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Hulpverleners strand 
volop in actie 

Bakkum - Het zomerse weer 
heeft afgelopen dagen voor een 
hoop plezier gezorgd op het 
strand. Maar af en toe ging het 
mis. De Castricumse reddings-
brigade heeft wel heel wat ver-
miste kinderen moeten opspo-
ren. Bij de EHBO zijn negen kin-
deren opgevangen die hun ou-
ders kwijt waren. Ze zijn allemaal 
weer herenigd. Bij de reddings-
brigade zijn polsbandjes ver-
krijgbaar voor kinderen, waarop 
een telefoonnummer geschre-
ven kan worden. 

Een bewoner van een strand-
huisje werd onwel. De bewoner 
is overgedragen aan het ambu-
lancepersoneel en vervoerd naar 
het ziekenhuis. Daarnaast moest 
de reddingsbrigade samen met 
de EHBO uitrukken voor een 
persoon die in de duinen van 
haar paard was gevallen. Het 
slachtoffer heeft een klaplong 
en wervelletsel opgelopen. Bij 
de EHBO was het sowieso een 
drukte van jewelste. Slachtoffers 
die zijn behandeld hadden splin-
ters van het plankier opgelopen, 

snijwonden door schelpen of 
glas, kwallensteken,  zweepsla-
gen, diverse kneuzingen, schaaf-
wonden, oogletsels, hoofdpijn 
door te weinig drinken, bloedin-
gen, brandwonden, allergische 
reacties en insectensteken. En 
er zijn tekenbeten aangetroffen. 
Aangeraden wordt om na een 
bezoek aan de duinen of het bos 
het lichaam te controleren. 

vakantie-idee

appelfleur

4 pakken koek halen 3 betalen

Frisse elstar appels en 
abrikoos op een bodem 
van bros boterdeeg
6 personen

5.95
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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Hallo Zondag!

Elke Zondag open
Van 10.00 uur tot 18.00 uur!

Hallo Jumbo!

Visser-Wijker
Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

TOERISTEN
MARKT
CASTRICUM

ZONDAG
21 JULI
11.00-17.00

www.jaarmarkten.net

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Lamsburgers 
4 stuks 
€ 5,95

vleeswarentrio

Boterhamworst
Kalfsrollade
Ham/kaas 

gehakt
samen € 4,99
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
08-07-2013: Fajah, dochter van 
E. Moorman en G.D. Stadt, gebo-
ren te Castricum.
 
Wonende te Akersloot:
02-07-2013: Cas, zoon van Z.M. 
Woestenburg en J. van Sikkele-
rus, geboren te Beverwijk. 03-07-
2013: Jesper Evert Jan, zoon van 
S.A. Pepping en D.A.M. van Stra-
len, geboren te Akersloot.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
05-07-2013: van Putten, Mari-
us en Schoen, Brenda N., beiden 
wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
05-07-2013: Struijf, Michiel en 
de Kruijff, Rosalie, beiden wo-
nende te Alkmaar. 05-07-2013: 
van Vliet, Maarten C. en Fek-

kes, Nadia, beiden wonende te 
Heemskerk. 05-07-2013: Dek-
ker, Robertus B. en van de Reep, 
Cynthia V.M., beiden wonende 
te Akersloot. 06-07-2013: Bek-
ker, Franciscus R.M., wonende te 
Haarlemmermeer en Maas, Ma-
riska, wonende te Almere.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
08-07-2013: Hoogewerf, Petro-
nella J., oud 77 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met K. 
Schoenmaker. 08-07-2013: van 
den Berg, Jakob M., oud 81 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met L.J. Toxopeus.
Wonende te Limmen:
07-07-2013: Bollerman, Adria-
nus F., oud 90 jaar, overleden 
te Limmen, gehuwd geweest 
met A.M.A. Gerdes. 10-07-2013: 
Nuijens, Catharina W., oud 99 
jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd geweest met G. Driessen.

Veel nectar voor de bijen
Castricum - Op de foto een perkje op de Laanacker. Aan het begin 
van het voorjaar heeft Raldi Oostenbrink samen met zijn buurvrouw 
bloemenzaad vermengd met potgrond. Daar werden ook nog een  
paar zakjes zaadjes, die gratis af te halen waren bij de gemeente  
Castricum, bij gedaan. Het resultaat is een grote bloemenzee, waar 
veel bijen op afkomen.  

Speelgoedmarkt in de Kern
Castricum - Maandag 22 juli is 
de speelgoedmarkt van Vakantie 
Kindervreugd in de Overtoom 15. 
Deelnemers dienen zelf een 
kleedje mee te nemen waar het 
speelgoed op uitgestald kan 
worden. Eten, drinken, kleding 
en dieren mag hier niet verkocht 

worden. Een uitzondering hier-
op is (te klein geworden) kinder-
sportkleding. 

De markt is van 10.00 tot 12.00 
uur en meedoen kost 1,50 euro. 
Opgeven is niet nodig. Voor meer 
informatie: 0251-65198.

Schilderen in de zomer
Castricum -  In het weekend 
van 17 en 18 augustus organi-
seert Toonbeeld een weekend 
buiten schilderen. Onder lei-
ding van kunstenaar docent An-
gèle van den Thillart  gaan deel-
nemers een heel weekend lang 
schilderen in het  Noord-Hol-
lands duinreservaat. ‘s Mor-
gens buiten werken en ‘s mid-
dags binnen aan de slag op gro-
ter formaat naar aanleiding van 
de buiten gemaakte schetsen. Er 
wordt gewerkt in diverse schil-
derstijlen. Specifieke technieken 

die aan de orde komen zijn het 
schilderen van lichteffecten, toe-
passing van kleur en composi-
tie. De cursus is zowel voor be-
ginners als voor meer gevorder-
den in alle leeftijden geschikt. 
Bij slecht weer wordt er bin-
nen gewerkt met een aangepast 
programma. Iedere cursusdag 
wordt in het gebouw van Toon-
beeld voor de lunch gezorgd. De 
workshop is op beide dagen van 
10.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie en aanmel-
ding zie www.toonbeeld.tv. 

Music-Train op zoek naar 
spullen voor rommelmarkt
Castricum - Zaterdag 21 sep-
tember is de jaarlijkse rommel-
markt van show- en zanggroep 
Music-Train in de Maranatha-
kerk. Voor deze rommelmarkt is 
men nog op zoek naar verkoop-
bare spullen zoals huishoudelij-
ke spullen, tassen, kleding, boe-
ken, platen, dvd’s of speelgoed. 
De spullen kunnen op vrijdag 20 
september vanaf 14.00 uur naar 

de Maranathakerk gebracht 
worden. De opbrengst van de 
rommelmarkt gaat naar de nieu-
we show van Music-Train die ge-
pland staat voor eind november. 

Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met 
Miranda Hardebol, tel. 0251-
656811 of met Carla Kempers, 
tel. 0251-319151. 

Castricum – Maandag 22 ju-
li is er van 20.00 tot 22.15 uur 
in het witte kerkje op het ter-

Klankhealing-
concert

rein van Dijk en Duin een klank-
healingconcert. Deelnamekos-
ten 20 euro. Voor informatie en 
reservering: sakagaweea@hot-
mail.com of tel. 06-36155637. 
Voor meer informatie zie www.
sakagaweea.nl.
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Castricum - Maandag 22 ju-
li kunnen kinderen knutselen 
met natuurlijke materialen in 
De Hoep. De materialen worden 
eerst buiten verzameld en daar-
na gaan de kinderen binnen aan 
de slag. 

Op 29 juli kunnen kinderen krie-
beldiertjes, muizen en ande-
re dieren uit de stad knutselen. 
Eerst wordt een kijkje bij de nieu-
we  wisseltentoonstelling Merel-
mest, miezemuizen en hommel-
pap genomen. Daarna liggen er 

allerlei spullen klaar om te knut-
selen. De knutseluurtjes zijn bei-
de dagen van 13.30-14.30 uur en 
van 15.00-16.00 uur. Entree 3,50 
per kind.
De activiteiten zijn onder bege-
leiding van medewerkers van De 
Hoep.
Bezoekerscentrum De Hoep ligt 
aan de Johannisweg 2 in Castri-
cum en is geopend van dinsdag 
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 
uur. In de zomervakantie (regio 
Noord) ook geopend op maan-
dagen.

Knutselen met natuurlijke 
materialen in De Hoep
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Castricum - De raad heeft een 
motie aangenomen behorende 
bij het bestemmingsplan Buiten-
gebied. 
Het college wordt opgeroe-
pen met spoed met de provin-
cie Noord-Holland te gaan pra-

Motie rond uitbreiding Duynkant 
ten om de gewenste uitbreiding 
van het pand van de Werkgroep 
Oud-Castricum toe te staan. Het 
historisch informatiecentrum 
De Duynkant is te vinden op de 
Zanderij. Alle fracties hebben 
hiermee ingestemd.

