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Paniek op het strand
Meeuwen in plaats van 
kinderen ver in de zee
Bakkum - De EHBO en de Red-
dingsbrigade hebben overuren 
gedraaid op het strand. Afgelo-
pen week hebben zich veel in-
cidenten voorgedaan, waarbij 
twee keer een serieuze zoekactie 
is opgestart naar vermiste kinde-
ren, die voor het laatst waren ge-
zien in zee. In beide gevallen zijn 
de kinderen weer gevonden. 
Bij een van de zoekacties werden 
meeuwen aangezien voor kinde-
ren, waarbij grote paniek ont-
stond. KNRM, traumahelikopter, 
ambulances, politie en verschil-
lende buurtbrigades zijn uitge-
rukt voor deze actie. Uiteindelijk 
stonden de kinderen gewoon op 
het strand te kijken naar het ge-
hele spektakel.

Wat bij de EHBO vooral opvalt 
is het aantal tekenbeten dat is 
toegenomen in vergelijking met 
de afgelopen jaren. Afgelopen 
week kwam er bovendien een 
melding bij de EHBO dat er een 
persoon aan het verdrinken was. 
De EHBO en Reddingsbriga-
de zijn direct in actie gekomen. 
Het meisje was door omstanders 
uit het water gehaald en bleek 
een epileptische aanval te heb-
ben. Omdat er toevallig profes-
sionele hulp aanwezig was op 
het strand, kon direct medicatie 
toegediend worden.  Dat bleek 
niet voldoende voor het slachtof-
fer, dus een ambulance heeft het 
slachtoffer vervoerd naar het zie-
kenhuis. 

Op vrijdag 26 juli is er een gezamenlijke oefening geweest samen met 
de EHBO en de Castricumse Reddingsbrigade. Hierbij was ook profes-
sionele hulpverlening aanwezig. 

Grote drukte bij Uit Je Bak
Castricum - De Kalverstraat 
was er niets bij, de drukte zon-
dagmiddag in het Willem de Rij-
kepark. In groten getale kwam 
jong en oud naar het Uit Je Bak 
festival, Pinkpop in het klein. Van 
13.00 tot even na 22.00 uur was 
er muziek, theater, dans, een si-
lent disco, spelletjes voor kin-
deren, kunst, kraampjes, eten 
en drinken en zon. Volop jon-
geren waren er natuurlijk, maar 

ook buurtbewoners, ambtena-
ren, politici, ouders met hele 
kleine en al wat grotere kinde-
ren en senioren. Misschien ge-
noot niet iedereen van de mu-
ziek, maar wel van de veelzijdig-
heid van het aanbod en de ge-
zelligheid. Maandag werd het 
park ontruimd en netjes ach-
tergelaten. Maar de organisa-
tie heeft nu wel een probleem. 
Er kan geen gebruik meer ge-

maakt worden van de opslag-
ruimte bij Dijk en Duin. Daarom 
wordt naarstig gezocht naar een 
ruimte waar de festivalattributen 
kunnen worden opgeslagen. Wie 
een oplossing heeft kan mailen 
naar info@vriendenvandebakke-
rij.nl. Foto: Henk Hommes.

Castricum - Sinds vorige week 
treffen lezers de vakantie- 
actie EuroKnipWijzer in deze 
krant aan die veel geld kan op-
leveren. Euroknipactiebonnen 
worden in de krant opgenomen 
waarmee lezers fikse kortingen 

Korting met EuroKnipWijzer
krijgen bij verschillende winke-
liers. Dus knip de bon uit, lever 
die in bij de desbetreffende win-
kel en ontvang het product met 
een mooie korting. 
Kijk snel op pagina 16 en maak 
een keuze!

Akersloot – Vorige week dins-
dag hield de politie tussen 15.45 
en 18.15 uur een snelheidscon-
trole op de Geesterweg. 

Van de 799 passanten reden er 
113 sneller dan de toegestane 
50 km per uur. Overtredingsper-
centage: 14%. Hoogst gemeten 
snelheid: 76 km per uur. 

Bekeuringen Daarna controleerde de politie 
tussen 18.50 en 21.50 uur op de 
Boekel. Van de 621 passanten 
reden er 101 sneller dan de toe-
gestane 50 km per uur. Overtre-
dingspercentage: 16 %. Hoogst 
gemeten snelheid: 98 km per 
uur. 
De overtredingen werden foto-
grafisch vastgelegd. Betrokken 
bestuurders krijgen een bekeu-
ring thuisgestuurd.

