen. Ik probeerde het in Be-
verwijk, maar werd in Castri-
cum aangenomen.” Marjan 
is zeer te spreken over het 
team waarmee ze werkt. ,,Het 

is een hechte ploeg van jong 
tot oud. Bovendien is Hizi 
Hair een fijn bedrijf. We kun-
nen alle kennis in ons vakge-
bied up to date houden door 
de verschillende opleidings-
mogelijkheden.” Toen Mar-
jan schouderklachten kreeg, 
heeft ze gekeken of het roer 
om moest. ,,Ik volgde de op-
leiding tot medisch secreta-
resse, maar ik ben toch kap-
ster gebleven. Het staan in dit 
beroep vind ik niet erg, ik zou 
echt niet de hele dag kunnen 
zitten.” Als dan de vraag volgt 
of ze iets anders zou kiezen 
als ze het over zou mogen 
doen, roept ze lachend: ,,Dia-
mantair op het Damrak.  Nee 
hoor, dit is het mooiste werk 
van de wereld.”

Lezing Oud-Castricum 
en stemmen op foto

Castricum -De Werkgroep 
Oud-Castricum organiseert 
in het kader van haar vijftig-
jarig jubileum weer een le-
zing  voor het buurtproject, 
waarin het centrum van het 
dorp centraal staat. 

Deze keer kan men op zon-
dag 9 juli om 14.00 uur de 
lezing in het Huis van Hilde 
gratis bijwonen. Na een kor-
te presentatie van Ger Foe-
ken over de ontwikkelingen 
in het centrumgebied, wor-
den archeologische vondsten 
uit 1967 besproken en film-
pjes uit die tijd vertoond.
Ook hoort Oud-Castricum  
graag verhalen over het da-
gelijkse leven in het cen-
trum van Castricum van toen, 
waarvoor een aantal vertel-
lers zich al heeft aangemeld. 
Iedereen is welkom op zon-

dag 9 juli om 14.00 uur  bij 
het Huis van Hilde. Men kan 
deze middag  tevens  tussen 
12.00 en 17.00 uur  genieten 
van ‘Hildes Historische Hap-
jes Proeverij’.

De werkgroep nodigt ieder-
een uit foto’s van het cen-
trum van Castricum uit 1967 
of omstreeks dat jaar in te le-
veren voor de fotopanelen. 
Dit kan tot en met de lezing 
op 9 juli in het Huis van Hil-
de of via foto1967@oudcas-
tricum.com.

Op zondag 9 juli tussen 15.00 
en 17.00 uur  kan iedereen  
in het Huis van Hilde komen 
kijken naar alle ingeleverde 
foto¹s en een stem uitbren-
gen. Deze foto zal in het na-
jaar uitvergroot in het cen-
trum te zien zijn. 

Adopteer een 
optreden

Castricum - Wie zijn/haar 
talent in wil zetten voor een 
bevlogen doel is uitgenodigd 
een zondagmiddagoptre-
den of presentatie te adopte-
ren dat in de smaak zal val-
len bij senioren uit Castri-
cum. Dorps- en wijkbewo-
ners die wat moeilijker uit 

Open lesweek bij de 
Muziekwerkplaats

Limmen - Van 8 tot 14 ju-
li houdt Muziekwerkplaats 
Limmen een open lesweek. 
De hele week is het mogelijk 
vrijblijvend binnen te lopen 
bij de muzieklessen. 

Naast het bijwonen van de 
lessen is er ook gelegenheid 
om kennis te maken met de 

docenten of een gratis proef-
les te volgen.Het lesrooster 
is te vinden op muziekwerk-
plaatslimmen.nl. Muziek-
werkplaats Limmen geeft gi-
taar-, slagwerk-, zang, viool-, 
keyboard- en pianolessen 
aan kinderen en volwasse-
nen. De lessen vinden plaats 
in de basisschool De Kerkuil. 

Castricum - Elke woens-
dagmiddag wordt voor een 
diploma afgezwommen in 
zwembad De Witte Brug. 
Deze maand hebben 79 
kandidaten hun diploma 
gehaald. 

Op woensdag 1 juni haalden 
21 kinderen hun B-diploma: 
Jack Boom, Madelief Bouma, 
Elena Buur, Seth Doornink, 
Anne Fatels, Bram de Groot, 
Liv Hermans, Tess Hooger-
werf, Pien Houtenbos, Jorrit 
Jonker, Zoë van Kessel, Faas 
Lameijer, Juliëtte van Maris, 
Rosie Mooijen, Tom Oorthui-
zen, Sven Reeze, Moos Stuif-
bergen, Marente Tetterode 
Ravestein, Casper Veldt, Tijn 
Verdoom en Virginia Wayodi. 

Woensdag 14 juni werd het 
C-diploma behaald door: Di-
ma Almoustafa, Sadin Almus-
tafa, Djaleesh Anwar-Ali, Piet 
Bloothoofd, Ralph Collard, 
Thymo Duijn, Stijn Hierck, 
Lars Hoogewerf, Sophie Jack, 
Melle Lameijer, Thom Monte-
zinos Mul, Forest Renkema, 
Paonia Renkema en Mats 
Solleveld. Daarna heeft Kiana 
Koosman voor B afgezwom-
men.

Woensdag 21 juni hebben 
zeven kandidaten voor zo¹n 
Zwemvaardigheidsdiploma 
afgezwommen. 
Voor Zwemvaardigheid 1 
hebben Layra Colleye, Eliza 
de Vink en Kiara de Vink 
goed gezwommen, Zwem-
vaardigheid 2 zijn goed af-
gelegd door Gyano Colleye 
en Steijn van Egmond en 
voor Zwemvaardigheid 3 zijn 
Merel Heideman en Kelvin 
Heijne geslaagd. 