Zondag 21 juli The Tour 
live op het horecaplein
Castricum - Zondagmiddag  
wordt het weer heel gezellig in 
het centrum van het dorp. De ca-
fés Balu, Basta, BoesBoes en Ci-
ty hebben The Tour uitgenodigd 
te komen spelen op het buiten-
podium van het horecaplein van 
Castricum. Het feest duurt van 
16.00 tot 20.00 uur. 
De zes muzikanten van The Tour 
staan bekend om hun energie-

ke optredens, muzikale vaardig-
heden en de show die zij van elk 
optreden maken. 
Ze geven een eigen twist aan elk 
nummer en ze weten hoe ze het 
publiek net zo enthousiast kun-
nen maken. Het uitgebreide re-
pertoire van The Tour bestaat 
uit de beste pop-, funk-, rock- 
en dancehits van de afgelopen 
twintig jaar.

Schilderijen te zien in 
kerkje én bij de kapper

Castricum - Tot eind augustus 
exposeert de Egmondse schilder, 
Roderick Taylor, bij kapperszaak, 
Jeunesse, aan het Kooiplein.
Roderick is autodidact en is be-
gonnen met schilderen in 1993. 

In 2004 bij Perspectief in Bak-
kum waar hij inmiddels deel uit-
maakt aan diverse commissies. 
Eerder dit jaar heeft hij geëxpo-
seerd in de Maranathakerk en hij 
hoopt in oktober deel te maken 

van een groepsexpositie van de 
zaterdagochtendgroep van Per-
spectief bij café Het Roer Om in 
Egmond aan Zee. Hij heeft daar 
eerder geëxposeerd met zijn 
vrouw Ineke. In het protestantse 
kerkje in Egmond-Binnen is het 
werk van Ineke Taylor-Zwaan ie-
dere zaterdag en zondag te be-
wonderen. Ineke Taylor (1958) is 
ook autodidact. Begin jaren ne-
gentig begon ze met aquarelle-
ren bij de Stichting Anders Ac-
tieven. In 1995 nam zij de lessen 
over en begeleidde de groepen 
tot 2004. 
Nu geeft ze leiding aan haar ei-
gen groep. De kerk is open van 
13.00 tot 17.00 uur. 

Egmond - Maandag 22 juli is er 
een orgelconcert in de oud-ka-

Orgelconcert tholieke kerk. Het concert met 
als thema ‘De muzikale rond-
reis door Europa’ wordt verzorgd 
door organist Simon Stelling en 
begint om 20.30 uur. De toegang 

is vrij, wèl is er een collecte aan 
de uitgang. Het adres is de Voor-
straat 112 in Egmond aan Zee.
Kijk voor meer informatie op 
www.egmond.okkn.nl.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

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

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

maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur  
Now You See Me 

donderdag, vrijdag, zaterdag, 
maandag & dinsdag 18.45 uur  

Love and Honor
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 15.45 uur  
Spijt!

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,  
maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur 

 Despicable Me 2 (OV) - 3D
zondag & woensdag 18.45 uur   

Daglicht
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur  
Verschrikkelijke ikke 2 (NL) - 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur  
Monsters University (NL) – 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag 15.45 uur
Verschrikkelijke ikke 2 (NL) - 3D

Programma 18 juli t/m 24 juli 2013

Monsters University
Mike Wazowski en James P. Sul-
livan zijn een onafscheidelijk 
duo, maar dat is niet altijd zo ge-
weest. Het verhaal speelt zich af 
voor de belevenissen in Mon-
sters Inc, in de tijd dat Mike en 
Sulley nog in de schoolbanken 

zaten van de Monsters Universi-
teit. Daar leren ze hoe ze kinde-
ren de stuipen op het lijf kunnen 
jagen. Het verhaal vertelt hoe de 
twee, die in het begin elkaars 
grootste rivalen waren, uiteinde-
lijk de beste maatjes worden.

Now You See Me is een origi-
nele misdaadthriller over vier il-
lusionisten in Las Vegas die een 
enorme stunt uithalen. In het bij-
zijn van publiek beroven ze virtu-
eel een bank in Parijs. Het geld 
daalt neer over de hoofden van 

Now You See Me de toeschouwers. Dat klinkt als 
een mooie truc. 

Wanneer de volgende dag blijkt 
dat de desbetreffende bank 
daadwerkelijk beroofd is, krijgt 
het viertal in één klap enorme 
bekendheid met hun briljante, 
onverklaarbare roof.

Marillion naar Haarlem!
Regio – Poppodium Patronaat 
presenteert na Amplifier (18 
april), Saga (21 juni), Big One 
(met Pink Floyds ‘Wish You We-
re Here’, 10 oktober) en Kayak 
(12 december) een vijfde grote 
naam. De bekende Britse forma-
tie Marillion komt op dinsdag 12 
november naar Haarlem! De le-
gendarische band zal in de Phil-
harmonie hun altijd indrukwek-
kende live-show neerzetten.
Het grootste wekelijkse rock-
magazine ter wereld, Kerrang, 
schreef over Marillion: ,,The-
re are a million bands who kick 
ass, but just a few, like Marillion, 
who really move people.” Ofwel: 
sym-phonische rock, die het hart 
raakt: heartrock. De Britse band 
loopt al ruim dertig jaar mee in 

de muziekwereld. Enkele num-
mers die in Nederland de top 
haalden zijn uiteraard de wereld-
hit ‘Kayleigh’ en daarnaast ‘La-
vender’, ‘Incommunicado’, ‘Cover 
my Eyes’ en ‘You’re Gone’.
Na 15 studio albums, meerde-
re live-cd’s en, niet lang gele-
den, een akoestisch album is de 
koek nog lang niet op. Ook is de 
band te zien in elke hoek van de 
wereld op de bühne en verko-
pen de mannen nagenoeg iede-
re show uit.

De voorverkoop voor dit concert 
is inmiddels van start gegaan, 
via www.patronaat.nl en de Phil-
harmonie. Kaarten kosten 39 eu-
ro in de voorverkoop of 44 euro 
aan de deur. 
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Vijftien jaar Marx O’ Larry’s in Castricum

,,Bij ons draait het 
alleen maar om smaak”

Wonen zonder zorgen 
Zaterdag open dag Sans Souci

Castricum - Sans Souci is een 
servicefl at in Castricum waar di-
recteur Arie Bezemer sinds no-
vember 2011 de scepter zwaait, 
nadat hij jarenlang in verschil-
lende directies in het bedrijfsle-
ven had gewerkt. Omdat hij zijn 
kennis en vaardigheden meer 
ten dienste van de maatschap-
pij wilde stellen, leek hem dit de 
juiste werkplek. 
Arie: ,,Samen met alle perso-
neelsleden, willen wij de senio-
ren die hier vanaf 55+ kunnen 
wonen, en niet per se Castricum-
mer hoeven te zijn, aandacht, 
geborgenheid en veiligheid bie-
den.” Deze prettige manier van 
wonen bestaat inmiddels ruim 
veertig jaar en volgens Arie ko-
pen bewoners niet alleen een 
appartement, maar ook een for-
mule. ,,Het is het beste van twee 
werelden. Aan de ene kant kan 
men volledig zelfstandig zijn en 
aan de andere kant is er de soci-
ale betrokkenheid van medebe-
woners en de service die nodig 

is om in alle rust en veiligheid te 
kunnen wonen.” Een belangrij-
ke formule, volgens Arie, omdat 
verzorgingstehuizen zullen ver-
dwijnen en ouderen nog afhan-
kelijk worden van mantelzorgers. 
Veel activiteiten in Sans Sou-
ci worden door de bewoners 
zelf georganiseerd. Zo kan men 
spelletjes doen, gymnastiek be-
oefenen, zingen of schilderen en 
er wordt fanatiek gebridged. Be-
woners kunnen zelf koken maar 
ook zes maal per week gebruik 
maken van de door de keuken-
brigade gemaakte maaltijden. 
Men kan kiezen uit twee drie-
gangenmenu’s. Dit kan in het 
appartement opgegeten wor-
den maar men kan ook de ge-
zelligheid van het restaurant op-
zoeken. Niets moet, alles mag. 
Arie: ,,Een keer per maand ver-
richt onze kok een toppresta-
tie en bereidt een themamaal-
tijd waar gezamenlijk van geno-
ten kan worden. Het is leuk om 
te zien dat men dan netjes ge-
kleed aan tafel gaat.” 

