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Bakkum Vertelt goedbezocht
Bakkum - Veel mensen heb-
ben genoten van het bijzon-

Problemen rond 
Kleibroek opgelost
Castricum - Een bewoners-
groep en de gemeente zijn 
samen tot een aangepast 
ontwerp gekomen voor een 
vernieuwde Kleibroek en ro-
tonde Torenstraat. Het eer-
dere ontwerpvoorstel van 
de gemeente vond te weinig 
draagvlak. De angel, de zij-
straten afsluiten, is er groten-
deels uit.
Wethouder Steeman van 
verkeer: ,,De bewoners wa-
ren duidelijk in hun reactie 
op het eerste ontwerp. Hoe-
wel we vanuit verkeersveilig-
heid onze redenen hadden 
om dit voor te stellen, zijn we 
blij dat er nu een mooi ont-
werp ligt dat de steun van de 
bewoners heeft. De roton-
de wordt echt een stuk beter 
voor fietsers en de Kleibroek 
krijgt naast een opknapbeurt 
ook verkeersaanpassingen. 
Ook hier verbetert de ver-
keersveiligheid.” Het belang-
rijkste verschil ten opzichte 
van het eerdere ontwerp is 
dat de meeste aansluitingen 
van zijwegen gehandhaafd 
blijven. Er zijn twee aanpas-

singen. De Koning Willem-
straat wordt wel afgesloten. 
Deze aansluiting ligt te dicht 
op de rotonde voor een vei-
lige verkeerssituatie. Verder 
worden de aansluitingen van 
de Helmkade en Kastanjel-
aan samengevoegd tot één 
aansluiting. Sander van Loo, 
deelnemer in de bewoners-
groep: ,,Goed dat we nu met 
elkaar aan de slag zijn ge-
gaan en tot een beter plan 
zijn gekomen. Over de ro-
tonde waren we het meteen 
al eens, en ook de wegaan-
passingen waren het pro-
bleem niet. De pijn zat echt 
in de aansluitingen. Met deze 
uitkomst kunnen we alleen 
maar tevreden zijn.” Steeman: 
,,We presenteren dit ontwerp 
nu aan alle bewoners. Het 
nieuwe ontwerp staat niet 
meer ter discussie, maar be-
woners kunnen nog wel rea-
geren op details of specifieke 
situaties nabij hun woning.” 
Wie het nieuwe ontwerp wil 
bekijken kijkt op www.castri-
cum.nl/NieuwOntwerpKlei-
broek. 

dere culturele aanbod dat het 
festival Bakkum Vertelt elk 

jaar biedt op Camping Bak-
kum. Niet alleen de camping-
gasten, maar ook volwasse-
nen en kinderen uit de wij-
de omgeving kwamen af op 
theater, vertelkunst, muziek 
en bijzondere activiteiten. 
Het was wel een beetje jam-
mer dat het zaterdagavond, 
traditiegetrouw het hoogte-
punt van het festival, ging re-
genen. De sfeer was er ech-
ter niet minder om. Foto: Pe-
ter Savenije. 
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Man doodgeschoten
Akersloot - Na een melding 
van een schietincident bij ho-
tel Akersloot aan de Geester-
weg, heeft de politie maan-
dagmiddag rond 13.40 uur 
een overleden man in een 
bestelbusje aangetroffen. 
Het zou gaan om een goud-
handelaar uit Zandvoort, 
de 47-jarige Hennie Schip-

per. Niet veel later meldde 
een 49-jarige man zich aan 
het politiebureau in Zaan-
dijk. Hij is aangehouden en 
ingesloten. De recherche 
komt graag in contact met 
getuigen of mensen die an-
derszins informatie hebben. 
Neem contact op met 0900-
8844 of anoniem 0800-7000.
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Uitgeest, 
Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

0251 - 652 430

Hooglander 
hamburgers
4 stuks €4,99

2 lamsburgers
2 pers. ratatouille

€4,99
Vleeswarentrio

Eiersalade
Leverkaas

Gebr. gehakt
samen €4,99
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 2-7-2017: No-
ra Dreschler, dochter van 
Mark Dreschler en Evelien 
M.G. van Klaveren. 6-7-2017: 
Maud Wilhelmina Roswit-
ha Krom, dochter van Bar-
tholomeus G. Krom en Yvon-
ne A.T. Veldt. 6-7-2017: Benja 
van der Zande, zoon van Erik 
van der Zande en Michelle 
Arendsen.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 1-7-2017: Her-
man P.J. Tiggelman en Mar-
jon Baas. Elders - 29-6-2017: 
Adam T. Murphy en Mahdija 
Mohamed. 6-7-2017 Willian 

J. Collins en D. van Kol. 7-7-
2017: Lars E. van der Hoek en 
Michelle Duijs.

Overleden
Castricum - 29-6-2017: Pe-
tronella V. Kraakman, wedu-
we van Hendricus P. Buter. 
29-6-2017: Petrus A. Zoon-
tjes, weduwnaar van Heléna 
G.M. Zonneveld. 29-6-2017: 
Maria J.G. van der Doelen. 
29-6-2017: Eduard M. Spruijt. 
29-6-2017: Hendrik J. van ¹t 
Loo, gehuwd met Catharina 
M. Joosse. 30-6-2017: Anna 
Ros, weduwe van Willem van 
Willigen. Elders - 29-6-2017: 
Erik C. Scherjon, gehuwd met 
Catharina Zonjee.

Castricum - Het Strand-
vondstenmuseum is in het 
bezit gekomen van een op-
merkelijke foto van een man 
met juten zak op het strand. 
Menno Twisk denk dat die in 
de 60-er jaren van de vorige 
eeuw is genomen. Nu is de 
vraag wie weet wie deze man 
is. Mail naar info@strand-
vondstenmuseum.nl.

Wie kent 
deze man?

Burgemeester herbe-
noemd door de Kroon
Castricum - Toon Mans is bij 
Koninklijk besluit van 28 juni 
herbenoemd tot burgemees-
ter van de gemeente Castri-
cum. De nieuwe ambtster-
mijn gaat in op 1 septem-
ber 2017. Het besluit bete-
kent zijn tweede periode van 

zes jaar als eerste burger. ,,Ik 
ben hier erg blij mee en wil 
de gemeenteraad bedanken 
voor het vertrouwen. De in-
woners, organisaties en on-
dernemers wil ik graag be-
danken voor de fijne contac-
ten en de plezierige samen-

Rurino na jaar terug naar Japan:

,,Ik mis Castricum nu al”
Castricum - Het afgelo-
pen schooljaar heeft het ge-
zin van Brigitte van Campen, 
bekend van restaurant De 
Oude Keuken, een Japanse 
scholiere in huis gehad via 
de uitwisselingsorganisatie 
AFS. De zestienjarige Rurino 
Doi is vorige week zondag 
teruggekeerd naar Tokio. 

Brigitte: ,,Ze heeft het afgelo-
pen schooljaar in 4 vwo ge-
zeten van het Bonhoeffer-
college.  Zij is een bijzonder 
meisje , heel open, energiek 
en vrolijk. Zij heeft enorm 
genoten het afgelopen jaar.” 
Rurino heeft gebadmintond 
bij BCC, ze was actief bij de 
scouting en heeft gedanst bij 
Mariz. In het afgelopen jaar 
heeft het meisje veel vrien-
den gemaakt.
,,Nu ben ik in Japan en ik 
mis Nederland, vooral Cas-
tricum!”, schrijft Rurino van-
uit Tokio. ,,De weg naar het 
strand door het bos bijvoor-
beeld. Toen ik voor de eerste 
keer de duinen zag, dacht 
ik ‘is dit echt Nederland?’ 
Want het uitzicht is hele-
maal niet zoals in Amster-
dam of in Utrecht. Ik mis ook 

het stille strand in Castricum. 
Mijn gastvader zei dat er de 
zeehonden zijn in de zee bij 
Castricum. Ik wilde die heel 
graag zien, maar dat luk-
te niet. Ik moet dus nog een 
keer naar Castricum terug-
komen om zeehonden te vin-
den!”