Op woensdag 30 juni werd 
er door 36 kandidaten afge-
zwommen voor het A-diplo-
ma. 
Dat zijn Kris van Aalzum, 
Tanay Akinci, Dylan Baars, 
Tatum Bijl, Carlijn de Boer, 
Leonne Boon, Semme Boon, 
Angela Chin, Dieck Dek-
ker, Anneli Eijkenaar, Phyline 
Grendelman, Valérie Groot, 
Luuk Hageman, Sienna Ixer, 
Pepijn Jansbeken, Sven Kers-
sens, Milou van Klaveren, Ti-
mo Knegt, Myrthe de Kort, 
Seth Kroone, Sven Laan, Em-
ma Lemmink, Naomi van der 
Meulen, Tobias Miebies, Me-
lissa Mulder, Panjapon Mun-
kong, Jill de Ruijter, Noud 
Sallehart, Freyja Schrander, 
Dorus Steeman, Gijs Stoop, 
Teun Tijssens, Thijs Veen, Mia 
Verbeek, Bo Weijer en Nino 
Zonjee. 

Zwemdiploma 
behaald! 

Wonderwijs Summer 
School in de vakantie

Castricum - Speciaal voor 
lees- en rekenzwakke kin-
deren én voor alle kinderen 
die het gewoon prettig vin-
den weer even ‘op te frissen’ 
is er de Wonderwijs Summer-
School.
In de laatste week van de 
zomervakantie kunnen kin-
deren terecht om hun ken-
nis op te frissen op het ge-
bied van lezen en/of rekenen. 

Belangrijke basisvaardighe-
den die nodig zijn bij het le-
zen en rekenen worden aan-
geboden en geoefend zodat 
het brein weer helemaal ‘bij’ 
is als de school weer begint. 
Dat wordt actief en spelen-
derwijs gedaan, dus kinde-
ren worden gemotiveerd en 
vinden het leuk. Informatie 
en aanmelden www.wonder-
wijs-coaching.nl. 

de voeten kunnen en ver-
maak dichtbij willen zoeken 
kunnen een bruisende zon-
dagmiddag zeer waarde-
ren. De optredens/presenta-
ties vinden plaats elke eer-
ste zondag van de maand in 
het restaurant van De Boog-
aert, waar dorpsbewoners 
ook aanschuiven. Het tijd-
stip is van 14.30 tot 16.00 uur. 
Gedacht wordt aan muzika-
le optredens als bijvoorbeeld: 
zang, koren (of delen van ko-
ren), instrumentaal of caba-
ret. Een boeiende presentatie 
over Castricum, de regio of 
nog verder weg: bijvoorbeeld 
over natuur of geschiedenis, 
wordt ook op prijs gesteld.
Ga naar de site: www.viva-
zorggroep.nl/zondagmiddag-
optreden, kies een datum en 
geef een omschrijving van 
het optreden of de presen-
tatie of bel tel.: 088 9957550 
voor meer informatie. 
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Bonhoeffer College

Atheneum 
Castricum: Eva Gianot-
ten, Tinke Haasbroek, Ni-
gel Kroone, Tom van Scha-
gen. Heemskerk: Thijs Wel-
kers. Limmen: Jens van der 
Putten. Uitgeest: Sophie Dijk-
man, Felix Neuvel, Rens Rui-
ter, Rick Tuijn.

Havo
Cum laude: Nanique Kok 
wàs al geslaagd; zij heeft 
haar examenresultaat ge-
weldig verbeterd en is na 
herkansing cum laude ge-
slaagd. Castricum: Sven IJm-
ker. Heemskerk: Sara Doode-
man, Madelief Scheffer. Hei-
loo: Daniël Broomans. Uit-
geest: Max Braakman, Fem-
ke de Vries.

Mavo 
Assendelft: Matthé Knol. Cas-
tricum: Jente Geerts. Heems-
kerk: Annebel Bergenhene-
gouwen. Uitgeest: Roeland 
Stals, Denice Westenborg. 

Jac P Thijsscollege

Mavo
Akersloot: Yens Dekker, 
Jesper Strijker, Nigel Tak. 
Heemskerk: Emma Petit. Hei-
loo: Joris van As, Sevanja 
Oud. Uitgeest: Beau Vosse.

Havo 
Akersloot: Noah Adriaanse, 
Sophie Kok, Aniek Schagen, 
Patrick Veldt. Castricum: Niek 
ten Broek, Cheyenne Pressa-
ni, Jesper Rijkenberg, Aka-
sha Wilms, Amber Wuring. 
Heiloo: Magnus Beers, Teun 
Bouwman, Denise Bruin, Yu-
an Conijn, Ilse Kouwen, Kicky 
Rozing, Niels Thomas. Lim-
men: Floor Boon, Jane van 
der Looij, Jaap Menick, Da-
vey Piepers, Felicia Scheffer, 
Loïs Wamsteeker. Uitgeest: 
Beryar Karim, Luke Ruijs, Ju-
lius Warburg. 

Vwo
Castricum: Maxime Hollen-
berg, Eva Kalshoven, Nina 
Koene, Sascha Rozemeijer, 

Susan Ruinaard, Jian Ling 
Wu. 

Clusius College vmbo

Basisberoepsgerichte leer-
weg 1e tijdvak
Beverwijk: Amber Hofmann. 
Castricum: Samira Mislimi. 
Heemskerk: Jennifer Mein-
ster. Heiloo: Lanja Sharif. 
Krommenie: Sam Hillebrink. 
Uitgeest: Priscilla Schouws.

Gemengde leerweg 1e tijd-
vak 
Castricum: Tijmen Remigius. 
Heemskerk: Ilse Visser, Fleur 
Scholten. 