Er is een prachtige bibliotheek, 
een biljart en een goed onder-
houden tuin met vijver. 
Arie: “Wij werken in een fantas-
tisch team dat samen met be-
stuur en bewoners het geheel 
goed laat verlopen. Eigenlijk zijn 
bestuur, medewerkers en bewo-
ners een drieeenheid.” Verder is 
er 24 uur per dag verpleging in 
huis en eventuele noodhulp kan 
men oproepen via een halsket-
ting of een schakelaar. De lig-
ging van het appartementen-
complex verhoogt het woonge-
not. Duinen, strand en zee zijn 
binnen bereik en daarbij vindt 
men winkelcentrum Geesterduin 
op korte loopafstand. Er zijn mo-
menteel nog een aantal apparte-
menten te koop. 
Nieuwsgierig geworden? Een 
kijkje nemen kan tijdens de open 
dag op zaterdag 20 juli van 11.00  
tot 13.00 uur. Men kan vrijblij-
vend een rondleiding krijgen, de 
sfeer én wat hapjes van de kok 
proeven. Adres: Sans Souci 113 
in Castricum. (Monique Teeling).

Dier Medisch Centrum 
pakt vlooienplaag aan
IJmond - Het Dier Medisch 
Centrum schiet huisdieren te 
hulp in de zomer. Nu eindelijk 
het mooie weer is aangebroken, 
hebben mensen met honden en 
katten traditiegetrouw last van 
een hinderlijk probleem; vlooien! 
Zeker nu de vakantieperiode is 
aangebroken gebeurt het maar 
al te vaak dat bij thuiskomst de 
vakantiegangers worden getrak-

teerd op een onprettige bijkom-
stigheid.
Besprongen worden door de 
vlooien is iets wat je niet snel 
vergeet. Wanneer honden en 
katten vlooien hebben, liggen 
er overal in het huis eitjes en 
poppen (voorbode van vlooi-
en). Door de plotselinge trillin-
gen van het openen van de deur 
en de voetstappen op de vloer 

komen deze poppen massaal 
uit en worden de vakantiegan-
gers letterlijk besprongen. Dier 
Medisch Centrum weet raad: 
met een speciale vlooienservice 
krijgt men alle hulp bij het be-
strijden van een vlooienplaag. 
De huisdieren kunnen koste-
loos worden opgenomen in de 
kliniek zodat het huis goed on-
derhanden kan worden geno-
men. Ondertussen doen de as-
sistentes hetzelfde bij de dieren. 
Daarnaast krijgt men voorlich-
ting over de verschillende soor-
ten producten waarmee men de 
vlooien kunt bestrijden.
Een vlooienplaag is een serieus 
probleem dat goed en grondig 
aangepakt moet worden. Vlooi-
en zorgen voor huidproblemen 
bij dier en mens en zijn de over-
brengers van lintworm. Daarom 
is een effectieve bestrijding van 
groot belang. Bij Dier Medisch 
Centrum is de kennis en kun-
de over vlooienbestrijding ruim 
aanwezig.
Interesse in de vlooienservice? 
Neem dan contact op met Dier 
Medisch Centrum Kennemer-
land, tel.: 023-5384444, of Dier 
Medisch Centrum Beverwijk, 
tel.: 0251-254254.

Bakkum - De gemeenteraad 
heeft een motie aangenomen 
waarin het college wordt opge-
roepen de APV aan te passen 
zodat honden overdag geduren-
de het strandseizoen toch op ge-
deelten van het strand mogen 
komen. 
De eigenaren van de strandhuis-

Honden alleen op plankier strand
jes en bezoekers van de strand-
paviljoens kunnen dan overdag 
met hun hond naar en van de 
huisjes en paviljoens komen. De 
honden zijn alleen welkom op de 
plankieren die op het strand lig-
gen. De fracties van GroenLinks, 
PvdA, CDA en GDB waren hier 
tegen.

Castricum - Zaterdag is het op 
de kop af vijftien jaar geleden 
dat Joop en Joke van Eerden ijs-
salon Marx O’ Larry’s openden 
in de Burgemeester Mooijstraat. 
Dankzij de inventieve ideeën - 
Joop is onder andere de beden-
ker van dropijs - de passie voor 
het werk en de constante kwali-
teit van het ijs, maakten zij een 
groot succes van het familiebe-
drijf dat ondertussen bestaat uit 
vijf verschillende fi lialen. In Cas-
tricum staan sinds 2009 patissier 
Daan Heidergott en Claudia aan 
het roer. Zoon Lucien (15) werkt 
in de weekenden mee.
,,Zelf ben ik nu met pensi-
oen, maar ik zorg nog wel voor 
de afl evering van het ijs dat in 
Heemskerk wordt bereid, exact 
volgens de recepten die ik heb 
ontwikkeld”, vertelt Joop. ,,Al-
les draait hier om eerlijke en pu-
re smaken zonder gebruikma-
king van conserveringsmiddelen. 
Het koekjesdeegijs bevat koek-
jesdeeg en niet, zoals je meest-
al ziet, wat koekkruimels. En het 
dropijs dat ik ontwikkelde wordt 
gemaakt van echte droptoffees 
en niet van een of ander con-
centraat.” En dan lachend: ,,Het 
is een hele klus om de wikkels 
van de toffees te verwijderen, 
maar droptoffees leveren zonder 
wikkel bleek niet handig; dat zou 
een grote klomp worden.”
Daan en Claudia zijn ondertus-
sen druk bezig, want het is een 
komen en gaan in de ijssalon. 
Achterin zitten liefhebbers van 
een temperamentvolle beleving 
koffi e te drinken. De inrichting 
is op een prettige wijze vorm-
gegeven. ,,Wij verkopen meer 
dan dertig smaken ijs”, vertelt 
Daan. ,,Verder bieden wij ech-
te Italiaanse koffi especialiteiten 

aan van de Napolitaanse koffi e-
brander Caffè Kimbo en heb ik 
mij gespecialiseerd in het ma-
ken van chocolade en bonbons.” 
Choco Daan wordt gemaakt in 
de chocolaterie in Castricum. 
De luxe chocoladeproducten zijn 
prachtig verpakt waardoor ze 
heel geschikt zijn om cadeau te 
doen. Daan houdt van zijn werk. 
,,Het is een creatief vak”, zegt hij. 
,,Het is mooi om zulke prachti-
ge producten te kunnen maken 
en om de vrijheid te hebben om 
de trends te kunnen volgen in dit 
vak.”
Heel populair zijn de ijsbonbons 
voor bij de koffi e, als dessert of 
als onderdeel van een groot des-
sert als het extra feestelijk moet 
zijn. Daan maakt bovendien op 
bestelling prachtige ijstaarten. 
Het ambachtelijk vervaardigde 
ijs wordt bereid met uitsluitend 
pure producten. ,,Want bij ons 
draait het allemaal om de smaak, 
niet om de kleur of de houdbaar-
heid!

Zaterdag 20 juli wordt het vijf-
tienjarige bestaan op grootste 
wijze gevierd. Iedereen krijgt vijf-
tien procent korting op alles, er 
is een rad van fortuin met kans 
op een ijstaart met vijftien bollen 
ijs of een waardebon ter waar-
de van vijftien euro en kinderen 
kunnen van 12.00 tot 16.00 uur 
meedoen aan allerlei spelletjes 
en zij maken kans op gratis dip-
pen. Ook voor mensen met een 
allergie zijn verschillende soor-
ten ijs en chocolade verkrijgbaar. 
Bel voor meer informatie 0251-
673037. Marx O’ Larry’s is in het 
zomerseizoen elke dag geopend 
tot 22.00 uur en te vinden op de 
Burgemeester Mooijstraat 27b. 
Zie ook twitter @marxolarrys. 
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‘Eén IJmondgemeente 
blijft nog een ideaal’
IJmond - IJmond – Eén IJmond-
gemeente zal voorlopig nog een 
ideaal blijven, zo blijkt uit het 
rapport Kansenonderzoek Re-
gionale Samenwerking IJmond. 
Zelfs aan een gezamenlijke vi-
sie en agenda zal nog hard ge-
werkt moeten worden. Burge-
meester Weerwind, voorzitter 
van de stuurgroep, zei echter dat 
hij vindt dat de huidige samen-
werking tussen de vier gemeen-
ten in het rapport onderbelicht is 
gebleven.

Het Kansenonderzoek richt-
te zich op de thema’s econo-
mie, luchtkwaliteit, mobiliteit en 
bereikbaarheid, herstructure-
ring van de woningvoorraad en 
het in stand houden van regio-
nale voorzieningen. Verdere sa-
menwerking wordt als pré ge-
zien om in regionaal, nationaal 
en zelfs Europees verband een 
‘stem en een smoel’ te hebben. 
Het rapport van Twynstra Gud-
de geeft verschillende aanbeve-
lingen voor samenwerking: ze-
ker ook in de richting van de 
Metropool Regio Amsterdam en 
het Noordzeekanaalgebied. Het 
vaststellen van een gezamenlijke 
ambitie is een belangrijke voor-
waarde voordat kan worden ge-
dacht aan een samenwerkings-
strategie, zo staat in het rapport. 
Samenwerking bij gemeentelijke 

taken gaat prima, maar bij bo-
venlokale vraagstukken spelen 
de verschillende belangen van 
de gemeenten vaak een rol.  om 
‘de boel open te gooien’. Gebrek 
aan onderling vertrouwen en on-
duidelijkheid en onzekerheid 
over politiek-bestuurlijke posi-
ties zorgen voor een gespannen 
samenwerkingsrelatie. Twynstra 
Gudde noemt de samenwerking 
fragmentarisch en niet professi-
oneel omdat bij elk initiatief de 
samenwerking opnieuw en zelf-
standig wordt georganiseerd. 
Daarom is een heldere structuur 
nodig die wordt gedragen door 
sleutelfi guren van de vier ge-
meenten, raad, college en ma-
nagement. De eerste stap voor 
verdere samenwerking zou zijn 
het vaststellen van de taken en 
bevoegdheden. Na het zomer-
reces gaan de vier gemeentera-
den zich buigen over de verdere 
stappen. In de tussentijd gaan de 
vier gemeentesecretarissen om 
de tafel om te bespreken wel-
ke structuren en instrumenten zij 
kunnen vaststellen om dit proces 
te ondersteunen.