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Spaanse 
karbonade
4 stuks € 5,95

vleeswarentrio
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Smeerworst
Gebraden 
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Kant en klare 
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Per pakje € 1,99

Pure Callebaut chocolade
Bomvol slagroom!!!

6 stuks voor
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4.95
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
15-07-2013: Kik, zoon van M. van 
Vliet en I.H.A. Heere, geboren te 
Alkmaar. 

22-07-2013: Timo Cornelis Geert, 
zoon van N. Evertze en N.J. Zon-
neveld, geboren te Beverwijk. 
23-07-2013: Valentina, dochter 
van M.G. Rouweler en P. Kude-
lová, geboren te Castricum.

Wonende te Limmen:
16-07-2013: Boaz Theodor, zoon 
van R. Knuijsting en M.A.E.M. 
Kaandorp, geboren te Alkmaar. 
16-07-2013: Jens Rudolf, zoon 
van R. Knuijsting en M.A.E.M. 
Kaandorp, geboren te Alkmaar.
17-07-2013: Willem Meindert, 
zoon van J.B. Snel en A.C.H. 
Winder, geboren te Alkmaar. 19-
07-2013: Evy, dochter van R.R.C. 
Glorie en E. Emmerig, geboren te 
Beverwijk. 
22-07-2013: Charlotte Olivia Pe-
tronella, dochter van J.P. Kaan-
dorp en S.P. van der Ploeg, ge-
boren te Alkmaar. 
22-07-2013: Lucie Sterre An-
ne, dochter van J.J. Limmen en 
A.G.S. Kaasenbrood, geboren te 
Alkmaar.

Wonende te Akersloot:
16-07-2013: Jaira Maja, dochter 
van H. Kadic en J.M. Visser, ge-
boren te Beverwijk. 
18-07-2013: Yvar, zoon van P.J. 

van der Eng en D.H.J. Post-
ma, geboren te Beverwijk. 22-
07-2013: Teun Sander Jacobus, 
zoon van E.J.W.M. Uijtdewilligen 
en I.J.P.M. Belterman, geboren te 
Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
22-07-2013: Guney, Ahmet A. en 
van Nugteren, Esmeralda F., bei-
den wonende te Castricum. 23-
07-2013: Matta, Ihab en Smit, 
Stephanie J.M., beiden wonende 
te Akersloot. 
24-07-2013: Pilkes, Jan D. en 
Oort, Janet K., beiden wonende 
te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
17-07-2013: Boogers, Johannes 
M., oud 85 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met H.M.L. Pols.
Wonende te Limmen:

22-07-2013: Admiraal, Cathari-
na H.G., oud 67 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met W.M. Ad-
miraal.

Wonende te Heemskerk:
23-07-2013: Dam, Catharina M., 
oud 49 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met F.J. Boom.
Wonende te Bakkum:
18-07-2013: de Ruijter, Gerardus 
P. , oud 69 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met H.G. de Krij-
ger. 
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‘Kwelgeest’ gesignaleerd 
op het Uitgeestermeer 

Uitgeest - Bij mooi zomerweer 
is een zeilscheepje gesignaleerd 
op het Uitgeestermeer, vrolijk 
varend over het kabbelende wa-
ter. Het bootje droeg de opmer-

kelijk naam: ‘Kwelgeest’. Speci-
aal voor dit zeilscheepje en zé-
ker voor de bemanning: ‘Goede 
vaart en vooral behouden thuis-
komst’. (Foto: Han de Swart)

Inbraak in Castricum opgelost

Voor de inbraak een dutje 
op de tuinbank doen

Castricum – Een inbraak, eer-
der gepleegd in Castricum, kon 
worden opgelost met de aan-
houding van een 52-jarige man 
uit Amsterdam. 

De notoire inbreker werd in de 
nacht van 24 op 25 juli in Koog 
Zaandijk aangehouden toen hij 
zich in een tuin verschool met 
inbraakgereedschap.

De politie had de 52-jarige man 
al langere tijd in het vizier. Agen-
ten van de eenheden Amster-
dam, Den Haag en Noord-Hol-
land werkten nauw samen met 
het Nederlands Forensisch Insti-
tuut (NFI) om de inbreker aan te 
kunnen houden. 