Kaderberoepsgerichte leer-
weg 1e tijdvak
Egmond-Binnen: Milou Dek-
ker.

Basisberoepsgerichte leer-
weg 2e tijdvak
Akersloot: Tim Olgers. Bever-
wijk: Brandon de Ruiter. Uit-
geest: Sem Broekhof.

Kaderberoepsgerichte leer-
weg 2e tijdvak
Akersloot: Mike Boes, Stef 
Goossens. Castricum: Jasper 
de Boer, Daphne Poel, Noa 
Prijs. Egmond-Binnen: Xenya 
Swaag. Heemskerk: Melvin 
Blok, Wessel Groen, Francis 
Pekel, Pam Severijnse. Hei-
loo: Maria Nasrolahi. Krom-
menie: Julia Kracht. Zaandijk: 
Kelly Lesage.

Gemengde leerweg 2e tijd-
vak
Egmond a/d Hoef: Lisa Foe-
ken. Heiloo: Kiki van Goor, 
Roy Meijer, Merel Peetoom. 
Uitgeest: Julian Dijkman Dul-
kes.

Zestig leerlingen geslaagd 
voor een diploma Theoreti-
sche leerweg. Vijf leerlingen 
cum laude geslaagd. 
Gemengde- Theoretische 
leerweg: 
Sven Beuling, Laura Seegers 
en Kayleigh Smit
Basisberoepsgerichte leer-
weg: Maarten Koning, Demi 
van Wees.

Verstilling 
in Beeld

Bakkum - Van 8 tot en met 
30 juli komt het proces ‘van 
steen tot beeld’ helemaal tot 
leven tijdens de expositie 
‘Houwers in Beeld’ bij Atelier 
voorheen Blinckers op het 
strandplateau. Men kan werk 
van acht beeldhouwers  zien 
én de actieportretten die fo-
tograaf Marina Pronk in het 
verleden van hen maakte.

 Weer of geen weer: het hele 
jaar door is op zaterdagoch-
tend het schoolplein van de 
voormalige Duinrandschool 
waar kunstenaarsvereniging 
Perspectief is gehuisvest, be-
zet. Het is inmiddels een ver-
trouwd geluid voor de om-
wonenden want de werk-
groep ‘beeldhouwen in na-
tuursteen’ hakt daar al jaren 
onder leiding van Ada van 
Wonderen. Els Waal: ,,Naast 
het ambachtelijke werk wat 
beeldhouwen is, zien we ab-
stracte en fi guratieve beel-
den ontstaan die een eigen 
verhaal hebben of die je doen 
raken. Wij nodigen een ieder 
uit om in onze expositie, daar 
aan het randje van de zee ‘De 
Verstilling’ die  een beeld je 
kan geven, te komen erva-
ren.” 
De exposerende beeldhou-
wers zijn: Maarten Geer-
des, Fred Boon, Maria van 
der Reep, Gea van der Park, 
Gemma Distelbrink, Henk 
Schneider, Marina Pronk en 
Els Waal.

De komende twee weeken-
den is ook het werk van de 
succesvolle Italiaanse kun-
stenares Sabrina Tacci nog 
te zien. 
Atelier voorheen Blinckers is 
open op zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 18.00 uur.  Open 
Atelier met wisselend

Bakkum Vertelt telt af
Bakkum - Festival Bakkum 
Vertelt van 13 tot en met 16 
juli is een gratis festival in 
en rond het openluchtthea-
ter De Pan, op Camping Bak-
kum. Voor jong en oud zijn er 
tal van optredens; van thea-
ter en cabaret tot muziek. Bij 
verschillende foodtrucks kan 
er gegeten en gedronken 
worden.
De allerkleinste (3+) trappen 
op donderdag 13 juli af met 
een theatervoorstelling van 
‘Onder het Buro’ over boos 
zijn en zelf de wereld ontdek-
ken. Wie durft, kan op vrijdag 
14 juli mee op expeditie naar 
de Zuidpool met scheepsjon-
gens Peer en Jodocus (6+). 
Op zaterdag 15 juli wordt er 
gedanst met ‘De Swingende 
Giraffen’ (alle leeftijden). Zij 
brengen aanstekelijke liedjes 
waarop je wel moet swingen. 
René Groothof voert op zon-
dag een theaterstuk op over 
de Boze Heks van het Noor-
den (7+) die met een duiste-
re ring de wereld in duister-
nis wil hullen. Fedor en de 
Wijze tovenaar gaan op een 
avontuurlijke tocht om dit te-
gen te gaan.
Er is een boordevol muziek-
programma met blues, folk, 
urban funk, country, pop en  
poëtische liedjes. ‘Funky Or-
ganizers’ grooven het podi-
um af met een nieuw show 
vol spektakel. Er zijn poëti-
sche liedjes van ‘The visual’. 

Of luister naar ‘Rob Dekay’ 
met zijn eigenzinnige soul-
volle countrypopliedjes. ‘Ro-
se Marin’ komt dit jaar te-
rug naar Bakkum Vertelt. Met 
haar kleurrijke stem brengt 
zij een unieke sound met ele-
menten van country, folk en 
pop. ‘No Passa Nada’ is een 
singer-songwriterduo met ei-
genzinnige melancholische 
en melodieuze liedjes.  
Wie van een energieke voor-
stelling houdt, kan kijken 
naar ‘Man || Co’. Zij ma-
ken theatrale dansvoorstel-
lingen met een frisse en dy-
namische beeldtaal. Het ca-
baret duo ‘Roovers vs van 
Leeuwen’ sparen elkaar niet 
in hun show. En ‘Annemarie 
Brijder’ zingt over alles wat ze 
niet snapt. Van de economi-
sche crisis tot het NOS jour-
naal en van de liefde tot de 
drank.
Tussen de optredens door 
worden ter plekke persoon-
lijke teksten en versjes ge-
schreven door ‘Gedichten op 
Maat’. Of haal een lachrecept 
voor een koude winterdag  bij  
‘De Lachtent’. Of leer rappen 
en zingen met shout outs tij-
dens ‘Doe je ding!’.
Lekker eten mag op het festi-
val natuurlijk niet ontbreken. 
Van Sushi en hamburgers 
tot Saladebar. En van Spel-
ty pannenkoeken tot Vive Le 
Vin of verse koffi e van Roast 
Beans.