Het meisje is zeer te spreken 
over het dorp en ze vindt het 
een goed idee om de stroop-
wafels die ze vrijdag op de 
markt kocht te introduce-
ren in haar eigen land. Ruri-

no was ook onder de in-
druk van een ‘zee aan tul-
pen’ op de bollenvelden en 
zegt dat zij De Oude Keuken 
echt gaat missen. De men-
sen, maar ook de vleugel die 
er staat waarop ze nu en dan 
speelde.  ,,De mensen in heel 
Nederland waren altijd aar-
dig en vriendelijk en ik vond 
het heel gezellig met jullie. 
Dit jaar was echt bijzonder en 
fantastisch voor mij met mijn 
lieve familie, vrienden, fiets, 
kaas… Maar het is nog niet 
het einde, ooit kom ik terug!”

werking in de afgelopen ja-
ren. Ik kijk ernaar uit om dit 
met elkaar voort te zetten in 
onze mooie gemeente”, al-
dus Mans. De burgemees-
ter legt op 28 augustus de 
eed af bij de commissaris 
van de Koning de heer Rem-
kes. Voor zijn aanstelling in 
de gemeente Castricum was 
de in Hellevoetsluis geboren 
Mans burgemeester van Hil-
legom (2003-2011). Ook was 
hij wethouder in Brielle.

Castricum - Zondag 23 ju-
li spelen Sander Egas (zang) 
en Walter Verdonk (gitaar) 
bij de opening van drie nieu-
we exposities in Galerie 
Streetscape. Ze spelen eigen 
Nederlandstalige persoonlij-
ke liedjes. Exposities die ge-
opend worden zijn ‘Fotogra-
fisch Handschrift’ van deel-
nemers aan de workshops 
fotografie van Jaap Bijster-

Opening bij Streetscape
bosch, Ingrid Frissen en Ka-
ren Geerdink-van Rijn. Er 
is een ruimte ingericht voor 
(portret) schilderijen in op-
dracht met werk van Patrick 
van der Linde, Kitty Meije-
ring, Inez van Deelen-Sigg en 
Nel van Wijngaarden. 

Galerie Streetscape is ge-
opend van donderdag tot en 
met zondag 14.00-17.30 uur.

Castricum - De Schoonste 
Stranden Verkiezing 2017 is van 
start gegaan. Speciaal ter gele-
genheid hiervan hebben hon-
derden mensen op tientallen 
stranden samengewerkt aan 
een project dat vanuit een he-
likopter is gefilmd. Castricum 
maakte de letter O met stran-
dattributen als surfplanken 
en gekleurde ligkussens. Tij-
dens de helikoptervlucht kwam 
de boodschap aan alle Neder-
landse strandliefhebbers te-
voorschijn: Stem op ons strand! 
Stemmen kan tot en met zon-
dag 20 augustus via www.sup-
portervanschoon.nl.

Stemmen op 
het strand 









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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur
André Rieu

Maastricht Concert 2017
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Dunkirk

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 17.30 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 21.00 uur

Buena Vista Social Club: Adios
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur
woensdag 18.45 uur
Viceroy’s House

vrijdag 21.15 uur
Lion

zaterdag 12.30 uur  maandag 15.00 uur
Cars 3 - 3D

zondag 13.30 uur
dinsdag & woensdag 15.00 uur

Cars 3 - 2D
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 15.15 uur
zondag 12.30 uur

dinsdag & woensdag 15.00 uur
Verschrikkelijke Ikke - 3D

zaterdag 13.30 uur
zondag 16.00 uur  maandag 15.00 uur

Verschrikkelijke Ikke - 2D

Programma 20 juli t/m 26 juli 2017
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Zomermarkt in centrum 
Castricum - Zondag is er in 
het centrum een zomermarkt 
waar ook biologische- en 
streekproducten zijn te vin-
den. Er zijn volop kramen met 
verschillende artikelen. Er is 
een ruim aanbod, denk onder 
andere aan kleding, cosme-
tica, woondecoratie, speel-

goed, biologische produc-
ten en streekproducten. Er 
staan ongeveer 150 kramen 
klaar om te bezoeken van 
11.00 tot 18.00 uur. Natuurlijk 
zijn er ook kramen met eten 
en drinken. Speciaal voor de 
kinderen is er een draaimo-
len en een powerjump.

Rock ‘n Rollend de jaarmarkt op

Akersloot - Het bestuur van 
Rock&Rollstreet Akersloot, 
die ook de jaarmarkt op vrij-
dagavond van het Rock&Roll 
weekend organiseert, is be-
zig om ook dit jaar een markt 
volle glorie te kunnen pre-
senteren aan haar bezoekers. 
De 25ste editie van het festi-
val staat bol van activiteiten, 
waaronder de jaarmarkt, so-
lexrace, oldtimershow, tourrit, 
demonstraties et cetera.

De markt, gesitueerd om de 
grote tent op het Wilhelmin-
aplein, wordt opgeluisterd 
door foodstands en diver-

se thema’s waaronder de ja-
ren van rock-’n-roll. Met kle-
ding, snuisterijen, jukeboxen, 
lp’s en singles. Voor de lief-
hebbers van deze artike-
len moet dat als muziek in 
de oren klinken. Ook komt 
een echte barbier zijn kap- 
en scheerkunsten vertonen. 
Natuurlijk zijn er diverse at-
tracties en bij de lokale ver-
enigingen kan iedereen deel-
nemen aan activiteiten, zoals 
marshmallows bakken boven 
het kampvuur bij de scouting.

Met een divers aanbod hoopt 
de organisatie dat er voor al-

le bezoekers wat te vinden is.
Ook steeds meer lokale, re-
gionale ondernemers en 
marktkooplui melden zich 
aan, maar ook particulie-
ren en hobbyisten weten de 
markt weer te vinden. Dit jaar 
is er weer ruimte voor hande-
laren/particulieren met twee-
dehands goederen. Deze 
groep kan nog iets beter ver-
tegenwoordigd worden, maar 
de organisatie vertrouwd er-
op dat ook deze zich de ko-
mende maand zullen aan-
melden. De aanmeldingen 
stromen binnen, 70% van de 
kramen is al verhuurd.

Het belooft weer een mooie 
en diverse markt te worden.
De markt is dit jaar 
op 25 augustus van 
16.00 uur tot 22.00 uur.                                                                                        
Voor 35,00 euro kan men een 
kraam met verlichting huren. 
Mail naar anna.oorthuis@
quicknet.nl voor het boeken 
van een kraam of meer infor-
matie. Lokale verenigingen of 
goede doelen kunnen voor 
een speciaal tarief een kraam 
huren. 

Côte du Nord zondag  
in De Oude Keuken

Castricum - Zondag 23 juli treedt Côte du Nord op in De 
Oude Keuken. Het trio speelt gypsyswing in de stijl van 
Django Reinhardt en het Quintette du Hot Club de France 
met uitstapjes naar musette, bolero en rumba. De bandle-
den uit Castricum en Heiloo spelen sfeervolle muziek op de 
voor- en achtergrond met onstuimig gitaarspel van solist Ed 
Beerepoot. Met Us Inen slaggitaar en zang, Jeroen Walstra 
op contrabas. Aanvang 15.00 uur.

Thuisblijfkamp Clusius
Castricum - Vorige week 
zijn de klassen 2 van het Clu-
sius College alle kanten uit-
gevlogen; het was kamp-
week. Maar er zijn ook al-
tijd leerlingen die liever mee-
doen met het thuisblijfkamp. 
Die wordt elke dag vanuit 
school gestart en er zijn el-
ke dag leuke dingen te doen. 
Zo werd er onder andere met 

de leerlingen kano gevaren, 
gebowld en werd er even 
lunch gemaakt door de leer-
lingen waar ook de teamlei-
ders, medewerkers van de 
administratie en de directeur 
voor werden uitgenodigd. In 
even feestelijk versierd lokaal 
werd er genoten van de soep, 
sandwiches, wraps en muf-
fins.