De verdachte vertrok vrijwel elke 
avond per trein vanuit Amster-
dam naar verschillende steden 
in Noord en Zuid Holland. Ver-
moedelijk pleegde hij daar vele 
inbraken, waarna hij ’s ochtends 
vroeg weer naar Amsterdam te-
rugreisde.
Zijn inbrekersgereedschap be-
waarde hij in een kluisje. De po-
litie voorzag het gereedschap 
ongemerkt van zogenaamde mi-
crosporen-tracers die door het 

NFI werden ontwikkeld. De tra-
cers bestaan uit een afgevende 
substantie die het voorwerp aan 
een gebruikslocatie kan linken.

Op 24 juli ging de inbreker van 
Amsterdam naar Koog Zaandijk. 
Hij werd daarbij gevolgd door 
agenten in burger. Na enige tijd 
verdween hij uit het zicht toen hij 
de bosjes van een tuin in ging. 
De agenten konden hem met 
een warmtecamera al snel trace-
ren; hij lag stil op een tuinbank 
van een woning. 

De politie vermoedt dat hij een 
dutje wilde doen voordat hij aan 
het ‘werk’ zou gaan. De man 
werd aangehouden. Bij fouille-
ring bleek hij inbrekersgereed-
schap bij zich had. Agenten her-
kenden dat als het gereedschap 
dat hij bewaarde in het kluisje. 

De inbraak in Castricum en een 
in Alkmaar konden aan de in-
breker worden gelinkt toen ter 
plaatse sporen van de gebruik-
te tracers werden aangetrof-
fen. Mogelijk kunnen met de 
aanhouding nog meer inbraken 
worden opgelost. De man zit nog 
vast. 

Bakkum - Vrijdagavond 23 au-
gustus houdt Joke Welboren een 
klankhealing, waarvan de op-
brengst bestemd is voor de cri-
sisopvang van weeskinderen uit 
township Mzamomhle in Zuid-
Afrika. Stichting Kicoba is in 
2002 door Corrie Baas uit Be-
verwijk, vlak voor haar overlij-
den, opgericht. Corrie was twin-
tig jaar lang werkzaam als hulp-
verlener in brandhaarden over 
de hele wereld. Zij is gegijzeld 
in Irak, tweemaal geëvacueerd 
uit oorlogsgebieden en als enige 
buitenlandse hulpverlener koos 
zij er vrijwillig voor om geduren-
de de gehele oorlogsperiode in 
Rwanda te blijven. Menigmaal is 
zij op het nippertje aan de dood 

ontsnapt. In 1994 ontving Cor-
rie Baas de Florence Nightinga-
le Medaille van het internationa-
le Rode Kruis.

De doelstelling van haar stich-
ting is het financieel steunen van 
kleinschalige kinderprojecten 
met name voor oorlogs- en aids-
wezen. Kicoba steunt sinds 2008 
de crisisopvang Khaya Lihle voor 
zwerf- en weeskinderen. De-
ze crisisopvang is onderdeel van 
Catch Projects, waar wekelijks 
aan meer dan vijfhonderd kin-
deren naschoolse activiteiten en 
voorlichting wordt gegeven. De 
klankhealing wordt gegeven In 
de Boshut Scoutingpad 1. Aan-
vang: 20.00 uur. Kosten 20 euro.

Knutselen
Castricum - Maandag kunnen 
kinderen knutselen in De Kern 

op de Overtoom 15. Aanvang 
10.00 uur. Er is klei, lapjes en 
hout om te figuurzagen. Er kun-
nen ook spelletjes gespeeld wor-
den. Entree 1,50 euro. 

Klankhealing 
voor de Stichting 

Kicoba
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Volop muziek tijdens 
kermis in De Vriendschap
Akersloot - Zaterdag 3 augus-
tus barst het kermisgeweld los 
in café De Vriendschap met Bob 
en de Blue Band (foto). Iedereen 
die deze band heeft zien optre-
den weet dat de muzikanten ga-
rant staan voor een groot feest 
met herkenbare, swingende mu-
ziek en een aanstekelijk enthou-
siasme. Zondagmiddag speelt 
Duo Ongeremd op het terras 
met ‘gouwe ouwe’ en heden-
daagse nummers. Zondagavond 
is gereserveerd voor de Band 
Ongeremd, een echte kermis-
band die ook van elk optreden 
een feest maakt. Maandag, tij-
dens het eerste deuntje, zorgen 