Een intentie tot een 
Schooldakrevolutie

Castricum   Op woensdag 
5 juli is de intentieverklaring 
van de Schooldakrevolutie 
door gemeenten en school-
besturen uit de regio Noord-
Holland noord, waaronder 
Castricum, ondertekend. Al-
le partijen hebben de ambi-
tie vastgelegd om samen de 
helft van de scholen van zon-
nepanelen te voorzien. De 
missie van de Schooldakre-

volutie is om vóór 2020 de 
helft van alle scholen in Ne-
derland van zonnepanelen te 
voorzien. 
De besparingen op de ener-
gierekening kunnen ver-
volgens worden ingezet 
voor energiebesparing bin-
nen het schoolgebouw en 
lesprogramma¹s over duur-
zaamheid, zodat ook de leer-
lingen er wijzer van worden. 



6 JULI

Kermis tot en met 9 juli in Eg-
mond aan den Hoef.

Beeldende kunstenaars-
markt centrum Bergen van 
17.00 uur tot 22.00 uur.

7 JULI

Circus Freiwald op de Vuur-
baak in Limmen om 19.00 uur.

Orgelconcert om 12.00 uur 
en 13.00 uur m.m.v. Frank van 
Wijk in de Grote Kerk Alkmaar. 
Gratis toegang

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 tot 13.00 uur met een 
kunst- en ambachtenmarkt.

Zomerexpositie in Galerie 
De Kapberg in Egmond aan 
den Hoef tot zondag 13 au-
gustus. Open op vrijdag, za-
terdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur.

Open avond, elke vrijdag-
avond in juli organiseert de 
Reddingsbrigade in Egmond 
aan Zee een inloop voor het 
publiek. Op deze avond kan 
ook de vuurtoren bezocht 
worden. Meer informatie: 
www.reddingsbrigade.info.

Inloopconcert in de Dorps-
kerk in Heemskerk van 15.30-
16.00 uur. Organiste Anja van 
der Ploeg geeft op het prach-
tige historische Knipscheer-
orgel    een concert waaraan 
de professionele fluitiste Rie-
neke Weber haar medewer-
king zal verlenen.

Stadswandeling Alkmaar. 
VVV Alkmaar organiseert 
in de maanden juli, augus-
tus en september op maan-
dag en vrijdag om 13.00 uur 
een stadswandeling door de 
binnenstad van Alkmaar on-
der begeleiding van een gids. 
Aanmelden info@vvvalkmaar.
nl of telefonisch 072-5114284

8 JULI

Collectif de la Bascule vanaf 
20.30 uur op het Canadaplein 
Alkmaar; ongebreidelde acro-
batie en zeer straf jongleer-
werk. Een bliksemsnel spek-
takel waarin een eenvoudige 
beweging een kettingreactie 
in gang zet. Gratis entree.

Zomermarkt voor mensen 
in Prijedor in Bosnië die geen 
geld hebben voor normaal le-
vensonderhoud van 9.00-
15.00 uur op het pleintje ach-
ter De Klop, naast de r.k. kerk 
aan de Langebuurt in Uit-
geest.

Fietstocht door het Oer-IJ en 
over middeleeuwse dijken van 

circa 22 km, georganiseerd 
door de werkgroep Uitgeest. 
Aanvang om 13.00 uur bij het 
Regthuys in Uitgeest. Kosten 
vier euro.

Circus Freiwald op de Vuur-
baak in Limmen om 15.00 en 
19.00 uur.

Repair Café in De Bakkerij in 
Castricum van 13.00 tot 16.00 
uur om met vrijwilligers spul-
len te repareren.

Open atelierweekend In 
het kader van hun 25-ja-
rig bestaan van het Egmond-
se kunstcollectief Hallem van-
daag en morgen van 12.00 
tot 17.00 uur in Egmond-Bin-
nen. Huug Zentveld, Peper-
straat 32,  Jos Apeldoorn, Vis-
weg 12 en Erik Baart, Noord-
velderweg 2z.

Familietentoonstelling Cold 
Cases in Huis van Hilde in 
Castricum, over het gebruik 
van forensische technieken in 
de archeologie. Dagelijks, op 
maandag gesloten.

El Periquin Flamenco-Trio & 
special guest;  El Falu de Ca-
diz in Camillie, Beverwijk. 

9 JULI
Lyriclab met studenten van 
het Conservatorium van Am-
sterdam. De mziek begint om 
15.00 uur, entree gratis in Ca-
mille Beverwijk.

Kofferbakmarkt op de 
Dorpsweide van Wijk aan Zee 
van 8.00 tot 16.00 uur. Meer 
info: www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl.

Roots Market op de bou-
levard van Egmond aan Zee 
van 11.00 tot 17.00 uur

Bijendag met demonstra-
ties, uitleg, diapresentatie 
en rondleidingen gehouden. 
Aanvang 12.00 in Hortus Alk-
maar. Vanuit de tuin worden 
om 13.00 en 15.00 uur excur-
sies gehouden naar de vlakbij 
gelegen bijenstal.