André Rieu - 2017 
Maastricht Concert

André Rieu, bij miljoenen 
bekend als ‘De koning van 
de wals’, is een van de po-
pulairste artiesten ter we-
reld. Zijn legendarische con-
cert in Maastricht, dat elk 
jaar plaatsvindt, is een van 
de jaarlijkse bioscoopevene-
menten waarnaar met on-
gekend enthousiasme wordt 
uitgekeken. Het concert in 
Maastricht vindt plaats op 
het prachtige middeleeuwse 

plein in de thuisstad van An-
dré, waar de maestro zich in 
zijn element voelt en waar hij 
samen met zijn 60-hoofdige 
Johann Strauss Orkest, so-
pranen, tenoren en heel bij-
zondere gasten zijn opwach-
ting maakt. Gastheer is An-
dré van Duin, die exclusief 
voor bioscoopbezoekers een 
interview met André Rieu 
houdt wanneer hij van het 
podium stapt.

Van regisseur Christopher 
Nolan komt de actiethriller 
Dunkirk. Dunkirk opent met 
honderduizenden Britse en 

Actiethriller 
Dunkirk

geallieerde troepen die om-
ringd worden door de vijand. 
Ze zitten gevangen op het 
strand met hun rug naar de 
zee gekeerd. Het lijkt een on-
mogelijke situatie nu de vij-
and hen van alle kanten heeft 
ingesloten.
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Kunstmarkt 
bij de molen
Egmond - Op 23 juli is er bij 
restaurant Smakelijk in Eg-
mond aan den Hoef een kun-
stenaarsmarkt met zo’n 25 
kramen. Er is teken- en schil-
derwerk, keramiek, beeld-
houwwerk, fotografie, hand-
gemaakte tassen, sieraden 
en de Egmondse brouwerij, 
bekend van Sancti Adelber-
ti, is van de partij. Er worden 
ook kunstwerken en kunste-
naarsbenodigheden aange-
boden, ambachten presen-
teren zich en er is livemu-
ziek. Verder zijn er portrettis-
ten aanwezig. Na vijftig jaar 
is de molen van Berkhout bij-
na gerestaureerd en is een 
bezoekje waard voor kof-
fie en lunch evenals het ter-
ras naast het restaurant. Er is 
voldoende ruimte om te par-
keren. Er is nog ruimte voor 
kunstenaars op de markt van 
10 september. Reserveren via 
06-57537430 of rodericktay-
lor@hotmail.com.

Ontdekkingstocht met 
de nieuwe plattegrond

Castricum - Al het moois dat 
de dorpen Castricum, Bak-
kum, Limmen, Akersloot en 
De Woude te bieden hebben, 
is verzameld op de nieuwe 
plattegrond van Castricum. 
Deze is voor alle toeristen 
gratis te verkrijgen op diverse 
plekken in de gemeente zo-
als bij bezienswaardigheden, 
campings en eetgelegenhe-
den. De oplettende dorps-
genoot heeft het al gezien: in 
het dorpscentrum van Castri-
cum hangen schilden met de 

tekst ‘Voor liefhebbers’ en in-
middels zijn ook de plaats-
naamborden aangevuld met 
deze slogan. Met de slogan 
‘Voor liefhebbers’ wil het ge-
meentebestuur het bijzon-
dere aanbod in de gemeen-
te op de kaart zetten. Castri-
cum is vooral bekend vanwe-
ge zijn kleinschalige strand 
met aantrekkelijke pavil-
joens, het prachtige bos- en 
duingebied en de vermaarde 
camping Bakkum. Toch bezit 
de gemeente tal van minder 

Japans eethuis geopend:
Sushi Bar Sushibar Moon 

voorziet in behoefte
Heemskerk - Op het Bach-
plein wordt donderdag Su-
shibar Moon geopend. Een 
gloednieuw Japans eethuis 
met 36 zitplaatsen en een 
grote diversiteit aan gerech-
ten op de kaart. Ga genieten 
van de traditionele Japanse 
keuken of haal de gerechten 
af voor thuis of op de zaak.

De zaak wordt gerund door 
twee compagnons: John en 
Moon. John vertelt: ,,Toen ik 
acht jaar geleden in Heems-
kerk kwam wonen, viel me 
op dat hier nergens Japanse 
gerechten verkrijgbaar wa-
ren, terwijl er veel liefheb-
bers van de Japanse keuken 
zijn.’’ Eerder runde hij restau-
rants in Amsterdam en Pur-
merend, de afgelopen drie 
jaar zocht John actief naar 
een geschikt pand in Heems-

kerk. Het liefst in het cen-
trum, maar dat bleek een las-
tige opgave te zijn. Met het 
vrijkomen van het pand aan 
het Bachplein 7 greep hij zijn 
kans. Voorheen was hier een 
café gevestigd, enkele ele-
menten van het interieur zijn 
daarvan nog te vinden. Zo 
liet hij het dartbord bewust 
hangen, net als een kande-
laar aan de wand en een her-
kenbaar schilderij. Verder 
werd de zaak compleet ver-
bouwd. ,,Gasten kunnen hier 
à la carte dineren. We serve-
ren niet alleen sushi, maar 
ook gerechten van de tep-
pan yaki (Japanse grillplaat) 
en seafood.’’ Sushibar Moon 
is geopend dinsdag tot en 
met donderdag tussen 16.00 
en 22.00 uur en vrijdag tot en 
met zondag tussen 14.00 en 
22.00 uur.

Akersloot/Uitgeest - De 
laatste jaren ondervinden 
waterrecreanten steeds meer 
overlast van waterplanten op 
het Alkmaarder- en Uitgees-
termeer. Het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeester-
meer wil dit aanpakken.
Op het meer zijn steeds meer 
watersporters die problemen 
ondervinden door water-
planten. Deze blijven achter 
het roer of motor vast zitten, 
zodat de boot onbestuur-
baar wordt of zelfs stopt. 
Dan moeten eerst de planten 
weggehaald worden, voordat 
de weg vervolgd kan worden. 
In het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer gaat het om de 
smalle waterpest. Deze wa-
terplant kwam oorspronkelijk 
niet in Nederland voor, maar 
heeft zich hier wel gevestigd. 
De afgelopen jaren is deze 
explosief in het meer gaan 
groeien door de goede wa-
terkwaliteit en nu extra door 
het relatief warme voorsei-
zoen. De plant bevindt zich 
vooral in het gebied De Dod-
de maar manifesteert zich 
ook op andere plekken bin-
nen het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer. 
Voor het probleem is geen 
verantwoordelijke partij aan 
te wijzen. Het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeester-
meer voelt zich echter wel 
verantwoordelijk vanuit haar 
recreatiedoelstellingen om 
hier iets aan te doen. Het re-
creatieschap is momenteel 
inzichtelijk aan het maken 
wat de omvang van het pro-
bleem is, welke ervaringen 
en oplossingen er al zijn voor 
het terugdringen van de wa-
terpest en welke regels daar-
voor gelden. Dit gebeurt sa-
men met een ecologisch ad-
viesbureau. 
Het verwijderen of vernieti-
gen van alle smalle waterpest 
zal niet mogelijk zijn. Het re-
creatieschap beheert twee 
recreatiegebieden, De Bui-
tenlanden en het Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer. Een 
heerlijke plek voor een dag-
je uit. 
Kijk voor meer informatie op 
de website www.alkmaarder-
enuitgeestermeer.nl.

Waterplanten 
zijn probleem

Wereldrestaurant Beverhof:
Neem de kinderen 
gratis mee uit eten 

Beverwijk - Vier de zomer 
samen met de kinderen bij 
Wereldrestaurant Beverhof! 
De hele maand juli mag per 
betalende volwassene één 
kind tot en met elf jaar gratis 
gebruikmaken van het uitge-
breide buffet. Het restaurant 
beschikt bovendien over een 
grote inpandige speelruimte, 
waar de kinderen zich na de 
maaltijd kunnen vermaken.