Henk Hanraads, alias The Chief, 
en Willem Schoone voor een on-
gedwongen kermissfeer. Maan-
dagavond komt de band Liever 
Live in een nieuwe samenstelling 
naar Akersloot. Dinsdagmiddag 
na het traditionele ringsteken 
voor aangespannen paarden dat 
om 13.00 uur begint, treedt de 
formatie The Wico´s op. De top-
formatie Paradise staat ‘s avonds 
op het podium. Speciale gast de-
ze avond is niemand minder dan 
Harry Slinger, ooit de zanger van 
Drukwerk. Hij treed op met Para-
dise en dat mag uniek genoemd 
worden. De toegang is steeds 
gratis.  

Gerard Biersteker treedt op 
bij Bakkerspleintje in Concert
Castricum - De maand augus-
tus heeft vijf ‘Zomerse Zaterda-
gen’ in petto en elke zaterdag 
bieden de winkeliers van ’t Bak-
kerspleintje de bezoekers een 
sfeervol concert aan. Elk concert 
heeft een eigen thema: van zo-
merse pop tot akoestische rock 
en van zwoele latin tot easy lis-
tening. Zo is er voor elk wat wils, 
precies zoals het aanbod aan 
winkels op ’t gezellige plein. 

Tegenover het terras, bij het en-
tree komt het ‘podium’ met er-
voor alle ruimte om te kijken, te 
luisteren en te genieten. Er mag 
natuurlijk gedanst worden!

Zaterdag 3 augustus begint de 
reeks op ’t Bakkerspleintje, met 
een optreden van Gerard Bier-
steker. Gerard is singer/songwri-
ter die na jaren als fulltime bas-
sist te hebben gespeeld, de af-
gelopen twaalf jaar vol overga-
ve bezig is met het schrijven van 
teksten en het componeren van 
zijn eigen muziek. Hij heeft hier-
in een eigen stijl ontwikkeld. Ge-
rard is op zijn zeventiende be-
gonnen als musicus, heeft zich 
gaandeweg professioneel ont-
wikkeld en heeft op vele podia 
gespeeld, waaronder meerdere 

malen het North Sea Jazzfestival. 
Gedurende tien jaar trad hij op 
met zangeres Dorien Teeuwisse, 
onder de naam; Gewoon, met z’n 
Tweetjes. Het repertoire is een 
combinatie van eigen materiaal 
afgewisseld met covers die Ge-
rard in geheel eigen stijl vertolkt.
De samenwerking met Do-
rien heeft geleid tot de produc-
tie van twee albums. De thuisha-
ven is Hotel Sonnevanck in Wijk 
aan Zee. De laatste jaren is Ge-
rard de uitdaging aangegaan so-
lo liveoptredens te verzorgen en 
hij neemt daarbij ook de zang 
volledig voor zijn rekening. Ge-
rard weet met enkel zijn stem 
en gitaarspel, zijn eigen muziek 
en de covers volledig te dragen 
en dwingt daarmee ook solo be-
staansrecht af. 

Op 10 augustus staat Piano Pa-
sion op het programma. Prisci-
la Virdo en Cajan Witmer bren-
genzwoele latinmuziek. Op 17 
augustus komt De Link met se-
mi-akoestische rock door Paul 
Freid en Willem Visser. Op 24 au-
gustus The Hokum Jugband, ori-
ginele folkblues en jugband en 
31 augustus Slagzij, Annemarie-
ke Bechtold zingt jazzy easy lis-
tening. 

Kermis Akersloot in ’t 
Voorom en ’t Achterom
Akersloot - De kermis bij ‘t 
Voorom en ‘t Achterom gaat za-
terdag van start met de brand-
weerkorpsendag. Zaterdagmid-
dag vanaf 13.30 uur wordt ‘le-
vend bakvoetbal’ gespeeld ter 
hoogte van Kerklaan 5. Tegelij-
kertijd klinkt het startschot voor 
het touwtrekevenement. 
Nieuw zijn dit jaar de brandweer-
korpsenwedstrijden met oude 
brandweerwagens en als blik-
vanger een originele Amerikaan-
se ladderwagen van maar liefst 
zeventien meter en oude trac-
toren. Om 12. 15  uur starten zij 
een rondrit door Akersloot. Aan 
de Kerklaan vinden de brand-
weerkorpsenwedstrijden plaats. 
Voor de kleintjes is er een kin-
derprogramma. Omstreeks 16.00 
is de prijsuitreiking in ’t Achter-
om voor de diverse onderdelen.  
Vanaf 16.00 uur speelt Paul Vlaar 
waarna de kermisformatie Flair 
het podium betreedt. Op zon-
dagmiddag is er evenals de an-
dere kermisdagen weer een 
overdekt terras. Muzikale om-
lijsting wordt deze dag verzorgd 