▲

Collectif de la Bascule op 
het Canadaplein Alkmaar; 
ongebreidelde acrobatie en 
zeer straf jongleerwerk. Een 
bliksemsnel spektakel waar-
in een eenvoudige beweging 
een kettingreactie in gang 
zet. Om 14.30 uur, gratis en-
tree.

Foto: Marian van den Hul
Staalsafari in beeldenpark 
Een Zee van Staal in Wijk aan 
Zee voor groot en klein. Toe-
gang en rondleiding is gratis. 
Opgeven is niet nodig. Op de 
hoek van de Bosweg en de 
Reyndersweg, aanvang 14.00 
uur.

Open dag Fort aan den 
Ham in Uitgeest, een van de 
42 forten van de Stelling van 
Amsterdam, van 11.00-16.00 
uur.

Kindermuziekfestival. Zin-
gen, spelen en dansen of lek-
ker picknicken in het gras, 
genieten van jazz tot blues en 
van rock tot klassiek en we-
reldmuziek. De tweede edi-
tie van het KinderMuziekFes-
tival maakt op zondag 9 ju-
li één groot muziekparadijs 
van Museum Kranenburgh in 
Bergen. Foto: E. Seleger.

Circus Freiwald op de Vuur-
baak in Limmen om 12.00 uur.

Kermis in Egmond aan den 
Hoef.

10 JULI

Stadswandeling Alkmaar. 
De VVV organiseert in de 
maanden juli, augustus en 
september op maandag en 
vrijdag om 13.00 uur een 
stadswandeling door de bin-
nenstad onder begeleiding 
van een gids. Aanmelden in-
fo@vvvalkmaar.nl of telefo-
nisch 072-5114284.

11 JULI

Lindegrachtconcert bij de 
De Gulden Vlies in Alkmaar. 
Het klassieke concert begint 
om 20.15 uur.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
19.00 uur tot 21.00 uur met 
een markt.

Uriah Heep geeft exclusie-
ve Nederlandse show in Vic-
torie Alkmaar met progressie-
ve rock, hardrock, heavy me-
tal, jazz en country. Aanvang 
20.30 uur.

12 JULI

Braderie. Iedere woensdag 
in juli en augustus vindt de 
avondbraderie van Egmond 
aan Zee plaats vanaf 17.00 
uur.

Fort aan den Ham in Uit-
geest is geopend voor bezoe-
kers van 10.00-15.00 uur.

Zomeravondconcert m.m.v. 
Bas de Vroome op orgel in de 
Grote Kerk Alkmaar. Foto: Jan 
Zwart. Aanvang 2-.15 uur.

Witte Kerk in Heiloo is open 
voor publiek van 11.00 tot 
16.00 uur.

5 november 201714





 
5 juli 201716

Installatiebedrijf Witte Uitgeest

Toen Pieter Jan Witte in 1926 het 
eiland Texel verruilde voor het 
vaste land en een dorpssmederij 
startte in Ursem had hij vast niet 
kunnen bedenken dat in 2017 
Witte in Uitgeest zou uitgroeien 
tot een solide en vertrouwde on-
derneming met een uitstekende 
reputatie. ‘Wij denken van het be-
gin tot het eind met de klant mee’

Door: Monique Teeling

  Op de
koffi e bij . . .

Mogen wij ook bij u op de koffi e? verkoop@uitgeestercourant.nl     verkoop@castricummer.nl

Witte Uitgeest

Vak
Jos Witte en zoon Angelo vertellen 
in een kantoor achter de showroom 
over hun vak. Hoewel Angelo voor 
automonteur leerde en later horeca 
aspiraties had, kwam hij uiteindelijk 
in het loodgietersvak terecht. An-
gelo: “Ik heb er zeker geen spijt van. 
De technische beroepen zijn helaas 
ondergewaardeerd. Het zou op de 
basisschool al gepromoot moeten 
worden want daar kiezen kinderen 
een richting. Ook zou men de be-
loning beter moeten regelen, mis-
schien dat je dan mensen naar de 
opleiding krijgt.
Het is een mooi vak waarbij tech-
nisch inzicht, gezond verstand en 
overzicht de steekwoorden zijn. Ie-
dere dag is anders, de ene dag sta je 
in een badkamer, de volgende dag 
hang je in een dakgoot. Het voor-
deel is dat 95% burgerwerk behelst. 
Doordat je aan huis werkt, heb je 
contact met de mensen en bouw je 
een band op.”

Personeel
De zes man personeel vormen een 
hecht team wat een nieuw perso-
neelslid als volgt omschreef: “Ik 
houd van dit kleine cluppie.” Witte 
heeft alles onder een dak; electra, 
stucwerk, timmerwerk en tegelzet-
ten. Angelo: “Dat plant zó makkelijk, 
wij schakelen snel. Droogt bijvoor-
beeld het stucwerk iets trager dan 

trekken we een andere klus naar 
voren zodat we door kunnen. Jos: 
“Er is gelijkheid en ieder neemt zijn 
verantwoording. De lijnen zijn kort 
en er is contact tussen monteur en 
klant.” Angelo vult lachend aan: “Er 
is veel werk en als we willen, kun-
nen we dag en nacht werken. Alleen 
bij 30 graden werken wij niet in het 
weekend. Dan gaan wij ook naar het 
strand.” Jos droogjes: “Vrouwen 
bloot, handel dood.”

Service
Omdat er bij Witte sowieso één per-
soneelslid klaarstaat voor de kleine 
klusjes, is er voor noodgevallen des-
gewenst binnen 10 minuten iemand 
ter plekke. Jos: “Wij werken met 
prioriteiten. Bij een defecte ketel 
laat je iemand niet in de kou zitten, 
dat vraagt om een directe oplos-
sing. Ook leveren wij goede nazorg. 