Voor de gemeente Uitgeest is 
aansluiting bij de IJmondge-
meenten niet vanzelfsprekend. 
Zij zien ook kansen voor meer 
samenwerking met Castricum. 
(Karin Dekkers)

Dick de Goede stopt als 
bestuurslid FC Uitgeest
Uitgeest - Dick de Goede is 
per 1 juli gestopt als bestuurslid 
Voetbaltechnische Zaken van FC 
Uitgeest. Dick maakt vanaf 1 ju-
li 2004 deel uit van het bestuur 
van FC Uitgeest. Hij heeft zich al-
tijd met overgave ingezet voor de 
vereniging. Ook voordat hij be-
stuurslid werd was hij al vele ja-
ren actief als voetballer, trainer 
en jeugdleider bij FC Uitgeest en 
USVU.
Afgelopen week heeft het da-
gelijks bestuur een gesprek ge-
had met Dick en daarbij gaf Dick 
aan dat hij met zijn werkzaamhe-

den als bestuurslid Voetbaltech-
nische Zaken wenste te stop-
pen. De sterke groei van de ver-
eniging en de daarmee gepaard 
gaande groei van het aantal 
werkzaamheden bracht hem tot 
deze beslissing.
Het bestuur vindt het jammer, 
maar respecteert zijn beslis-
sing en wil hem bedanken voor 
zijn enorme inzet in de afgelo-
pen jaren voor de vereniging. In 
de komende Algemene Leden-
vergadering zal er op gepas-
te wijze afscheid van Dick wor-
den genomen. Dick blijft geluk-

kig wel behouden voor FC Uit-
geest. Hij blijft actief als jeugd-
trainer, bestuursdienstmedewer-
ker op zondag en als lid van de 
toernooicommissie van de La-
gere Senioren en als lid van de 
Website-commissie.
Het dagelijks bestuur heeft na 
overleg met de andere bestuurs-
leden en met het jeugdbestuur 
hierna een gesprek gehad met 
Jacob Groenink. Jacob is mo-
menteel  jeugdbestuurslid en 
jeugdcoördinator van de C juni-
oren en is lid van de Stuurgroep 
“Beter Voetbal”. Jacob is bereid 
gevonden om de functie van 
Dick tijdelijk over te nemen. Voor 
de volgende Algemene Leden-
vergadering zal het bestuur op 
zoek gaan naar een bestuurslid 
Voetbaltechnische Zaken.

Vierde daglichttoernooi 
bij C.D.P. Boule Plaisir
Uitgeest - Het vierde daglicht-
toernooi bij Jeu de boulesver-
eniging C.D.P. Boule Plaisir vond 
plaats op 9 juli. Het daglichttoer-
nooi bestaat uit een reeks van 
zes en vindt elke tweede dins-
dag van de maand plaats. Der-
tig teams gingen om half elf van 
start. Tegen vijf uur waren al de 
5 ronden gespeeld en werden de 
uitslagen bekend gemaakt:
1. Onno Boermeester en Ni-
co Kersens 5 + 42; 2. Huib van 
Saane en Wim Santhuizen 5 + 

34; 3. Piet Geelkerken en Jan 
Visbeen 5 + 33; 4. . Max Topho-
ven en Ben van Assema 4 + 36; 
5. Henk de Jong en Jan Beentjes 
4 + 35; 6. Anneke van Bemme-
len en Aert Keje 4 + 25; 7. Theo 
de la Porte en Corrie Kroon 4 + 
25; 8. Marianne Tuijn en Jeanne 
Hoope 4 + 18; 9. Simon Rintse-
ma en Jan van Assema 3 + 24 en 
10. Herman van Rooden en Joop 
de Wit 3 + 21.
Het vijfde daglichttoernooi zal op 
13 augustus plaatsvinden.

Lezing over de Duitse 
Vliegende Bom, de V-1
Regio - Zondag 21 juli is er in 
het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Ge-
nieweg 1 op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad, een 
lezing over de Duitse vliegende 
bom, de V-1. De lezing wordt 
gegeven door Aad Möntemann 
die zich uitvoerig heeft ver-
diept in de geschiedenis van 
de Duitse vliegende bommen, 
de ontwikkeling en het gebruik. 
Hij neemt de toehoorders mee 

naar diverse plekken in Noord-
Holland waar afvuurlocaties 
waren voorbereid.
De lezing begint om 14.00 uur.
Het Fort bij Veldhuis is onder-
deel van de Stelling van Am-
sterdam. Toegang: volwasse-
nen 3,50, kinderen van 8 tot 12 
jaar, 2,50, kinderen jonger dan 
8 jaar gratis en houders van 
een veteranenpas gratis.
Open: 10.00 – 17.00 uur. Zie 
ook: www.arg1940-1945.nl.

Cadeautje van de bieb: 
de VakantieBieb app!

Uitgeest - De Bibliotheek geeft 
haar leden tijdens de aanko-
mende vakantieperiodes een ca-
deautje: 
de vakantieBieb app waarmee 
ruim 50 e-books te lezen zijn. De 

app is te vinden in de App Store 
en Google Play Store en te down-
loaden op (mini)tablet en smart-
phone. De gebruiker kiest een 
aantal e-books, die in een virtu-
ele boekenkast komen te staan. 

Een internetverbinding voor het 
lezen van deze e-books is na het 
downloaden niet meer nodig. 
Voor de komende vakantieperi-
odes tot eind dit jaar wordt via 
de app een nieuwe selectie e-
books beschikbaar gesteld, die 
leuk zijn om te lezen. Het aan-
bod varieert van thrillers en kin-
derboeken tot streekromans en 
korte verhalen. Op de lijst staan 
boeken van onder andere Har-
lan Coben, Jan Wolkers, Charles 
den Tex, Esther Gerritsen en Sis-
ka Mulder. Het boekenaanbod 
is onbeperkt beschikbaar, totdat 
de betreffende vakantieperiode 
voorbij is.
Deze service is voor leden van 
de Bibliotheek, maar ook niet-
leden kunnen de e-books lezen. 
Het enige dat de lezer moet doen 
naast de app downloaden en de 
boeken ophalen, is zich eenma-
lig registreren.
Meer informatie vindt u op de 
website van de bibliotheek, 
www.bibliotheekijmondnoord.nl.

Uitgeest - Gastouderopvang 
Koekeloeren is dinsdag 9 ju-
li naar de Linnaeushof geweest.
De zomer staat in het teken van 
lekker weer en gezellige uitjes 
bij Koekeloeren. Linneaushof 
was een succes. Glijden, sprin-
gen op het springkussen, in de 
waterfi etsen, fi etsen in de Flins-

tone auto’s en een rondje in het 
treintje, de kinderen vinden het 
allemaal even leuk! Dinsdag 9 
juli was een prachtige dag, dus 
ze hebben ook nog gespeeld in 
het waterparadijs. Wat een lol! 
‘s Avonds alle kindertjes weer 
thuis afgeleverd. Ze waren bek-
af, evenals gastouder Helena!

Burgerlijke
 stand 

Uitgeest
Gehuwd

H. Wiersma en D. Lôbo dos 
Santos

Ondertrouw
R.P.J. Mens en S.M. Dirkson

Geboren
Joep Johannes Nicolaas Been-
tjes, zoon van S.M. Hommersen 
en C.J.N. Beentjes

Uitgeester kinderen die niet 
in de gemeente zijn geboren, 
maar bijvoorbeeld in het zie-
kenhuis van Beverwijk of Alk-
maar, worden niet vanzelf ver-
meld in de rubriek Burgerlijke 
stand. Ouders die zo’n publi-
catie toch op prijs stellen, kun-
nen contact opnemen met de 
publieksbalie in het gemeen-
tehuis.