door Marcel Kramer en de band 
Impact. Kinderen kunnen op het 
springkussen. Maandagochtend 
vroeg uit de veren om maar niets 
te missen van het legendarische 
Trio Tjoe en Jeroen dat om 8.30 
uur begint. Het verkleed-thema 
is dit jaar eighties en nineties. Er 
zijn prijzen beschikbaar gesteld. 
Om 14.00 uur, begint het paal-
kussengevecht boven het zwem-
bad. ’s Avonds speelt Jukebox 
de sterren van de hemel. Tussen-
door rond, 22.30 uur, is er een 
beregezellig optreden van Peter 
Beense. Dinsdag speelt Trio Tjoe 
en Jeroen vanaf 9.00 uur met als 
thema ‘Akersloot got talent’. 
Om 15.00 uur begint het kat-
knuppelen en is er een smart-
lappen/meezingmiddag met een 
buitenoptreden van Heeren 17 
om 15.15 uur en Tjoe en Jeroen 
in ’t Achterom. Daarna neemt de 
band Kink de muziek over. Rond 
22.00 uur is er een feestoptreden 
van Rocky Vosse. Voor inschrij-
ven of informatie kan men mai-
len naar info@hoorntje.nl of bel 
0251-312120.

Expositie in 
Gemaal 1879
Akersloot - Vanaf zondag 4 au-
gustus is een nieuwe expositie 
te zien in Gemaal 1879. Er wordt 
dan geëxposeerd door Joyce van 
Bruggen en Marijke Lips. Joyce 
exposeert kunstzinnige sierra-
den. Marijke stelt pentekeningen 
en collages ten toon. De exposi-
tie is te bezichtigen op elke zon-
dag in augustus en september  
aan de Fielkerweg 4 van 13.30 
tot 16.30 uur. Tijdens het Mu-
seumweekend op 14 en 15 sep-
tember is het gemaal geopend 
van 10.30 uur tot 15.30 uur. Als 
de omstandigheden het toelaten 
wordt er tijdens de opening met 
het gemaal gedraaid.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,  

maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur  

The Internship
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,  

maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur  

Red 2 
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,  

maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur  

Now you see me
donderdag, maandag, dinsdag 

& woensdag 18.45 uur  

Spijt!
donderdag 13.00 & 15.45 uur

vrijdag, zaterdag & zondag 

13.00, 15.45 &  18.45 uur

maandag, dinsdag & woensdag 

13.00 & 15.45 uur

Smurfen 2 - 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,  

maandag, dinsdag & woensdag 15.45 uur  

Verschrikkelijke ikke 2 - 2D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur  

Monsters University (NL) - 2D

Programma 01 aug t/m 07 aug 2013

 Lachen om The Internship
De carrières van de vertegen-
woordigers Billy (Vince Vaughn) 
en Nick (Owen Wilson) zijn door 
de digitale wereld in het slop 
geraakt. Om te bewijzen dat ze 
nog steeds helemaal van deze 
tijd zijn, melden ze zich aan voor 
een stageplek bij Google, samen 
met een groot aantal briljante 

studenten. Maar toegang krij-
gen tot deze wondere wereld is 
slechts het halve werk. Eenmaal 
binnen moeten ze de strijd aan-
binden met de geniaalste whizz-
kids van het land. Billy en Nick 
blijken wonderen te kunnen ver-
richten, als de nood maar hoog 
genoeg is.