Een tafelvoetbalspel, super-
grote bouwblokken, diver-
se toestellen om te kunnen 
klimmen en klauteren, zelfs 
een glijbaan is aanwezig. 
De ouders kunnen via een 
beeldscherm in de ernaast 
gelegen restaurantzaal een 
oogje in het zeil houden, ter-
wijl ze zelf nog genieten van 
de gerechten uit verschillen-
de landen. Van Japanse su-
shi tot Italiaanse pizza en 
van vers gebakken kangoe-

roevlees tot oer-Hollandse 
poffertjes; het is er allemaal. 
Speciaal voor de kinderen is 
er een verlaagd deel van het 
buffet, waar ze zelf iets lek-
kers kunnen uitkiezen en op-
scheppen. Ook de enorme 
hoeveelheid nagerechten zal 
bij de kinderen in de smaak 
vallen. Niet alleen liggen er 
diverse soorten vers fruit, ook 
zijn er diverse soorten mous-
se en schepijs. En wat te den-
ken van de grote chocolade-
fontein? Het restaurant be-
schikt over 650 zitplaatsen en 
is dus ook zeer geschikt voor 
personeelsfeesten. Dank-
zij de uitgekiende indeling 
is er ondanks deze omvang 
toch een knusse sfeer gecre-
eerd. Wereldrestaurant Be-
verhof is dagelijks geopend 
vanaf 16.30 uur. Kijk op www.
wereldrestaurantbeverhof.nl 
voor een video-impressie van 
het restaurant.

bekende pareltjes, die Cas-
tricum maken tot een plek 
waar alle soorten liefheb-
bers kunnen genieten. Ook 
voor inwoners van de ge-
meente valt er nog genoeg 
te ontdekken in de eigen 
dorpen. Een bijzondere wan-
deling over het Zeerijdtsdijk-
je in Bakkum bijvoorbeeld 
waar de oorspronkelijke om-
slag van duingebied naar 
polder te zien is. Of de fiets-
route ‘Omloop Noord-Hol-
land’ waar je in 27 kilometer 
door bijna de hele gemeen-
te fietst. En uiteraard staan 
er op de plattegrond genoeg 
adresjes van bezienswaar-
digheden en mooie plekken. 
De campagne is wat dat be-
treft voor én door liefheb-
bers. Meer weten? Kijk op 
de Facebookpagina voor-
liefhebbers met wekelijk-
se weekendtips en verhalen 
over liefhebbers uit de dor-
pen. De plattegrond is gra-
tis te verkrijgen bij onder an-
dere strandpaviljoens, boe-
rencampings, Huis van Hil-
de, De Hoep, restaurants en 
winkels. 

Pas op voor muien!
Regio - Vorig week scho-
ten de lifeguards van de red-
dingsbrigade meerdere ke-
ren zwemmers te hulp die in 
de problemen waren geko-
men tijdens het zwemmen.
In de meeste gevallen wer-
den de zwemmers verrast 
door een muistroming. In to-
taal kwam de reddingsbriga-

de afgelopen week 195 keer 
in actie, waarbij in tien geval-
len sprake was van een red-
ding uit een levensbedrei-
gende situatie. Daarnaast 
trad de reddingsbrigade 
meermaals preventief op om 
te voorkomen dat badgasten 
in de problemen zouden ko-
men.





Zin in de vakantie!

Naar speelpark De Batavier 
inclusief midgetgolfbaan! 

Speelpark De Batavier is een au-
thentieke speeltuin mét spannen-
de attracties, zoals de Lunaloop, 
kabelbaan, Splash en natuurlijk 
de watersproeiers op het Weagh-
pleintje en midgetgolfbaan De Be-
driegertjes. Het speelpark is te vin-
den op de Bergerweg 100 aan de 
rand van Alkmaar, op de weg naar 
Bergen.

Het is een echt familiepark voor 
kinderen tot ongeveer twaalf jaar 
oud, met een sfeervol terras en 
restaurant natuurlijk gelegen tus-
sen de bomen. Zowel in de zon als 
in de schaduw is het goed vertoe-
ven. De kinderen kunnen spelen 
terwijl hun begeleiders genieten 
van koffi e met gebak, een lunch 
of een biertje met een portie bit-
terballen, terwijl ze toezicht hou-
den. De attracties die ervoor zor-
gen dat de kinderen zelf spelen 
en hun fantasie gebruiken maken 

het speelpark aantrekkelijk; nos-
talgie die voldoet aan de huidi-
ge kwaliteitseisen en authentieke 
speeltoestellen gecombineerd met 
spannende attracties.

Als afsluiter of juist als start, is een 
rondje midgetgolf met het hele ge-
zin een aanrader. Met elkaar de 
competitie aangaan op de 18 holes 
midgetgolfbaan De Bedrieger-
tjes zit bij de prijs inbegrepen. Er 
is bovendien alle ruimte voor kin-
derpartijtjes, schoolreisjes en di-
verse arrangementen voor feesten 
en partijen. Speciaal is het ‘Opa 
en oma-arrangement en nieuw dit 
jaar op de zondagmiddag: kinder-
theater met Kiwi en Mevrouw Slin-
ger, Zij spelen de minimusical Klei-
ne diertjes, grote diertjes.

Voor openingstijden en meer infor-
matie: www.debatavier.nl. Parke-
ren is gratis.
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DAMES uitgroei verven,
knippen & drogen

HAARSTUDIO

Dreams
Prinses Beatrixlaan 17 - Tel. 0251 - 311 764
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DAMES uitgroei verven,
knippen & drogen

HAARSTUDIO

Dreams
Prinses Beatrixlaan 17 - Tel. 0251 - 311 764

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12.00 uur 19.00 uur
09.00 uur 18.00 uur
09.00 uur 18.00 uur
09.00 uur 21.00 uur
09.00 uur 18.00 uur
09.00 uur 17.00 uur
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1 juli t/m
31 augustus

€ 37,50

HEREN knippen
+potje wax € 19,00

Geldig t/m 31 augustus

Prinses Beatrixlaan 17
Tel. 0251-311764

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Like en volg ons op FACEBOOK

Alleen geldig op de VRIJDAG!  
VRIJDAG WEEKEND TAS JULI
1 Brood naar keuze..... 

1 Stokbrood met kruidenboter
1 zak Kadetten • 1 zak Krentenbollen
1 pak Roomboter Koek naar keuze..... 

1 zak Merengue Toren Schuim
Niet voor de prijs van € 15,50 maar € 10,00   OP = OP!

VRIJDAG WEEKEND TAS 
1 Brood naar keuze..... 

1 Stokbrood met kruidenboter
1 zak Kadetten • 1 zak Krentenbollen
1 pak Roomboter Koek naar keuze..... 

1 zak Merengue Toren Schuim
Niet voor de prijs van € 15,50 maar 
ORANJE LEEUWINNEN TOMPOUCEN € 1,75
HOLLANDSE AARDBEIEN SLOFFEN € 8,95 

Hèt Recreatiepark tussen
Alkmaar en Bergen!
Bergerweg 100

Alkmaar
072 - 511 48 16

Info: www.debatavier.nl

We zijn weer open

Opa en oma arrangementen

Juli en augustus dagelijks geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.

Kinderpartijtjes

Iedereen is welkom

Zin in de vakantie!Zin in de vakantie!
Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340
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Burgemeester Mooijstraat 16 - 1901 ET Castricum - 0251- 65 72 84
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Nu een bezoekje meer dan waard.
Het is weer vakantietijd......

Voor iedere klant een gratis ijsje
van Marx O’Larry’s

(bij besteding vanaf € 50,- per klant aan sportartikelen bij Sport 2000)
Geldig t/m 31 augustus 2017

TM

Speelstr
aatTM

TM

TM

P1 - inchecken

P2 t/m P4 - parkeerplaatsen

Parkeervakken

Stalling voor bromfiets/motor

Sanitairgebouw (met invalidensanitair)

Toilet

Camperstortplaats

Kinderspeelplaats

Voetbal

Volleybal

Basketbal

Tennis

Jeu de Boules

Oplaadpunt elektrische auto’s

BBQ voor watersportplaatsen

Kampvuur (onder campingtoezicht)

Openluchttheater ‘De Pan’
 
 

 Watersportplaatsen met auto, met elektra (16A): 6-17
 Zonplaatsen met auto, met elektra (10A): 1-5, 18-73
 Duinplaatsen zonder auto, met elektra (10A): 74-97
 Speelplaatsen zonder auto, met elektra (10A): 98-112
 Tentplaatsen zonder auto, zonder elektra: 113-139
Plaatsen met wateraansluiting: 24-27, 75-78

Supermarkt

Horeca

Wasserette

Kinderboerderij

Internethuisje

Filmhuis

Surfhuisje

Fietsverhuur

Nachtwacht

Dokterspost

EHBO/AED defibrillator

Brandkraan

Afsluiting

Evacuatieroute

Ondergrondse container:
glas, papier, restafval

Watertappunt 

 Trekkersveld

Accommodaties
Kampeerbungalow
Tenthuisje
Duinlodge

Strandhuisje
Bakkumse Hoeve
Oldtimer caravan

Seizoenplaatsen

Zeeduin 
 Bosplaatsen met auto, met elektra (10A): 212-385
 Camperplaatsen: 201-206
 Vacansoleiltenten: 289-305, 307-310
  Tentplaatsen zonder auto, met elektra (10A): 207-211

Toeristenplaatsen 
Commissarisveld

HCCU
TRENDY OP TIJD MET ZINZI

                        VANAF

89.-   
ÉN ZILVEREN 

ZINZI ARMBAND 
CADEAU

 p.st.