Genieten van speelparadijs
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Veel te doen voor kinderen 
bij de Reddingsbrigade

Castricum - Een échte lijnred-
ding uitvoeren, een sportief spel-
letje touwtrekken en een span-
nende quiz staan op het pro-
gramma van de Reddingsbri-
gade voor de kinderen van de 
Jeugdvakantiecocktail. Vanuit de 
uitkijkpost op het strand kunnen 
kinderen door de heel specia-
le marineverrekijker kijken om te 
zien of alles veilig is in de zee. En 
even de boot op het droge pro-
beren hoort ook bij de Reddings-
brigadeactiviteit.
Kinderen in de leeftijd van 8 tot 
en met 12 jaar kunnen op maan-
dag 29 juli van 10.00 tot 12.00 

uur meedoen met de activiteit 
van de Reddingsbrigade op het 
strand. De kosten bedragen 4 
euro.

Aanmelden kan bij Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 aan de balie en telefo-
nisch: 0251-656562. De stichting 
is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en op maandag- en woensdag-
middag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Voor meer leuke vakantieactivi-
teiten kan de site van de stich-
ting bekeken worden: www.wel-
zijncastricum.nl.

Inschrijving gestart
Bezoekservice dementie zoekt vrijwilligers
Regio - In het najaar start de 
Bezoekservice dementie in Be-
verwijk, Castricum, Heemskerk 
en Uitgeest. Vrijwilligers gaan op 
bezoek bij mensen met dementie 
die nog thuis wonen. Degene die 
normaal gesproken voor hem of 
haar zorgt, kan dan even iets an-
ders doen. MaatjeZ is het Cen-
trum voor mantelzorg in de ge-
meenten Beverwijk, Castricum, 
Heemskerk en Uitgeest.
De Bezoekservice dementie is 
een uitbreiding van een project 
dat in 2012 werd opgezet in Cas-
tricum. Dat gebeurde na signa-
len van verschillende organisa-

ties dat er behoefte was aan on-
dersteuning van mantelzorgers. 
Uit de ervaringen van het pro-
ject in Castricum is veel geleerd. 
Bijvoorbeeld dat er veel vrijwil-
ligers én veel bezoekadressen 
nodig zijn om het project te la-
ten slagen, want karakters moe-
ten bij elkaar passen en agen-
da’s natuurlijk ook. Ook zijn er 
vrijwilligers nodig die beschik-
baar zijn voor ‘noodgevallen’ zo-
als doktersafspraken of familie-
gebeurtenissen. MaatjeZ is op 
zoek naar mensen die onder ver-
antwoordelijkheid van MaatjeZ 
als vrijwilliger aan de slag wil-

len. Wie op eigen initiatief al ie-
mand bezoekt met dementie, bij-
voorbeeld een kennis of familie-
lid, kan zich ook inschrijven voor 
het project. Deelnemers krijgen 
een korte training.

MaatjeZ organiseert het project 
in samenwerking met de Stich-
ting Welzijn Castricum, Keten-
zorg dementie Midden-Kenne-
merland en de Vrijwilligerscen-
trale Beverwijk/Heemskerk. Voor 
informatie en inschrijving: www.
maatjez.nl, 088-9957788. De va-
caturetekst is te vinden op www.
vwdoen.nl. 

Klaprozen voor piano

Castricum - Al ruim 10 jaar 
staat er bij een woonhuis aan de 
Breedeweg een oude piano in de 
voortuin. Het edele instrument 
trotseerde vele jaren stormen, 
hagel, sneeuw en regen. Maar 
nu lijkt het definitief gedaan met 
de muziekkast van weleer. De 

houten planken zijn inmiddels 
vermolmd, de hamerkoppen zijn 
vergaan. Niets is meer zichtbaar 
van het klankbord, besnaring 
en van het zwart/witte klavier. 

Prijzen-
speurtocht

Castricum - Op woensdag 31 
juli kunnen kinderen in de leef-
tijd van 6 tot en met 12 jaar 
vanuit Discovery in de Dorps-
straat meedoen aan een span-
nende prijzenspeurtocht in het 
bos bij de Papenberg. Er is iets 
groots en zeer waardevols kwijt-
geraakt in het bos. Echte speur-
neuzen worden uitgenodigd om 
(onder begeleiding) mee te hel-
pen speuren. Voor wie van ac-
tie houdt… De activiteit is van 
14.00 tot 17.00 uur en wordt ge-
organiseerd in het kader van de 
Vakantiecocktail. De  kosten be-

Uitnemende prestatie op het Wereld Muziek Concours

Emergo behoort tot wereldtop

Castricum - In het weekend van 
13 en 14 juli nam het Fanfare Or-
kest van de Muziekvereniging 
Emergo deel aan het wereld Mu-
ziek Concours in Kerkrade. Zij 
namen deel aan de concert wed-
strijden Fanfare 1e divisie in de 
Rodahal. Onder de bezielende 
leiding van Erik van de Kolk be-
haalde het orkest uit Castricum 
92,33 punten, waarmee zij colle-
ga en buurvereniging St. Caecilia 
uit Heemskerk, de bekende Frie-
se orkesten en de regerend we-
reldkampioen Brass aux Saxes 
uit België achter zich lieten. Het 
blijft nog even spannend, maar 
met nog drie orkesten te gaan 
volgend weekend staat Emer-

go nu op de vierde plaats van de 
wereld-ranking. 
Zaterdagmiddag om 14.00 zat 
het orkest klaar op het podium 
en startte zij met het openings 
werk Prelude for Iven, wat Emer-
go speciaal heeft laten schrijven 
ter gelegenheid van de geboor-
te van Iven, de zoon van dirigent 
Erik van de Kolk en zijn vrouw 
Hilde. 
Toen kwam het verplichte werk 
Vita Auterna van Alexander Co-
mitas. In dit werk kwam het er 
echt op aan. Ieder orkest wordt 
door drie juryleden op dit werk 
met elkaar vergelijken. Het werk 
heeft vele open solistische pas-
sage’s en breekbare kleine en-

semble speldelen. Veel orkesten 
hadden voor de solistische pas-
sage’s beroepsmuzikanten in-
gehuurd. Emergo deed het met 
haar eigen solosten. Het orkest 
liet een prachtige vertolking ho-
ren waarbij de opvatting van di-
rigent bijzonder in de smaak viel 
bij de componist van dit werk die 
in de zaal aanwezig was. De ju-
ryleden beloonde dit onderdeel 
met 90 punten. Na dit span-
nende werk gingen de remmen 
los en brachten de Castricumse 
muzikanten een bijzonder goe-
de uitvoering van From Ancient 
Times. Een enorme drive bracht 
Emergo tot een daverend slot 
en dat werd beloond met een 
staande ovatie en hard gejuich 
door het publiek. De jury gaf 
Emergo met dit werk maarliefst 
94.67 punten en dus een gemid-
delde van 92.33 punten. 
Emergo is bijzonder trots op de-
ze uitnemende prestatie. Erik 
van de Kolk, die overigens met 
zijn 28 jaar de jongste dirigent 
is in dit deelnemers veld, weet 
Emergo tot grote hoogte te bren-
gen. Volgend weekend spelen er 
nog drie orkesten. Maar met ge-
rust hard kan Emergo zeggen 
dat zij tot de wereldtop behoort.

dragen 4 euro. Aanmelden kan 
bij de Stichting Welzijn, Geester-
duinweg 5 aan de balie en tele-
fonisch: 0251-656562. 

Het enige wat er vanaf de straat 
nog zichtbaar is, is het gietijze-
ren pantserraam. Het staat stoer 
maar eenzaam temidden van ve-
le roodkleurige klaprozen. Een 
mooier afscheid kan een oude 
piano zich niet wensen…
(Foto: Han de Swart)

Nog volop 
aardbeienstekken

Diverse soorten 
en smaken

Ook zijn er weer 
potplanten

Familie Borst, Bleumerweg 20, 
1901 MJ Bakkum 0251 - 65 51 36
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Aangehouden voor diefstal bus
Castricum - Vier mannen in de 
leeftijd van 21 tot en met 27 jaar, 
allemaal afkomstig uit Amster-
dam, zijn in de nacht van woens-
dag op donderdag aangehou-
den. Een getuige zag de mannen 
rond 2.00 uur aankomen in een 
bestelbus en overstappen in een 
personenauto. Zij vond dit ver-
dacht en belde de politie.

Op de Van Speykkade zagen 
agenten de bestelbus staan. Van 
het voertuig was het contact-

slot verwijderd. Er werd gezocht 
in de wijk, waar drie van de ver-
dachten konden worden aange-
houden. 
Twee van hen probeerden door 
het water weg te vluchten. Ook 
de personenauto waar de man-
nen in over waren gestapt werd 
aangetroffen. In de auto lag een 
vierde verdachte op de passa-
giersstoel. Ook hij werd aan-
gehouden. Zowel de bus als de 
personenauto werden in beslag 
genomen.