Wil iemand toch nog een keer uitleg 
over een klokthermostaat dan gaan 
wij er naar toe.” Angelo: “Na afl oop 
ga ik langs om het project te bekij-
ken en pols of het naar de wens van 
de klant is. Maar ook of het naar mijn 
wens is. Indien nodig, wil ik het me-
teen kunnen aanpassen. 

Showroom
Wie de prachtig vormgegeven show-
room aan Middelweg 46 betreedt, 
kijkt z’n ogen uit.
Na vele uren verbouwing was het re-
sultaat in september 2016 voor het 
eerst te bewonderen. De ruime en 
slimme opstelling maakt het prettig 
rondkijken.
Hier kan men vrijblijvend kennisma-
ken met een grote diversiteit aan 
sanitair, spiegels, tegels en vloeren. 
Voor uitgebreide informatie: www.
witteuitgeest.nl of facebookpagina

koffi e bij . . .

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)

ZOMER
KORTING!

VRAAG NAAR ONZE

BESCHRIJVING
Regio : Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. : 4 personen 
Type : bungalow 
Omschrijving : Modern en smaakvol
    ingerichte bungalow
    met terras en royale
   bostuin. 
Aantal slaapk. : 2 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 fi etspaden.

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

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

12/13

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.
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Winst voor Sanne in USA
Castricum - Atlete San-
ne Verstegen verblijft mo-
menteel in de USA om deel 
te nemen aan het de Sum-
mer Series; een reeks van 
wedstrijden waar per onder-
deel punten behaald wor-
den voor een stedenklasse-
ment. Sanne komt uit op de 
800m voor Team New York. 
De eerste wedstrijd werd af-
gelopen donderdag gelopen 
in San Francisco, op het ter-
rein van topuniversiteit Stan-
ford. Sanne haalde haar vol-
le negen punten binnen door 
de 800m te winnen. De race 

werd een ware kampioen-
schapsrace, met een snel-
le start, traag middenstuk en 
een felle sprint naar de finish. 
Met nog 200m te gaan liep 
Sanne nog wat ingesloten 
op de vijfde plaats, maar met 
nog 100m te gaan kwam er 
ruimte en denderde zij over 
de rest van het veld heen. De 
eindtijd van 2.01.20 was zelfs 
nog meer dan een halve se-
conde sneller dan de num-
mer twee in de race. Donder-
dag wordt de serie wedstrij-
den afgesloten met de finale 
in New York.

Akersloot - De Cross Tria-
thlon Akersloot is snel een 
begrip aan het worden in het 
triathlon-wereldje. Op zon-
dag 26 juni werd de triathlon 
voor de derde keer georga-
niseerd. Met 105 individue-
le deelnemers en 19 teams, 
verschenen er dit jaar een re-
cordaantal deelnemers aan 
de start. Doordat de Cross 
Triathlon Akersloot dit jaar is 
aangesloten bij de landelijke 
Cross Series had deze edi-
tie ook een erg sterk deelne-
mersveld. Mark Hamersma, 
professioneel triathleet uit 
Veenendaal won de wedstrijd 
met overmacht in een record-
tijd van 1:05:44. Bij de dames 
won Natascha van der Vis uit 
Oudeschild-Texel met een tijd 
van 1:20:11.
Voorafgaand aan de wed-

strijd werd nog kort even stil-
gestaan bij Gerard Struijf één 
van de organisatoren van 
het eerste uur die eerder dit 
jaar is overleden. Zijn doch-
ter Eva verrichte het officiële 
startschot. Naast de vele top-
pers deden ook veel Akerslo-
ters en mee en sporters uit 
de omliggende dorpen.  De 
Akerslootse Femke Mossin-
koff wist een tweede plaats 
te behalen bij de dames on-
der de 40 jaar. Ze was hier-
mee ook meteen de beste 
Akersloter dame in de wed-
strijd. De strijd om de titel 
‘beste Akersloter heer’ ging 
dit jaar tussen Milo Hacque-
bard en Pleun Lodewijks. Dit 
jaar was Pleun de sterkste 
met een tijd van 1:16:43. Het 
team De Fitmakers uit Alk-
maar won de trio-wedstrijd. 

Haka Rugby Kamp bij Cas RC
Castricum - Het Haka Rugby 
Kamp dat door professionele 
rugbyspelers uit Nieuw Zee-
land, de HakaRugbyGlobal-
organisatie, in meer dan 22 
landen wordt georganiseerd, 
komt nu ook naar Nederland. 
De Castricumse Rugby Club 
stelt haar locatie beschikbaar 
voor dit driedaagse kamp 
dat op 28, 29 en 30 augus-
tus plaatsvindt op sportpark 
Wouterland. Het kamp is be-
doeld voor jongens en meis-
jes van zes tot en met acht-
tien jaar.
De deelnemers leren de tra-
dities en cultuur die bij de 
wereldberoemde Haka hoort, 
terwijl ze gecoacht worden 
door professionele rugbyspe-
lers en voormalige sterren 
van de machtige New Ze-
aland All Blacks. Alle coa-

ches hebben gespeeld op het 
hoogste rugbyniveau  over de 
hele wereld. Troy Nathan uit, 
medeoprichter en professi-
oneel Rugby Speler bij Haka 
Rugby Global: ,,Onze visie is 
om rugby en de Maori-cul-
tuur te gebruiken om toe-
komstige wereldleiders te 

ontwikkelen, we willen niet 
alleen rugbyspelers ontwik-
kelen, we willen ze helpen 
groeien in jonge mensen.”

Voor registratie en informatie 
over het kamp ga naar www.
hakarugbyglobal.com/hol-
land.