UW LOGO

Geesterduin 50 Castricum
Tel: 0251-653606
E-mail: info@nice-2-have.nl
www.nice-2-have.nl

Ga mooi de zomer
in bĳ  Nice2Have

Nice2Have is zo¹n fi jne winkel waar 
jong en oud graag even binnen-
loopt om te zien wat er nu weer 
aan nieuwe accessoires in het as-
sortiment zijn opgenomen. Momen-
teel zijn er volop zomerse en trendy 
items te koop; zonnebrillen, tassen 
voor het strand of om mee te nemen 
op vakantie, er zijn rugzakjes, mooie 
riemen en grappige sjaals. Verder 
heeft Nice2Have een uitgebreid as-
sortiment sieraden in verschillende 
prijsklassen. Denk dan aan merken 
als Mi-moneda, Melano, Josh arm-
banden, Biba en Heart to get ket-

tinkjes, B.loved, Zag bijoux en Kar-
ma. De horloges zijn van van Oozoo 
en ikki.

En Nice2Have verkoopt Zinzi, zilve-
ren ringen, armbanden, kettingen, 
oorbellen, creoolhangers of hangers 
met bedels of kettingen. De siera-
den zijn bereikbaar voor ieder bud-
get, stoer of juist subtiel vrouwelijk 
en voor elke leeftijdsgroep aantrek-
kelijk. Een aanrader dus! Nice2Have 
is te vinden in winkelcentrum Gees-
terduin in Castricum. Kijk ook eens 
op www.nice-2-have.nl.
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IJterduin in Castricum. Kijk ook eens 

op www.nice-2-have.nl.op www.nice-2-have.nl.op www.nice-2-have.nl.

Zin in de vakantie!Zin in de vakantie!
Nice2Have is zo¹n fi jne winkel waar Nice2Have is zo¹n fi jne winkel waar 









20 JULI

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

Tentoonstelling Cold Ca-
ses in Huis van Hilde in Cas-
tricum, over het gebruik van 
forensische technieken in de 
archeologie. Dagelijks, op 
maandag gesloten.

‘World Press Photo Exhibi-
tion 2017’, de meest indruk-
wekkende nieuwsfoto’s. Deze 
persfoto’s worden vijf weken 
in de kerk tentoongesteld in 
de Grote Kerk Alkmaar. World 
Press Photo Exhibition 2017 is 
te zien tot en met zondag 20 
augustus en is gratis toegan-
kelijk.

Open podium bij Victorie in 
Alkmaar met Cheezy, Breach, 
Bhava, Alms House en Bullet 
Ploof Grass. Aanvang 20.30 
uur, gratis entree.

21 JULI

Alkmaar Smult, foodtruck-
festival tot en met 23 juli op 
de vernieuwde Stadskade 
van 13.00 tot 23.00 uur.

Smaakmarkt van 17.00 tot 
21.30 uur op Julianaplein 
te Wijk aan Zee. Deze keer 
treedt Seaside Big Band op

Concert. Om 12.00 uur en 
13.00 uur Kaasmarkt orgel-
concert m.m.v. Una Cintina in 
de Grote Kerk Alkmaar. Gra-
tis toegang.

Young Art Festival in Park 

Westerhout in Beverwijk. Een 
muzikale ontdekkingsreis 
waar ook theater, film, beel-
dende kunst, tekst en goed 
eten niet ontbreken.

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

Open huis Reddingsbrigade 
in Egmond aan Zee. Op deze 
avond kan ook de vuurtoren 
bezocht worden. Meer infor-
matie: www.reddingsbrigade.
info.Orgelconcert van Ger-
rie Meijer in de Grote Kerk 
van Beverwijk. Aanvang 20.00 
uur.

22 JULI

Young Art Festival in Park 
Westerhout in Beverwijk. Een 
muzikale ontdekkingsreis 
waar ook theater, film, beel-
dende kunst, tekst en goed 
eten niet ontbreken.

Gratis concert. Om 20.30 
uur zanger en pianist speelt 
Ruben Hein op het Cana-
daplein in Alkmaar.

Expositie. Kunstenaarscol-
lectief CAKtwo houdt elke za-
terdag en zondag open huis 
met wisselende exposities in 
het atelier Voorheen Blinc-
kers op het strandplateau in 
Bakkum van 13.00 tot 18.00 
uur. 

Rommel- en jaarmarkt op 
de Kennmerlaan in IJmuiden 
van 9.00 tot 16.30 uur. Kraam 
huren kan via 0255-533233 of 
06-10475023.  

▲

23 JULI

Grote zomermarkt met als ex-
tra biologische- en streek-
producten van 11.00 tot 18.00 
uur in het centrum van Cas-
tricum met kinderactiviteiten 
en lekker eten en drinken

Muzikaal feestje. Om 14.30 
uur Shishani & The Namibi-
an Tales en een optreden van 
Jóvenes Clásicos del Son op 
het Canadaplein Alkmaar. 
Zangeres, songwriter en gi-
tariste Shishani verbindt, sa-
men met haar muzikanten 
‘The Namibian Tales’ de rij-
ke traditie van haar geboor-
teland Namibië met westerse 
invloeden als soul en jazz. De 
jonge muzikanten van Jóve-
nes Clásicos del Son bren-
gen de klassieke ‘son montu-
no’: een authentiek feestje vol 
Cubaanse. Gratis entree

Zomerfestival Marquet-
te 12.30 tot 17.30 uur in tuin 
kasteel Marquette in Heems-
kerk met muziek theater en 
activiteiten van PWN. Gratis 
toegang.

Foodtruckfestival bij Club 
Zand op het strand in Bak-
kum vanaf 14.00 uur met 
Beats & Licks, gratis toegang.

Côte du Nord speelt in De 
Oude Keuken. Het trio speelt 
gipsyswing in de stijl van 

Django Reinhardt en het 
Quintette du Hot Club. Aan-
vang 15.00 uur op het terrein 
van Dijk en Duin, ingang aan 
de Zeeweg.
Huifkartocht door de duinen 
vanaf Landgoed Marquet-
te in Heemskerk om 12.45 
en 15.00 uur met boswachter 
Kees Zonneveld. Aanmelden 
via www.pwn.nl.

Kunstenaarsmarkt bij res-
taurant Smakelijk aan de Eg-
monderstraatweg in Egmond 
aan den Hoef bij molen Berk-
hout die bijna is gerestau-
reerd. De Egmondse brouwe-
rij, bekend van Sancti Adel-
berti, is ook van de partij. Van 
11.00 tot 18.00 uur.

Opening exposities om 
17.00 uur met muziek van On-
der de Maan bij Streetscape 
in Castricum. Openingstijden 
donderdag tot en met zondag 
van 14.00-17.30 uur.

Wereldrecordpoging dub-
beltennis bij tennisvereniging 
De Dog in Uitgeest, start 8.00 
uur, einde rond 22.00 uur. In-
fo: www.62uur.nl.

Loop naar de Pomp. Muzi-
kaal optreden van de Cartoon 
Band op het Pompplein in Eg-
mond aan Zee van 18.00 tot 
21.00 uur.

Lezing om 14.00 uur in Fort 
Veldhuis, Genieweg 1 te 
Heemskerk over de luchtaan-
vallen op de schnellbootbun-
kers in IJmuiden door Hans 
Nauta.