In De Smurfen 2, creëert de bo-
ze tovenaar Gargamel een paar 
ondeugende Smurfachtige we-
zens genaamd de Stouterds. 
Daarmee hoopt hij de almach-
tige, magische Smurfessentie te 
kunnen benutten. Maar wanneer 
hij ontdekt dat alleen een ech-
te Smurf hem kan geven wat hij 
wil - en alleen Smurfin een ge-
heime spreuk weet die de Stou-

Smurfen 2 in 3D terds kan omtoveren tot ech-
te Smurfen - ontvoert Gargamel 
de Smurfin en brengt haar naar 
Parijs. In Parijs verwerft Gar-
gamel de aanbidding van miljoe-
nen als ‘s werelds grootste to-
venaar. Het is aan Grote Smurf, 
Klungel Smurf, Moppersmurf en 
Hippe Smurf om terug te keren 
naar onze wereld, zich te hereni-
gen met hun menselijke vrien-
den Patrick en Grace Winslow 
om Smurfin te redden! 
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Zestig jaar getrouwd!
Uitgeest - De heer en mevrouw 
Van Oel-Roorda kregen don-
derdag 25 juli, op hun zestigste 
trouwdag, bezoek van burge-
meester Theo van Eijk. Vanwe-
ge hun diamanten bruiloft ver-
raste hij de echtelieden namens 
het gemeentebestuur met een 
feestboeket en een ingelijste ko-
pie van hun originele trouwakte.
De Haarlemmer D. van Oel (84) 
en de Groningse W.A. van Oel-
Roorda (82) leerden elkaar ken-
nen in een Haarlems café. Hij 
was in die tijd leerling-monteur 
en zij werkte als verpleegster in 
een ziekenhuis in Bloemendaal. 
Ze traden in het huwelijk in de 
Spaarnestad, waar ook hun bei-
de dochters werden geboren. 
Vele jaren dreef hij er zijn eigen 
garagebedrijf, waar hij zo’n vier-
duizend auto’s aan de man wist 
te brengen.
Na het werkende leven verhuis-
de het echtpaar naar Uitgeest, 

waar een nieuwe woning aan De 
Terp beschikbaar kwam. De keu-
ze voor Uitgeest was niet toeval-
lig, want als verwoed waterspor-
ter en sportvisser kwam de heer 
Van Oel met vrouw en dochters 
al tientallen jaren naar het Alk-
maarder- en Uitgeestermeer. 
Een dochter zou hen met haar 
gezin volgen naar Uitgeest, de 
andere koos voor de hoofdstad 
als woonplaats.
Behalve op het water bracht de 
diamanten bruidegom ook veel 
tijd door op het voetbalveld. Eerst 
als speler bij ODIN in Heems-
kerk, later ook als scheidsrechter 
bij FC Uitgeest, die zijn hand niet 
omdraaide voor vier wedstrijden 
per week.

De heer en mevrouw Van Oel 
hebben vijf kleindochters en ge-
nieten sinds enige jaren ook van 
een achterkleindochter én een 
achterkleinzoon.

Burgemeester Theo van Eijk met het diamanten echtpaar Van Oel-
Roorda (foto: gemeente Uitgeest)

Kleistunnel drie weken 
beperkt toegankelijk
Uitgeest - Vanaf maandag 12 
augustus werkt ProRail drie we-
ken lang aan het opknappen 
van de Kleistunnel. Het werk 
vindt plaats op werkdagen tus-
sen 07.00 en 18.00 uur, buiten 
de spitstijden. Verkeersregelaars 
sturen daarbij het verkeer. Er 
blijft steeds één rijbaan beschik-
baar voor het autoverkeer. Voor 
fietsers is de doorgang drie we-

ken lang niet mogelijk. Zij wor-
den omgeleid via de Zientunnel. 
De route wordt met borden aan-
gegeven.

Het herstelwerk bestaat uit het 
injecteren van haarscheurtjes en 
het aanbrengen van een nieu-
we verflaag. In de directe omge-
ving kan lichte geluidshinder op-
treden.