Speuren door sprookjesparadijs
Castricum - Het was misschien 
wel het leukste en spannendste 
uitstapje van de week; honder-
den kinderen dwaalden afgelo-
pen week door de Tuin van Ka-
pitein Rommel die was omgeto-
verd door kunstenaars tot een 
sprookjesparadijs. Dit maak-
te onderdeel uit van de Vakan-

tiecocktail van Stichting Welzijn. 
Een echte sprookjesprinses las 
voor, er was een heel eng bos en 
de kinderen konden een uitstap-
je maken met de heen-en-weer-
wolfboot naar Amerika. Dikker-
tje Dap was van de partij, trol-
len, elfjes, piraten, draken en ga 
zo maar even door. Een speur-

tocht en poffertjes toe maakten 
het feest compleet. 
Van 12 tot en met 16 augustus 
staat de Tuin van Kapitein Rom-
mel elke ochtend in teken van 
bijen met knutselactiviteiten zo-
als een bijenhotel maken en een 
bloem uit bijenwas steken. Ook 
dan is er weer een speurtocht.

Castricum - De nieuwe fi etsen-
stalling bij het NS-station Castri-
cum is nu ook offi cieel een feit. 
Donderdag 11 juli opende wet-
houder Meijer de stalling sa-
men met de regiodirecteuren De 
Vries van ProRail (links) en Lui-
ten van NS. De nieuwe stalling 

biedt plaats aan zeshonderd fi et-
sen in het bewaakte deel in de 
kelder en 870 in het gratis onbe-
waakte deel op het dak. 

Ook E-bikes en scootmobiels 
kunnen er gemakkelijk terecht 
dankzij de hellingbaan.

Nieuwe prestatieafspraken tussen 
de gemeente en Kennemer Wonen 

Castricum - De gemeen-
te Castricum en Kennemer Wo-
nen trekken samen op om Cas-
tricum aantrekkelijk te hou-
den als woongemeente. Woens-
dag 10 juli zijn door wethouder 

Portegies en directeur-bestuur-
der Tromp van Woningcorpora-
tie Kennemer Wonen prestatie-
afspraken ondertekend. Deze af-
spraken gelden tot 2017. 
Het gaat om een hernieuwing 

van de afspraken die twee jaar 
geleden zijn gemaakt en die nu 
afl open. De afspraken gaan over 
de woningvoorraad en de leef-
baarheid in buurten en wijken. 
Doel is de lokale en regiona-
le woonopgave in te vullen. De 
gemeente voert de regie over 
de uitvoering van het woonbe-
leid, brengt betrokken partijen 
samen, stemt beleid af en toetst 
initiatieven. Met Kennemer Wo-
nen wordt het woonbeleid ge-
realiseerd. Kennemer Wonen is 
als eigenaar van een groot deel 
van de (sociale) woningvoorraad 
een belangrijkste partner in het 
woonbeleid van Castricum.
Momenteel wordt nieuwbouw 
van woonzorgcentrum De Boog-
aert in Castricum gerealiseerd 
door Kennemer Wonen en  Vi-
Va! Zorggroep, de Villa Rotonda 
in Castricum en de ontwikkeling 
van het Heer Derckplantsoen in 
Akersloot.  

Strammerzoom kan 
gerenoveerd worden
Akersloot - Op vrijdag 12 ju-
li hebben ViVa! Zorggroep en 
A.C. Borst Bouw een aanneem-
overeenkomst gesloten voor de 
renovatie met beperkte nieuw-
bouw van het woonzorgcentrum 
Strammerzoom. Als regionaal 
opererende dienstverlener heeft 
ViVa! Zorggroep bewust in haar 
aanbestedingsprocedure vijf re-
gionale aannemers benaderd 
die ervaring hebben in renova-
tiewerk en in nieuwbouw. A.C. 
Borst start met de bouwwerk-
zaamheden na de bouwvak. 

Medio februari 2014 wordt het 
pand geheel gerenoveerd weer 
overgedragen aan ViVa! Zorg-
groep. Door het uitvoeren van de 
renovatie behoudt ViVa! Zorg-
groep een kleinschalig woon-
zorgcentrum voor Akersloot. 
Bovendien kunnen, na moder-
nisering, ook cliënten met een 
zwaarder wordende zorgvraag 
in het centrum blijven wonen. 
Na renovatie zijn alle apparte-
menten bedtoegankelijk, voor-
zien van nieuw sanitair, een af-
sluitbare kitchenette en perso-
nenalarmering. Het Trefpunt, de 
algemene ruimte waar activitei-
ten en de maaltijden worden ge-

organiseerd, is vergroot en af-
gescheiden van de gangen en 
daardoor te gebruiken als activi-
teitenruimte. Op de plaats waar 
nu veel bewoners samen komen 
om koffi e te drinken zal na reno-
vatie een lees- en koffi etafel ge-
realiseerd zijn. 

Het areaal voor ondersteunen-
de diensten is geoptimaliseerd 
en afgestemd op de toekomsti-
ge bewonerpopulatie. Als onder-
deel van de renovatie wordt ook 
groot onderhoud uitgevoerd aan 
installaties, schilderwerk en tuin. 
Op de plaats van het voormalig 
mortuarium komt nieuwbouw; 
uitgevoerd als een Noord-Hol-
landse stolpboerderij. Vanwe-
ge het groeiende aantal bewo-
ners dat 24-uurs toezicht be-
hoeft, worden in de boerderij 
twee groepshuiskamers gerea-
liseerd voor intra-en extramura-
le cliënten. 

Deze nieuwbouw wordt met een 
kas verbonden met het hoofdge-
bouw. In deze kas worden tuin-
tafels op hoogte gerealiseerd zo-
dat ook mindervalide bewoners 
hun groene vingers kunnen blij-
ven oefenen. 

De handen dichtknijpen
Ik kon het niet nalaten om te rea-
geren op de ingezonden brief ‘SP 
hou je aan je leest’ van Jan Res 
die in De Castricummer van 10 juli 
stond. Hierin beweert de schrijver 
namelijk dat de fi nanciële crisis en 

de gevolgen hiervan voor de Ne-
derlandse bevolking een nuttiger 
aandachtspunt is voor de afde-
lingspartij van de SP in Castricum 
dan de problematiek die men on-
dervindt bij de spoorwegovergang. 

De leden van deze partij hebben 
in de korte tijd dat ze bestaan 
zich al voor verschillende acties 
ingezet, zoals de schoentjesactie 
voor de Nederlandse kinderen die 
opgroeien in armoede en meer-
dere acties tegen de onmenselijke 
maatregelen betreffende de zorg. 
Het lijkt mij dat Castricum tevre-
den mag zijn met het feit dat er 
een afdeling van de SP is opge-
richt die zich inzet in het voordeel 
van inwoners van de CAL.  
A.E. van Diepen, Castricum. 

Castricum

Opening fi etsenstalling
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Uitgeest - De duivensportlief-
hebbers van postduivenvereni-
ging De Snelvlieger hadden een 
druk weekeinde 

Door het wisselvallige en slechte 
weer zit het de duivensportlief-
hebber de laatste maanden niet 
erg mee. Uitstel en afgelastingen 
zijn dit jaar bijna regelmaat ge-
worden, zo ook zaterdag in de 
ochtend nog wat uitstel met de 
lossing tot het optrekken van de 
grondmist in Frankrijk en Belgie. 
Vijf voor half twaalf in kregen de 
duiven de vrijheid voor een tour 
van de derde jonge duivenvlucht 
vanuit Grimbergen met een af-
stand van 181 kilometer waren 
er 12 deelnemers met 276 dui-
ven. Om 13.45.28 uur meldde de 
eerste en snelste duif zich bij de 
Tandem W&F Rodenburg in Uit-
geest. De duif vloog een gemid-

delde van 1289,522 m/p.m. wat 
komt op een snelheid van ruim 
77 kilometer per uur. 
De uitslag van de eerste vijf lief-
hebbers luidt als volgt: 1-6-7-8-
14e Tandem W&F Rodenburg, 
2-23-26-30-51e Ingrid van Bo-
hemen, 3-12-20-28-45e Gert 
Twaalfhoven, 4-18-29-40e Dirk 
de Bruin en 5-24e Peter Schel-
levis.

De attractieprijs geschonken 
door Wim van Hoolwerff gaat 
naar Jeugdlid Jikke Liefting met 
z’n duif op de 10e plaats en de 
wekelijkse taart gaat evens naar 
Jikke Liefting met een van zijn 
duiven op de 50e plaats. De eer-
ste duif van de Tandem W&F Ro-
denburg was tevens goed voor 
een fraaie 2e plaats in het Ray-
on B. tegen  110 deelnemers met 
2151 duiven. Slechts een van de 

       Super weekend
       W&F Rodenburg 

De winnaars

12 deelnemers viel dit weekend 
buiten de prijzen. 