24 JULI

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@vvvalk-
maar.nl of telefonisch 072-
5114284.

Wandelpuzzeltocht. Elke 
maandagavond vanaf 19.15 
uur wandelpuzzeltocht vanaf 

Stefs Eten en Drinken in het 
centrum van Bergen. 

25 JULI

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

Lindegrachtconcert bij de 
De Gulden Vlies in Alkmaar 
met Thomas Beijer op piano 
en Eric Vaarzon Morel op (fla-
menco) gitaar. Het klassieke 
concert begint om 20.15 uur.

Schat zoeken samen met 
survivalspecialist Egon Bloem 
bij De Hoep in Castricum om 
11.00 en 13.30 uur voor kin-
deren van vier tot en met tien 
jaar. Aanmelden via www.
pwn.nl.

26 JULI

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

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

Zomeravondconcert: psal-
men van Sweelinck tot Reub-
ke, m.m.v. Pieter van Dijk in 
de Grote Kerk Alkmaar van-
af 20.15 uur.
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Atleten Castricum en 
Uitgeest in finales NK

Castricum/Uitgeest - Atle-
ten uit Castricum en Uitgeest 
stonden afgelopen weekend 
in Utrecht aan de start van 
de Nederlandse kampioen-
schappen atletiek. Sanne Ver-
stegen liep naar de winst op 
de 1500m. In 4:15,23 was ze 
alle dames te snel af. Goud 
was er voor Simon Grannetia 
(TDR) op de 3000m steeple-
chase in knappe 9:02,57. Een 
dag later greep de Castricum-
mer bovendien het brons op 
de 5000m in een spannende 
laatste ronde (14:24,74). 

Zilver was het voor Britt Um-
mels (TDR); zij eindigde in 
4:20,44 op de 1500m. Haar 
zus Bo Ummels (TDR) liet zich 
op de 5000m het brons om-

hangen (16:36,96). In dezelf-
de race kwam Inge de Jong  
(TDR) tot een vijfde plaats 
( 16:52,87). Vijfde plaatsen 
waren er ook voor Menno 
Schouten en Rianna Galiart 
uit Uitgeest, die beiden uitko-
men voor AV Lycurgus. Rian-
na sprong donderdagavond 
bij het polsstokhoogspringen 
3.81m. Het onderdeel werd als 
gala georganiseerd in de bin-
nenstad van Utrecht en trok 
veel toeschouwers. 
Menno liep in de finale van de 
1500m naar een vijfde plaats 
in een nieuw PR van 3:49,61. 
In dezelfde finale eindigde 
Castricummer Sven Schoone-
beek vlak achter hem als 
achtste in 3:52.58; dat was 
twee seconden boven zijn 

PR. Ook hij is lid van Lycur-
gus. Sven werd direct gevolgd 
door Mahadi Abdi Ali en Jurj-
en Polderman, beiden TDR. 

Marjet Groen uit Uitgeest fi-
nishte als elfde bij de da-
mes op de 1500m in 4:42,78, 
een fractie sneller dan zij ooit 
was. Jesper Verbruggen start-
te op de 200m en liep 23.93. 
Dat was te weinig om zich te 
plaatsen voor de halve finale. 
Michel Butter kwam ook net 
naast het podium terecht: hij 
werd vierde op de spannende 
5000m in 14:27,78, waar het in 
de laatste ronde tot een fikse 
versnelling kwam. 
Op de foto Sven Schoone-
beek aan kop in de series van 
de 1500m. 

Vincent Hazeleger 
teleurgesteld na EK

Castricum - Vincent Hazele-
ger (21) uit Castricum hoop-
te tijdens de EK voor atleten 
onder 23 jaar in de finale te 
staan. Hij moest in  het Pool-
se Bydgoszcz daarvoor bij de 
beste vier finishers van zijn 
serie eindigen. Gezien zijn 
persoonlijke besttijd (3,40,49) 
zat dat er ook zeker in. Hij 
had echter de pech dat hij 

in de series ingesloten raak-
te en daardoor niet mee kon 
gaan met de koplopers toen 
die een versnelling plaatsten. 
De eindtijd van 3.44.73 was 
0,2 seconden te kort voor een 
finaleplaats. De talentvolle 
atleet hoopt nu nog een paar 
snelle tijden te kunnen neer-
zetten op de 1500m en de 
800m in eigen land. 

FCC actief in zomer
Castricum - Terwijl Ko-
ning Voetbal zijn zomerslaap 
houdt, is er volop sprake van 
activiteit bij de medewerkers 
en vrijwilligers van FC Castri-
cum. Allereerst krijgt de kan-
tine een enorme opknap-
beurt na ruim veertig jaar 
trouwe dienst. Het gedateer-
de interieur krijgt een meta-
morfose die gaat resulteren 
in een volledig vernieuwd, 
onherkenbaar, gezellig on-
derkomen, waar iedereen 
zich thuis kan gaan voelen.
 
In het nieuwe seizoen zwaait 
trainer Jort van der Meu-
len de scepter over het eer-

ste elftal, dat na het kampi-
oenschap onder Arvid Smid, 
in de tweede klasse moet 
gaan presteren. Het tweede 
elftal, dat in de reserve eer-
ste klasse uitkomt, staat het 
komende seizoen onder be-
geleiding van Vincent Clee-
ren. Nieuw is ook de komst 
van trainer Charles van Alte-
na, onder andere bekend als 
trainer van het Hoornse Hol-
landia, die als hoofd jeugd-
opleiding is aangesteld. Mar-
cel Liesdek, die ook de loop-
trainingen verzorgt, gaat zich 
bezighouden met de voetbal-
school voor voetballers onder 
zeventien jaar.

Begin met hardlopen

Castricum - Leren hardlopen kan al in zeven weken. Start 
to Run is dé manier om te leren hardlopen zonder die moei-
lijke stap alleen te zetten. 
Het programma is voor iedereen. Mannen en vrouwen, jong 
en oud, beginners of al een klein beetje getraind. In zeven 
weken leren zij 25 minuten aaneengesloten hard te lopen 
op eigen tempo. Professionele trainers van AV Castricum 
begeleiden en coachen hierbij. De trainingen starten op za-
terdag 9 september om 9.30 uur vanaf het clubhuis van AV 
Castricum. Aanmelden via www.yakultstarttorun.nl/vereni-
gingen/av-castricum. De trainingen worden gegeven door 
looptrainers Piet-Hein Twisk en Monique van Wijngaarden.

Internationaal duivenverkeer
Castricum - Nederland fun-
geert momenteel als een 
soort aankomst-  en vertrek-
hal voor veel internationale 
duivenlossingen. 
Vanuit verschillende plaatsen 
in het land vertrokken de af-
gelopen periode duizenden 
duiven uit Tsjechië, Polen, 

Frankrijk, Duitsland en De-
nemarken huiswaarts. Om-
gekeerd deden Nederland-
se duiven dat vanuit Span-
je, Frankrijk, en België. De 
programmaspelers van de 
Gouden Wieken korfden af-
gelopen zaterdag in voor 
twee goed verlopen wed-

strijden. Cees de Wildt, Ger-
hard Tromp en Jaap Kaan-
dorp hadden de snelste dui-
ven vanuit het Franse Pont 
St. Maxence, en de winnaars 
van de jonge duivenvlucht uit 
het Belgische Duffel waren 
Sander de Graaf, Arie Hage-
man en Gerhard Tromp.