Kermisrun dit jaar extra feestelijk
Limmen - Ook dit jaar zal 
tijdens het kermisweekend 
op zaterdag 9 september de 
Kermisrun plaatsvinden. De 
inschrijving is gestart. Dit 
jaar vindt de Kermisrun voor 
de vijfde keer plaats. Een ju-
bileumjaar dus, en dat wordt 
gevierd. Het parcours is 2,5 
kilometer die een, twee of 
drie keer gelopen kan wor-
den. Iedere deelnemer of 
team met de meest origi-
nele outfit die in ieder geval 
na één ronde de finish be-
reikt maakt kans op de pres-
tigieuze titel ‘meest originele 
Kermisrun loper 2017’. Deel-
nemers vanaf 12 jaar kun-
nen al meedoen. Deelname-

kosten aan de Kermisrun zijn 
dertig euro per persoon. Dit 
is inclusief startnummer, tijd-
chip, muziek langs het par-
cours en een aansluitend di-
ner. De mogelijke opbrengst 
wordt gedoneerd aan een 
goed doel. 
Extra feestelijk biedt De Lan-

taarn dit jaar 2,50 euro kor-
ting aan voor alle Kermisrun-
ners die in de voorverkoop 
tegelijk met de inschrijving 
voor de Kermnisrun een en-
treebewijs kopen voor toe-
gang tot de muziektent.
Inschrijven kan via www.ker-
misrun.nl.

Bakkumspelers op TC 
Bakkum Dutch Junior 

Bakkum - Zondag 2 ju-
li stonden de eerste kwalifi-
catierondes van het TC Bak-
kum Dutch Junior Open op 
het programma. Naast de ve-
le nationaliteiten, waren er 
ook lokale spelers en speel-
sters actief. Stephan Bak-
ker (foto), Mauk Smit, Wiek 

Janssen, Sophie Groen en 
Emily van der Werf kwamen 
in actie. Sophie verloor van 
de Franse Aubane Droguet 
met 6-1 6-2. Voor Emily was 
het een moeilijke opgave te-
gen Emilie Elde. De Noorse 
stoomde met harde vlakke 
slagen door naar de tweede 

kwalificatieronde. De eind-
uitslag was 6-1 6-0. Stephan 
speelde tegen de Engelse Ri-
ley Clark. Lange rally’s afge-
wisseld met verrassend ser-
vice-volleyspel, zorgde er-
voor dat Clark geen moment 
in zijn spel kon komen. Hier-
door was de eerste overwin-
ning voor een Bakkum speler 
een feit. De einduitslag was 
7-5 7-6. De volgende ron-
de moest Bakker tegen de 
Zweedse Lancelot Carnello. 
De 16-jarige Zweed. Carnel-
lo won de wedstrijd eenvou-
dig met 6-0 6-2. Wiek speel-
de tegen de Franse Titouan 
Droguet. Ook Wiek delfde het 
onderspit in zijn partij. Het 
showtennis van de Fransman 
zorgde voor een enerveren-
de wedstrijd. De einduitslag 
was 6-0 6-0 voor Droguet. 
Mauk speelde tegen Sebas-
tion Grundtvig uit Denemar-
ken. De einduitslag was 6-0 
6-0 voor de Deen.
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Prachtige seizoens-
afsluiting bij CasRC

Castricum - Op zaterdag 24 
juni werd bij de Castricum-
se Rugby Club het seizoen 
afgesloten met een groot 
feest. De jeugd had ‘s mid-
dags de kick off van de dag 
onder begeleiding van spe-
lers van het eerste heren-
team. 

Met spelletjes, springkus-
sens en een waterbaan en 
een ijsje, dankzij Deen heb-
ben zij een prachtig seizoen 
afgesloten. Vervolgens was 
het de beurt aan voorzitter 
Niek Valk om de trainers en 
teammanagers van de jeugd 
te bedanken en om de spe-
lers en talenten van het jaar 
bekend te maken. Hiermee 
werd de dag afgesloten voor 
de jeugd en waren de se-
nioren aan zet. Zij begon-
nen met het Rad van For-

tuin, waarvan de hoofdprijs 
van vijfhonderd euro gewon-
nen is door Angelika Fokker. 
Na weer een aantal bedank-
jes van Niek Valk, de be-
kendmaking van de spelers 
en talenten van het jaar en 
een heerlijke maaltijd, wer-
den de maskers tevoorschijn 
gehaald en gingen de voet-
jes van de vloer onder be-
geleiding van de band Cat-
walk. Het vermelden waard 
zijn zeker nog het erelid-
maatschap van Ben Borst, 
die zich jarenlang heeft in-
gezet voor de rugbyclub, en 
Adrie Mooij die de Mari-
na Marckerprijs voor de vrij-
williger van het jaar in ont-
vangst mocht nemen. De or-
ganisatie bedankt alle en-
thousiaste leden en suppor-
ters voor hun aanwezigheid 
op deze topdag.

Tennisvereniging 
Castricum veertig jaar

Castricum - Tennisvereni-
ging Castricum viert dit jaar 
haar achtste lustrum. De ver-
eniging viert dit heugelij-
ke feit tijdens het jaarlijk-
se 7-klappertoernooi die ge-
houden wordt van maandag 
2 tot en met  zaterdag 8 ju-
li bij Berg en Bal. Alle leden 
en oud-leden zijn welkom om 
in de avonduren te genieten 
van tennis en muziekoptre-
dens van de singer-songwri-
ters Rosemarin en Jet Stam. 
Met name de vrijdagavond 7 
juli staat bol van de feestelij-
ke activiteiten.
Zo spelen een zestiental le-
den, die veertig jaar lidmaat-
schap achter hun naam heb-
ben staan. De wedstrijden 
beginnen om 20.15 uur. Van-
af 20.00 uur speelt de akoes-
tische band The Chill en als 
afsluiter van de avond draait 
vanaf 23.00 uur een dj hits uit 
de afgelopen veertig jaar.
In de jaren 70 maakte de 
tennissport in Castricum en 
Bakkum mede door de uit-
breiding van het dorp een 
groeispurt door. Dit met als 
resultaat dat er een wachtlijst 
van zo¹n zeshonderd poten-
tiële leden ontstond. Reden 
voor verschillende actievelin-
gen om de koppen bij elkaar 