Ook werd er die dag de vijfde 
mid-fond vlucht van het jaar ver-
vlogen. Met nog een klein aan-
tal deelnemers van 6 liefhebbers 
met 66 duiven werd de strijd 
aangegaan vanuit het Franse 
Soissons met een afstand van 
357 kilometer. De duiven wer-
den om 11.45 uur gelost en om 
16.44.27 uur meldde de eerste en 
snelste duif zich bij de Tandem 
W&F Rodenburg in Uitgeest.  De 
duif vloog een gemiddelde snel-
heid van 1193,061 m/p.m. wat 
neerkomt op een snelheid  van 
ruim 71 kilometer per uur. 
De uitslag van de eerste vijf lief-
hebbers luidt als volgt: 1-3-4-
6-8e Tandem W&F Rodenburg, 
2-7-10-14e Gert Twaalfhoven, 5e 
Piet Groentjes, 9e Hein Berkhout 
en 13e Comb. Kerssens-Krom. 
De attractieprijs geschonken 
door Gert Twaalfhoven gaat ver-
diend naar de Tandem W&F Ro-
denburg met een duif op de 12e 
plaats en als extraatje maakte ze 
ook aanspraak op de wekelijkse 
taart met de laatste prijsduif. 
De eerste duif van de Tandem 
W&F Rodenburg was tevens 
goed voor een glorieuze eer-
ste plaats in het Rayon B tegen 
93 deelnemers met 1172 dui-
ven. Maar de klapper werd ge-
maakt door eveneens als eerste 
te draaien in de afdeling Noord-
Holland tegen 492 deelnemers 
met 6198 duiven. Hiermee werd 
ook de fel begeerde vermelding 
als nummer één op “Teletekst” 
verwezenlijkt. Dit alles is een 
mooie bekroning op het sterke 
spelen met de duiven van dit sei-
zoen. 
Naast winnaars zijn er natuurlijk 
ook altijd verliezers, ook op deze 
vlucht viel er een van de 6 deel-
nemers buiten de prijzen. (Hein 
Berkhout)

Veel belangstelling voor 
energiezuinige bouw
Uitgeest - Een toerbus met deskundigen uit de Noord-Holland-
se bouwwereld kwam vrijdagmorgen 12 juli een kijkje nemen aan 
de Westergeest 71 in Uitgeest. De Uitgeester aannemer Paul Stam 
bouwt daar met adviesbureau Energy 2020 aan een woning die meer 
energie oplevert dan hij verbruikt. Volgens kenners een doorbraak in 
de woningbouw. Burgemeester Theo van Eijk heette de vijftig geno-
digden van harte welkom. Hij sprak de hoop uit dat door samenwer-
king en kennisuitwisseling de bouwsector spoedig weer op volle toe-
ren kan draaien (foto: gemeente Uitgeest)

Herinrichting 
Molenweg en omgeving
Uitgeest - Volgens de gemeen-
telijke planning wordt in het eer-
ste kwartaal van 2014 begonnen 
met de vervanging van het riool 
in de Molenweg en omgeving. 
Een deel van het gebied wordt 
vervolgens heringericht qua be-
strating. De afronding van het 
project is eind 2014.
Het werk aan de riolering draait 
om het vervangen van het oude 
buizenstelsel door een geschei-
den systeem. Daarmee is het 
mogelijk om het relatief schone 
hemelwater (via de straatputten) 
apart te houden en apart te ver-
werken van het ‘vuile’ afvalwa-
ter van woningen en bedrijven. 
De rioolvervanging vindt plaats 
in: de Molenweg, Kastanje-
straat, Berkenstraat, Meidoorn-
straat, Esdoornstraat, Loet, De 
Iepen, Bonkenburg en Schevel-
straat. Om de woningen bereik-
baar te houden wordt het werk 
gefaseerd uitgevoerd.
Volgend op de rioolvervanging 
vindt in dezelfde straten (met 
uitzondering van de Schevel-
straat, De Iepen en het deel van 
de Bonkenburg aan de dorpszij-
de van de Populierenlaan) een 
herinrichting plaats. Het ont-
werp van die inrichting is nu al 
te bekijken op de gemeentelij-
ke website, inclusief verschillen-
de impressies van het toekom-
stige straatbeeld (www.uitgeest.
nl/Gemeentehuis/Terinzageleg-
ging). Hier is ook een toelichting 
te vinden op de gemaakte keu-
zes. Alle informatie is ook op pa-
pier in te zien bij de receptie van 
het gemeentehuis. 
De gemeente Uitgeest hecht 
veel waarde aan de reacties van 
bewoners op het ontwerp van de 
herinrichting. Reageren is moge-
lijk tot zondag 8 september door 
het invullen van een speciaal di-
gitaal formulier (www.uitgeest.

nl/Gemeentehuis/Terinzageleg-
ging). Een papieren formulier 
is te krijgen bij de receptie van 
het gemeentehuis. Reacties die 
na 8 september binnenkomen, 
worden niet meer in behande-
ling genomen. Alle reacties die 
per formulier worden ingediend 
krijgen de behandeling van ‘in-
spraakreactie’. 
Wilt u iemand benaderen in ver-
band met dit project, dan kan dat 
per e-mail aan: info@uitgeest.nl.

Inloopmiddagen herinrich-
ting Molenbuurt

Bijeenkomst 1 op donder-
dag 22 augustus van 17.30 
tot 19.00 uur in het gemeen-
tehuis. Deze bijeenkomst 
gaat over de werkzaamhe-
den in de Molenweg, Kastan-
jestraat, Berkenstraat, Mei-
doornstraat, de Loet en Bon-
kenburg ten noorden van de 
Populierenlaan.

Bijeenkomst 2 op woens-
dag 28 augustus van 17.30 tot 
19.00 uur in het gemeente-
huis. Deze bijeenkomst gaat 
over de werkzaamheden in 
Bonkenburg ten zuiden van 
de Populierenlaan, de Sche-
velstraat en De Iepen.

Bewoners en andere belang-
stellenden kunnen hier de 
reeds op de website gepu-
bliceerde en bij de balie be-
schikbare tekeningen en im-
pressies van straatbeelden 
bekijken. Tijdens de inloop-
middagen zijn de bij de her-
inrichting betrokken functio-
narissen aanwezig om vragen 
te beantwoorden. 

Uitgeest - Vorige week donder-
dagavond even voor achten is 
een eenzijdige ongeval gebeurd 
op de Kruiskamplaan in Uitgeest.  
De bestuurder van een scooter 

is daarbij gewond geraakt. De  
oorzaak van het ongeluk is  
onbekend. 
(bron: MGK Producties/Lucas 
Hazes)

Uitgeest - Het college van Uit-
geest heeft besloten om geen 
verzoeken om informatie op 
grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur meer in behande-
ling te nemen als die per e-mail 
worden gedaan. De reden om de 
‘elektronische weg’ af te sluiten 
is dat er een toenemend aantal 
Wob-verzoeken wordt gedaan 
waarbij het niet gaat om het in-
winnen van informatie, maar om 
het innen van een dwangsom in 
het geval de gemeente niet tij-
dig reageert. Per e-mail is het 
betrekkelijk eenvoudig om com-
plexe vragen te stellen aan gro-
te aantallen overheden tegelijk. 
Wie dan niet tijdig reageert, ver-
beurt een dwangsom. 
De gemeente Uitgeest heeft 
nooit expliciet kenbaar gemaakt 
dat de elektronische weg voor 
Wob-verzoeken openstaat. Maar 
de gemeente heeft in het verle-
den wel per e-mail ingediende 
verzoeken behandeld. Dat ge-
beurt in het vervolg niet meer. 

Wob-verzoeken 
niet per e-mail

Scooterrijder gewond



Arno Schlosser zomerkam-
pioen schaakclub Bakkum
Bakkum - Op de laatste ener-
verende avond van de zomer-
schaakcompetitie wist Arno 
Schlosser opnieuw het kampi-
oenschap bij schaakclub Bak-
kum binnen te halen. Een snel-
le overwinning op voorzitter Bob 
Bakker volstond om de laat-
ste prijs van het seizoen binnen 
te halen na eerder net naast de 
prijzen te hebben gegrepen. Op 
de tweede plaats eindigde Peter 
Siekerman. Op de derde plaats 

eindigde Henk van der Eng. Het 
zomerschaak werd dit jaar goed 
bezocht en ook schakers van 
SC Castricum waren vaak pre-
sent. Gedurende de zomer wordt 
er elke dinsdagavond ‘wild ge-
schaakt’ in Hotel Borst, waar een 
ieder zich kan aansluiten. Zon-
dag 18 augustus wordt het ze-
vende schaaktennistoernooi ge-
houden bij TC Bakkum. Aanmel-
den bij Han Kemperink of Arno 
Schlosser.