Akersloot - Femke Mossin-
koff heeft donderdagavond 
in de wekelijkse wedstrijd 
om de KPB-mountainbike-
cup de winst weten te pak-
ken. Wilfred Knegt wist na de 

Femke wint start de leiding op zich te ne-
men. Tot bijna half koers kon 
Wilfred zijn belagers van zich 
afhouden, maar toen was het 
beste er bij hem af. Vanaf dat 
moment nam Femke het heft 
in handen met de hete adem 
van Henk Jan Verdonk seni-
or in haar nek. Drie ronden 

voor tijd plaatste Verdonk se-
nior met alle wanhoop nog 
een aanval om jongedame 
Mossinkoff tot overgave te 
dwingen. Na deze actie kon 
Femke de opgebrande Ver-
donk senior naar een tweede 
plek verwijzen. Derde werd 
Wilfred Knegt.
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Voldoende 
voor Akersloot 
Akersloot - Welzijn Castri-
cum heeft op de basisscho-
len De Brug en Rembrandt-
school het onderzoek ´Kids 
in de Buurt´ uitgevoerd in het 
kader van buurtgericht wer-
ken. Doel is zicht te krijgen 
op wensen en hiaten gesig-
naleerd door jonge inwoners 
en hun ouders op het terrein 
van wonen en welzijn in hun 
omgeving en kern. Leerlin-
gen uit de groepen 7 en ou-
ders van beide scholen zijn 
gevraagd naar hun mening 
over onder meer: buitenspe-
len, verkeer, sociale veilig-
heid en de eigen buurt.
Op beide scholen geven de 
leerlingen Akersloot een rui-
me acht. Ze vinden dat er ge-
noeg te doen is in de kern, 
spelen veel buiten en voelen 
zich (sociaal) veilig. Ouders 
noemen het dorpsgevoel, de 
rust, de prettige sociale con-
tacten in buurten en socia-
le controle als positieve kan-
ten aan wonen in Akersloot. 
Wel vinden kinderen en ou-
ders dat er meer speelplaat-
sen mogen komen en dat 
speelplaatsen uitdagender 
kunnen. Zeker voor kinde-
ren boven de zes jaar zijn de 
huidige speelplaatsen te tam. 
Ook meer en betere trapveld-
jes staan op het verlanglijstje. 
Wat betreft het verkeer is er 
onder meer zorg over te hard 
rijden door automobilisten op 
de doorgaande wegen, maar 
eveneens in de kleine straat-
jes. Over de nieuwe over-
steekplaats op de Geester-
weg bij de Rembrandtschool 
wordt opgemerkt dat auto-
mobilisten niet allemaal rea-
geren op de lichtjes en niet 
stoppen, wat gevaarlijke si-
tuaties oplevert voor de kin-
deren. 
Als verbeterpunt voor 
Akersloot wordt verder naar 
voren gebracht: het beter be-
nutten van recreatiemoge-
lijkheden bij het Alkmaarder-
meer: een strandje en speel-
mogelijkheden. Leerlingen 
en ouders doen ook sugges-
ties voor hangplekken voor 
jongeren in het dorp: meer 
sociale controle door bijvoor-
beeld de ouders van de han-
gende jongeren, minder ge-
luid en goed opruimen van 
afval zouden helpen. 

Verhitte discussie in raad 
over hoge bomen

Limmen - Limmen – Waar-
om stemt wethouder Rob 
Schijf er mee in dat drie ge-
zonde bomen kunnen wor-
den gekapt aan de Du Pey-
roulaan in Limmen als dat in-
druist tegen het beleid van 
de gemeente om gezonde 
bomen te beschermen? Om 
die vraag draaide het don-
derdagavond in het gemeen-
tehuis. GroenLinks heeft een 
motie ingediend om het kap-
pen te voorkomen, die ge-
steund wordt door De Vrije 
Lijst, SP, PvdA, CKenG én co-
alitiepartij D66.   
Bewoners van ‘t Kieftenland 
hebben last van de hoge es-
sen. Twee insprekers kwa-
men aan het woord. De over-
last bestaat bij een bewoner 
voornamelijk uit de overvolle 
dakgoten in het najaar door 
bladeren. ,,Zelfs de groen-
medewerkers zeggen dat de-
ze bomen hier nooit geplant 
hadden mogen.” Een buur-
vrouw vindt dat haar levens-
vreugde aangetast wordt 
omdat de hoge bomen veel 
zonlicht ontnemen.
Op het voorstel van Janice 
Cornel van GroenLinks om de 
bomen fl ink terug te snoei-

en werd niet negatief gerea-
geerd door de bewoners.  Zo-
wel Cornel als Marjo Hussla-
ge van SP wezen op het ge-
vaar van precedentwerking 
indien akkoord wordt gegaan 
met het voorstel. ,,Bewoners 
van de Beethovensingel in 
Castricum willen graag dat 
er zeventien populieren wor-
den gekapt in hun straat, om-
dat ze te veel hoog zijn”. al-
dus Husslage. 
Eerder kondigde wethouder 
Schijf aan dat er een succes-
volle handtekeningactie was 
gehouden in de straat, maar 
dat bleek onjuiste informa-
tie, er is niets op papier ge-
zet. ,,Vanmorgen kreeg ik een 
mail van een bewoner van de 
Du Puyroulaan die het nieuws 
in de krant had gelezen en de 
kap niet ondersteunt.” Na een 
schorsing, aangevraagd door 
een verontwaardigde Roel 
Beems van CKenG, werd be-
sloten de kwestie aan te hou-
den. Volgende week wordt de 
motie in stemming gebracht. 
Het college zal na de zomer 
met de raad in gesprek gaan 
over de uitgangspunten en 
de uitzonderingssituaties van 
het bomenbeleidsplan.

Castricum - Zondagmorgen tijdens het uitlaten van de 
hond, werd Wim Revers verrast door de aanwezigheid van 
een lepelaar in een weiland aan de Breedeweg. ,,Thuisge-
komen heb ik snel de camera gepakt en ben ik terugge-
fi etst naar de betreffende plek. De lepelaar liet zich uit-
gebreid fotograferen.” De lepelaar is één van de bescher-
mingssuccessen van Vogelbescherming. Rond 1970 wa-
ren er nog maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500. 
In andere landen in Noord-West-Europa broeden ze nau-
welijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot septem-
ber/oktober in Nederland. Foto: Wim Revers.

Lepelaar bij Breedeweg

Bijzondere voorstelling 
op bijzondere plek

Castricum - De voorstelling 
van zondag ging ondanks 
de regenbui gewoon door. 
Forento speelde zaterdag 
en zondag de voorstelling 
Jachtboek van een jonkheer 
bij Hof van Kijk Uit vanwege 
het vijfjarig jubileum. Er werd 
zondag een tent neergezet. 
Het toneelstuk ging over het 
leven van Jonkheer Gevers. 
In 2012 startte Hof van Kijk 
Uit een theehuis in de wo-
ning waar Jonkheer Frits 
Gevers nagenoeg zijn leven 
lang heeft gewoond. De fa-
milie Gevers is decennia 
lang eigenaar geweest van 
het Castricumse duingebied 
dat zij in 1932 aan de provin-
cie Noord-Holland verkocht. 
Daarbij werd de afspraak 
gemaakt dat Frits Gevers 
hier zijn leven lang mocht 
blijven wonen. Veel mensen 
waren nieuwsgierig hoe hij 
daar leefde, er waren ech-
ter maar zeer weinigen die 
bij hem op het erf mochten 
komen laat staan in zijn huis. 

De hoofdrol werd gespeeld 
door drie personages en het 
ging er niet altijd fi jnzinnig 
aan toe. Terecht, Frits Gevers 
stond nou niet bekend om 
zijn subtiele gedrag. Het pu-
bliek genoot van het spel van 
de spelers van Forento en 
leerlingen van het Bonhoef-
fer College die meespeelden 
in deze voorstelling.  Thea-
termaker Heleen van Wie-
chen en Ellemieke Middel-
hoff hebben het theaterstuk 
geschreven. De muzika-
le omlijsting was in handen 
van Jan van der Schaaf. Hof 
van Kijk Uit is een sfeervo 
theehuis met een bijzonder 
mooi terras en biedt mensen 
met een beperking een dag-
besteding. Dit doen zij on-
der andere met het bereiden 
en serveren van maaltijden 
in de horeca, werken in het 
atelier met keramiek, schil-
deren, hout bewerken of on-
derhoud plegen in het na-
tuurterrein of op de moes-
tuin. Foto: Henk Hommes. 

Live in De Bakkerij
Castricum - Vrijdag 21 juli 
spelen de Northwest Band en 
De Verwarde Mannen in De 
Bakkerij. Het repertoire van 
de Northwest Band bestaat 

uit klassieke feestcovers, be-
kende 70’s en 80’s hits, Hol-
landse meezingers, stevige 
rocknummers en meer. De 
Haarlemse band De Verwar-

de Mannen speelt ‘Nederlan-
dica’, een variant op Ameri-
cana. Pop- en rocknummers 
met blues en country-invloe-
den, maar die soms behoor-
lijk uit de bocht vliegen met 
experimentele geluidsexplo-
sies.  Zaal open 21.00 uur.