te steken en een nieuwe ten-
nisvereniging op te richten. 
Op verzoek van de gemeen-
te Castricum werd de Stich-
ting Tennispark Noord-End 
Castricum in het leven geroe-
pen. Met deze stichting wil-
de gemeente Castricum ook 
dat er een tennishal met  bin-
nenbanen en squashbanen 
gerealiseerd werd. Dit de-
ze eis een reële optie was, 
bewijst de huidige praktijk: 
naast de tennisvereniging is 
een multifunctioneel sport-
park ontstaan waar verschil-
lende sporten uitstekend be-
oefend kunnen worden. De 
huidige eigenaar en beheer-
der heeft het ooit door vrijwil-
ligers gerealiseerde complex 
uitgebouwd. Naast tennis 
kan men er squashen, klim-
men, skiën en boarden, maar 
ook naar de sportschool. De 
vrijwilligers worden tijdens 
het feest in het zonnetje ge-
zet. Een aantal belangrijke 
namen van het eerste uur zijn 
Harry v.d. Valk, Jaap Schol-
te, Jan Grimminck, Arie Dee-
tman. Jean van Noesel, Ernst 
Lawa, Gerrit Eveleens, Gerrie 
van Grijswijk, Karel van Do-
dewaard, Piet de Carpentier, 
Loek Koning, Henk Nijland 
en Joke Ente.

Hockeymeiden kampioen
Castricum - De meiden van M6E1 hebben hard gewerkt dit 
seizoen. Door hun goede samenwerking, talent en coach Lu-
ci hebben ze de eerste plek behaald in de 1e klasse AB. De 
meiden zijn Denise, Puck, Sophie, Sterre, Cecile, Senne, Eve-
line en Tyra.

The Gumps winnaar 
van estafetteloop

Akersloot - Op zondag 2 ju-
li werd de estafetteloop ge-
houden over een afstand van 
25,1 km. Bij de heren wonnen 
The Gumps met 1.38.45 uur, 
gevolgd door Lycurgus jon-
gens C en Team Verstappen. 
Bij de dames was het team 
Magic Legs, het snelste. Zij 
liepen de afstand in 1.53.30 
uur, gevolgd door Lycurgus 
estafette ladies en Team Kle-
verlaan 1. De familie Bijwaard 
werd winnaar bij de gemeng-
de teams met 1.51.12 uur, 

tweede Run with a smile en 
derde Tatte Machiato.  
Er hadden zich voor deze 
twaalfde editie 28 teams in-
geschreven. Tussen verschil-
lende teams waren er klei-
ne verschillen wat de nodige 
strijd opleverde. 
Een prestatie van formaat 
werd wel geleverd door een 
jeugdteam van Lycurgus. Na 
drie lopers van het team lie-
pen ze nog op de vierde 
plaats, maar ze eindigden als 
tweede.

Duivenlossing 
alsnog gelukt

Castricum - De voor zater-
dag geplande wedstrijdlos-
sing in het Franse Morlincourt 
kende een bijzonder verloop. 
Morlincourt veranderde in 
Peronne, en de lossing werd 
vanwege de weersomstan-
digheden uitgesteld naar zon-
dag. Slecht weer op zondag 
dwong de vervoerders vervol-
gens om te zoeken naar bete-
re omstandigheden dichter bij 
huis. Nadat ook Arras geen 
alternatief bleek, werd het uit-
eindelijk het Belgische Asse 
Zellik, waar de manden om 
14.50 uur open konden. Daar-
na ging het goed. Twee en 
een half uur later arriveerde 
de eerste duif van de Gouden 
Wieken bij Sander de Graaf, 
weldra gevolgd door een duif 
van Cees de Wildt, en Gerhard 
Tromp werd derde.

Kay Pronk pakt 
draad weer op

Akersloot - Kay Pronk heeft 
na een tijd van afwezigheid 
weer eens de zege behaald 
in de wekelijkse donderdag-
avondwedstrijd in Akersloot 
om de KPB-mountainbike-
cup. 
De enige die redelijk in het 
spoor van Pronk bleef was 
Jan Langeveld, maar hij kon 
op geen moment een bedrei-
ging vormen. Uitslag: 1. Kay 
Pronk Limmen 2. Jan Lange-
veld Bakkum 3. Femke Mos-
sinkoff (eerste dame).

Einddansshow
Limmen - Op zaterdag 24 ju-
ni hielden de Streetdance-, 
Dancehall- en Breakdance-
groepen van TIOS een eind-
dansshow in een volle Burge-
rij, waarbij het plezier van de 
dansers er vanaf straalden. 
De einddansshow begon met 
de allerjongste breakdancers, 
gevolgd door de tweede 
groep, de streetdancers/hip-
hoppers en de meiden van de 
twee dancehallgroepen. Na 
de pauze ging het niveau nog 
een stapje hoger. De meest 
fanatieke breakdancers had-
den dit keer een eigen show 
gemaakt op de muziek van 
James Brown, waarbij ze zo-
wel het podium bespeel-
den als het publiek met hun 
moves. Daarna waren de hip-
hoppers, de dancehallgroe-
pen aan de beurt. Als afslui-
ter van de avond was er een 
breakdansshow van de vijf-
tienplussers. 
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