Wind was scherprechter
Castricum - Twee wedstrijd-
vluchten stonden er in het af-
gelopen weekend voor de dui-
ven van de Gouden Wieken 
op het programma. Het Belgi-
sche Grimbergen (183 km) was 
de startplaats voor duiven voor 
de derde jongeduivenvlucht. De 
Castricumse duivensportliefheb-
berij had voor deze gemeng-
de vliegrace 211 duiven op reis 
gestuurd. Het was de NL13-
1120591 van Cees de Wildt die 
als eerste over de meet ging. De 
tweede duif behoorde aan San-
der de Graaf toe en de derde 
was van John Kool. Verder waren 
er vroege duiven bij Arie Hage-
man en Anton Tromp. De andere 
topplaatsen werden ingenomen 
door Gerhard Tromp, Jaap Kaan-
dorp en Nico de Graaf.

Ondanks de tegenwind maakten 
de prijsvliegers de respectabele 
snelheid van bijna 75 km per uur.
Vanuit het Franse Soissons (360 
km) was om kwart voor twaalf 
het oude duivenkonvooi op de 
wieken gegaan. Het was weder-
om Anton Tromp die zijn duiven 
op deze midfondvlucht zag win-
nen. Tweede werd Cees de Wildt 
en derde John Kool.
Voor de overnachtspelers stond 
er een vlucht vanuit het Franse 
Saint Vincent op het program-
ma (1080 km). De duiven wer-
den vrijdag om 9.00 uur gelost 
en zaterdag klokte Cor Schermer 
om 12.01.07 zijn winnende duif. 
Hij werd niet alleen eerste van 
Noord-Holland maar eiste ook 
de derde plek op in de ranglijst 
van geheel Nederland.  

Zwaan kraait victorie
Limmen - Mountainbiker Tibor 
Zwaan heeft donderdagavond 
overduidelijk laten zien wie het 
meeste recht had op de winst in 
de vijfde rit om de KPB (Kids and 
Parents Bikeschool) mountain-
bikecup; Zwaan duldde geen te-
genstander in zijn buurt. Op het 
MTB parcours aan de Pagenlaan 
in Limmen, inmiddels uitgebreid 
met enkele technische heuvel-
tjes, waren het de Egmonders 
die heer en meester waren over 
het verloop van de koers. Dit re-
sulteerde dan ook in een geheel 

gevuld Egmonds podium, echter 
met als minpuntje het ontbreken 
van de kusjes van een ronde-
miss. Naast Tibor Zwaan, afgelo-
pen weekend nog op jacht naar 
de titel van het N.K. mountain-
bike in Groesbeek, maar door 
kettingbreuk kansloos gewor-
den, was het ook dorpsgenoot 
Dennis Bruin, beiden uitkomend 
voor het biketeam van de Zilte 
Zoen, die de te kloppen renners 
waren. Wellicht door de tegen-
slag van het afgelopen weekend 
stond er ditmaal geen maat op 

Jaimie van Sikkelerus levert top-
prestatie in EK Supermoto in Latina

Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus van Team Voorwinden heeft 
tijdens de vijfde wedstrijd om het 
Europees Kampioenschap Su-
permoto in Latina een toppresta-
tie neer weten te zetten. In zowel 
de eerste als de tweede manche 
kwam de rijder uit Akersloot op 
een achtste plaats over de finish 
en finishte op een mooie zeven-
de plaats in het dagklassement.
Jaimie had even wat tijd nodig 
voordat hij zijn draai gevonden 
had op het circuit van Latina. In 
de training ging het nog niet he-
lemaal naar wens en perste hij er 
een dertiende tijd uit. De tijden 
lagen dicht bij elkaar en Jaimie 
wist dat wanneer hij in de man-
ches nog net heel iets beter zou 
rijden, hij wel eens richting die 
top tien zou kunnen schuiven. 
In de eerste manche pakte Jai-
mie een redelijke start maar door 
in de eerste bocht buitenom te 
gaan wist hij gelijk al door te sto-
ten naar een zevende plaats. In 
de beginfase werd Jaimie gepas-
seerd door Devon Vermeulen en 
probeerde hem te volgen. Niet 
veel later dan dat beide rijders 
waren gepasseerd door een TM-
rijder, kwam Devon ten val. Jai-
mie schoof hierdoor op naar een 
achtste plaats. Door het tem-
po hoog te houden hield hij net-
jes stand op de achtste plaats. 
De top tien reed dicht bij elkaar 
maar Jaimie bleef zijn lijnen in 

een hoog tempo rijden en bleef 
alle triples springen. Na zestien 
zwaar bevochten ronden, kwam 
hij op een achtste plaats over de 
finish.
Ook in de tweede manche kwam 
Jaimie goed weg bij de start en 
ging opnieuw in de eerste bocht 
buitenom. Helaas ging Devon 
Vermeulen voor Jaimie in de fout 
op een dubbelsprong en dit had 
tot gevolg dat beide rijders met 
elkaar in aanraking kwamen. 
Beide rijders moesten vanuit 
de achterhoede terug naar vo-
ren komen en gaven alles wat ze 
in huis hadden. Devon was net 
iets brutaler dan Jaimie en werd 
zesde terwijl Jaimie net als in de 
eerste manche op een achtste 
plaats over de finish kwam.
Met tweemaal een achtste plaats 
in de manches eindigde Jaimie 
op een zevende plaats in het 
dagklassement.

500 km van Assen
Jaimie heeft ook deelgenomen 
aan de 500 kilometer van As-
sen. Hij vormde samen met Kees 
Gijsbergen een team, dat maar 
liefst 62 jaar oud is. Dit beteken-
de dat het team de jongste en 
de oudste rijder van het deelne-
mersveld in haar team had zit-
ten. In de training was het lekker 
druk met 42 aanwezige teams. 
Sommige teams hadden vier rij-
ders maar de meeste teams gin-

gen met drie rijders van start. 
Een aantal teams moesten de 
111 ronden met hun tweeën rij-
den. Dit was ook het geval voor 
Jaimie en Kees. De hitte was een 
aanslag op de conditie van de 
beide mannen.
In de wedstrijd reed Jaimie ge-
lijk al goede tijden en Kees, die 
op een Yamaha R1 reed ging ook 
goed tekeer. Hun snelste tijd was 
goed voor een 27ste startplaats.
Er werd gestart door middel van 
een Le Mans start. Alle motoren 
aan de ene kant van de baan en 
de coureurs in pak aan de an-
dere kant. Toen de vlag omhoog 
ging moesten ze naar hun mo-
tor rennen en dan konden ze aan 
hun wedstrijd beginnen. 
Jaimie nam de start voor zijn re-
kening en kwam aan het einde 
van de eerste ronde op een twin-
tigste plaats voorbij start/finish. 
Jaimie moest zijn koppie erbij 
houden want 111 ronden van 4,5 
kilometer afleggen is een lange 
weg. Jaimie reed meestal zestien 
ronden om dan met Kees te wis-
selen die dan weer twaalf ron-
den reed. Na zeventig ronden 
reed Kees ook een keer veertien 
ronden. Kees is op leeftijd maar 
ondanks dit toch goed fit en ging 
als een tijger tekeer. Jaimie reed 
constante tijden en reed aan het 
einde van de wedstrijd ook nog 
eens zijn pr.
Foto: Cindy Messelier fotografie.

Tibor Zwaan. Ook Dennis Bruin 
had geen antwoord op de ex-
plosie van Zwaan, die als een 
flyer over het parcours ging en 
niemand heel hield. Het meest 
spannende gevecht werd ten-
slotte die tussen Dennis Bruin 
en Henk Jan Verdonk. Henk wist 
Jan Verdonk in de finale Dennis 
Bruin te achterhalen. Door een 
slippertje van Verdonk moest hij 
toch weer een gaatje toestaan 
met Bruin, maar met zijn super-
turbo benen wist Henk Jan Ver-
donk toch nog Dennis Bruin over 
de knie te leggen en een schit-
terende tweede plaats veilig te 
stellen. 

Castricum – Het lukt Red Stars 
Vitesse maar niet om aan te ha-
ken bij de middenmoot. RCH-
Pinguïns, eerder dit jaar een 
prooi voor de Castricumse honk-
ballers, was vrijdag met 9-2 te 
sterk.
In Heemstede was de aanval de 
grote makke van Red Stars. Tot 
de achtste inning noteerde de 
ploeg slechts twee honkslagen 
en derhalve geen punten. Pas 
in de laatste inning leverde een 
rally’tje van drie honkslagen de 
eerste twee punten op.
RCH is geen betere slagploeg, 
maar ging wel handiger met 

de kansen om. Het sprokkelde  
iedere inning punten bij elkaar, 
vooral omdat Red Stars toestond 
dat de gastheren volop honken 
stalen. Al na zes innings stond 
het 9-0.
Red Stars staat nu op de ne-
gende en voorlaatste plaats. De  
Castricummers kunnen wel om-
hoog kijken, want de nummers 4 
tot en met 9 van de ranglijst ont-
lopen elkaar weinig. Het is nu 
zomerstop, maar de eerste kans 
op een betere klassering volgt 
zondag 18 augustus. De thuis-
wedstrijd tegen nummer 2 Onze 
Gezellen is om 13.00 uur.

Red Stars voorlaatste 
na verlies bij RCH
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