Bijzondere jubileums gevierd
Castricum - Op 14 juli wa-
ren Ton en Tan Settels 65 jaar 
getrouwd en natuurlijk kwam 
burgemeester Mans hen per-
soonlijk feliciteren. Toon en 
Tan hebben elkaar op het 
werk ontmoet in Haarlem in 
1946 en zijn inmiddels 90 en 
89 jaar oud. 
Allebei ontvingen zij een Ko-
ninklijke onderscheiding; Ton 
een gouden en Tan een zil-
ver kruisje vanwege hun ve-
le vrijwillige
verdiensten voor de samen-
leving. Beiden waren zeer ac-
tief voor turnvereniging Vi-
os. Ton was vrijwilliger bij de 
brandweer en was in 1958 

één van de oprichters van de 
legendarische Castricumse 
fietstocht Tour de Flevo. Tan 
richtte een oppascentrale op 
in Castricum en heeft jaren-
lang bij de Avondvierdaagse 
en Paddenstoelentocht ach-
ter de starttafel geholpen. 
Samen hadden zij loodgie-
ters- en installatiebedrijf A.F. 
Settels. Het echtpaar kreeg 
vier kinderen en inmiddels 
is de familie verrijkt met tien 
kleinkinderen en vier achter-
kleinkinderen, de vijfde wordt 
deze maand verwacht.

Zeventig jaar getrouwd!
Twee dagen eerder vierden 

de 94-jarige Jaap en Corrie 
Schootemeijer hun zeventig-
jarige huwelijk. Zij leerden 
elkaar op dansles kennen. In 
1954 verhuisde het echtpaar 
van Bussum naar Castricum. 
Zij kregen drie dochters en 
drie zoons, acht kleinkinde-
ren en twee achterkleinkin-
deren. 
Dit echtpaar ontving vanwe-
ge hun jubileum een felici-
tatie en bloemen van Koning 
Willem-Alexander en konin-
gin Máxima. Burgemeester 
Mans kwam langs in Johan-
nis Hof om het echtpaar met 
deze bijzondere gebeurtenis 
te feliciteren. 

Bak’m opent deur
Bakkum - Bak’m is de nieu-
we ambachtelijke bakker op 
het landgoed Duin en Bosch. 
Bak’m maakt brood, koek en 
taart met liefde en aandacht. 
Er wordt gewerkt met natuur-
lijke grondstoffen en een ei-
gen desem. Klanten kunnen 
over de schouders van de 
bakkers meekijken. Alle pro-
ducten worden op locatie ge-
maakt. Bak’m neemt ook de 
tijd. Voor het lange rijsproces, 
voor de klanten en de men-
sen met wordt gewerkt.

Vanaf 18 juli opent Bak’m 
haar deuren en is geopend 
van dinsdag tot en met za-
terdag van 7.30 uur tot 17.00 
uur. De geur van vers gebak-
ken brood, koek en taart ver-
spreidt zich dan al vroeg in 
de ochtend over het land-
goed. Voor de bewoners en 
bezoekers op het landgoed 
en ook voor inwoners van 
Bakkum een mooie en voor-
al lekkere aanvulling op de 
bestaande voorzieningen. Op 
vrijdag 21 en zaterdag 22 juli 

organiseert Bak’m een proe-
verij van 15.00 tot 17.00 uur. 
Iedereen die kennis wil ma-
ken met de producten van 
Bak’m is welkom.

Bak’m is een voortzetting van 
de succesvolle dagactiviteit 
Bakk’m van Reakt, specia-
list in maatschappelijke par-
ticipatie, waar cliënten van 
Reakt, GGZ Dijk en Duin en 
daarbuiten, onder begelei-
ding van Annemie Kolgen 
van Reakt en vrijwilligers, 
koek en taart maken en aan 
hun herstel en ontwikkeling 
werken. In de nieuwe opzet 
gaat Dominique Omes sa-
menwerken met Reakt. Do-
minique gaat zich vooral be-
zig houden met het onderne-
mersdeel en het bakken van 
brood en Reakt krijgt daar-
door meer tijd voor de bege-
leiding van de cliënten.  Voor 
de cliënten ontstaan er meer 
afwisselende werkzaamhe-
den. Meer weten? Kijk op 
www.bakm.nl  of mail naar: 
info@bakm.nl

Monique, Elles en Tessa lopen 
Vierdaagse voor CliniClowns

Limmen - Monique Hoog-
land en Elles Scheepmaker-

Kuvener uit Limmen en het 
nichtje van Elles, Tessa Kuve-

ner uit Den Oever, hebben al 
gelopen voor CliniClowns tij-
dens de Plus Wandel 4daag-
se Alkmaar op 21 juni. Tij-
dens de 101e editie van de 
Nijmeegse Vierdaagse, die 
deze week plaatsvindt, lopen 
de meiden vier keer veer-
tig kilometer voor het goede 
doel. ,,We doen dit met een 
brede glimlach en zetten zo 
af en toe ook de rode neus 
even op”. 
Het volgen van dit evenement 
kan op de Facebookpagina 
‘Wandelen Voor CliniClowns’. 
Daar staat ook een link naar 
de donatiepagina op websi-
te van de CliniClowns. Moni-
que, Elles en Tessa vragen ie-
dereen hen te steunen voor 
dit goede doel.

Zinnige zomeravonden
Castricum - Een maaltijd, 
een film en na afloop een ge-
sprek. Wie wel eens iets an-
ders wil in de vakantietijd kan 
deze zomer terecht in de kerk 
in Castricum. 
Onder de noemer ‘Zinni-
ge Zomeravonden’ biedt de 
Raad van Kerken deze activi-
teit aan. Iedereen is welkom. 
Eerst is er soep, een brood-
je, koffie of thee. Dan een 
film die de moeite waard is. 
Tenslotte, voor wie dat wil, 
een moment van bezinning 

en gesprek. De filmavon-
den zijn steeds op donder-
dag van 18.00 tot 21.00 uur in 
de Maranathakerk, Beatrix-
straat, hoek Kleibroek op 27 
juli, 3 en 24 augustus en in 
de Schakel, Kerkpad 1 achter 
de oude Dorpskerk op 10 au-
gustus.

De kosten zijn vijf euro per 
avond. Aanmelden uiterlijk 
één dag tevoren via: riaritze-
ma@kpnplanet.nl, tel.0251-
654428. 

Brandweer volop in actie
Castricum - Woensdag om 
9.10 uur zijn de brandweer-
lieden ingezet na een on-
geval op de Provincialeweg 
om het wegdek te reinigen. 
Bij dit ongeluk waren twee 
auto’s betrokken; een werd 
bestuurd door een 31 jari-
ge vrouw uit Assendelft en 
de andere door een 45 jarige 
vrouw uit Limmen. De dame 
uit Limmen wilde keren om-
dat er een file stond en hier-
bij kwam zij in botsing met 
de auto op de andere rijbaan. 
Beide auto’s raakten zwaar 
beschadigd en moesten wor-
den weggesleept. De dames 
mankeerden niets.

De brandweer is twee keer 
met spoed uitgerukt vanwe-
ge een lekkage aan de gas-
leiding in de voortuin met 

een grondboor. Zaterdag 
rond 12.00 uur werden zij 
opgeroepen om een contai-
nerbrand te blussen in Hei-
loo vlakbij het station. La-
ter op de middag rond 15.45 
uur zijn ze uitgerukt naar De 
Bloemen waar een meisje 
met haar ellenboog vast zat 
bij de skatebaan. Zaterdag 
om 21.00 uur werd de brand-
weerboot ingezet op het Alk-
maardermeer omdat er een 
vuurpijl was waargenomen. 
Zondag om 10.30 is de 
brandweer Akersloot uitge-
rukt met de brandweerboot 
naar de Kraspolderbrug in 
Alkmaar. Daar was een per-
soon te water geraakt. Door 
meerdere hulpdiensten is de-
ze persoon aan wal gebracht, 
waar er succesvol is gereani-
meerd. 
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