AMO houdt buitendeur-
collecte voor de MIVA

Uitgeest - De AMO zal het 
weekeinde van 24/25 augus-
tus na de H. Mis in de R.K.-kerk 
weer haar jaarlijkse collecte voor 
de MIVA houden. MIVA onder-
steunt pioniers wereldwijd met 
vervoers-en communicatiemid-
delen. In vaak afgelegen gebie-
den maken deze pioniers zich 
sterk voor de kansarmen.
Het thema van de MIVA-collec-
te dit jaar is ‘Help de kinderen 
in Brazilië’. Tijdens de MIVA col-
lecte staat het werk van Zuster 
Maria Lijnen en Pater Christia-
no Joosten centraal. Zuster Ma-
ria Lijnen heeft in Bayeux een 
centrum opgericht voor kinderen 
uit arme wijken. Met onderwijs, 
sport, muziek en kunst voorkomt 
ze dat deze kinderen op straat 

belanden, tussen de drugsben-
des en het geweld. Pater Cristi-
ano Joosten zet zich in Campina 
Grande met het Kinderpastoraat 
in voor moeders en kinderen in 
een arme plattelandsstreek. 
Beiden hebben MIVA gevraagd 
om een auto. “Zonder vervoer 
staan we stil. Met een auto kun-
nen we zoveel meer mensen be-
reiken,” legt pater Cristiano uit. 
Een auto is in deze arme plat-
telandsstreek geen luxe. Her en 
der rijdt er een paard en wagen, 
wie geld heeft kan meerijden met 
een motortaxi, maar de mees-
te mensen gaan te voet over de-
ze stoffige zandwegen, onder de 
brandende zon. “De afstanden 
zijn hier enorm. We kunnen lang 
niet alle gezinnen bereiken zon-

der auto. Als we op huisbezoek 
gaan en er is een kind ziek, dan 
heeft de familie geen geld voor 
vervoer. Dus ook in dat soort si-
tuaties kun je met de auto een 
helpende hand bieden. Je moet 
elkaar helpen, nietwaar.” Zuster 
Maria kan dit beamen. “Als de 
nood aan de man is, dan 
wil je graag wat voor de men-
sen kunnen doen. En een auto 
is dan pure noodzaak, om zieke 
kinderen naar de dokter te kun-
nen brengen, of families te hel-
pen. Ook kunnen we dan on-
ze inkopen doen, want de kin-
deren krijgen hier op school een 
warme maaltijd. Een belangrijke 
reden voor ouders om hun kind 
naar school te sturen.”
Help mee met de MIVA-collecte 
op 24 en 25 augustus 2013! Het 
is ook mogelijk om een gift over 
te maken op giro 2950 van MI-
VA Breda of op de rekening van 
de AMO.

Naaimachine zorgt 
voor brand in woning 
Uitgeest - Een oververhitte 
naaimachine heeft maandag-
middag omstreeks kwart voor 
5 gezorgd voor een brandje in 
een woning aan de Kerverslaan 
in Uitgeest. Toen de brandweer 
ter plaatse kwam bleek dat de 
brand op de bovenste verdieping 
woedde. Spullen die op het ta-
feltje bij de naaimachine stonden 
hadden inmiddels ook vlam ge-
vat. De bewoonster had zichzelf 

al in veiligheid kunnen brengen. 
De brandweer van Uitgeest heeft 
het brandje geblust. De bewoon-
ster heeft bij het brandje rook in-
geademd en is naar het zieken-
huis overgebracht.

De woning heeft aardig wat 
rookschade opgelopen. Salva-
ge is ter plaats gekomen om 
de schade op te nemen. (bron: 
112-uitgeest.nl)

Uitgeest - De gemeenteraad 
van Uitgeest heeft eind juni be-
sloten een bedrag van 140.000 
euro beschikbaar te stellen voor 
nieuwe startersleningen. Het 
geld is afkomstig van de Reser-
ve Stimulering volkshuisvesting. 
Het fonds voor leningen aan 
starters op de huizenmarkt was 
sinds medio vorig jaar uitgeput.
Startersleningen (maximum: 
20.000 euro) zijn bedoeld om het 
verschil te overbruggen tussen 
de totale koopsom van een wo-
ning en het maximale bedrag dat 
de aanvrager kan lenen. De ge-
meenteraad wil met het verstrek-
ken van startersleningen meer 
koopwoningen financieel bereik-
baar maken voor starters. 
Er gelden een aantal voorwaar-
den. Zo moeten aanvragers pas 
voor de eerste maal een eigen 
woning kopen. Ze moeten ten-
minste een jaar zelfstandig in 
Uitgeest een huurwoning bewo-
nen of inwonend zijn. De kosten 
voor het in eigendom verkrijgen 
van de gewenste woning mo-
gen niet hoger zijn dan het maxi-
mum van de nationale Hypo-
theek Garantie, met een plafond 
van 250.000 euro. 
Bij de startersleningen geldt: wie 
het eerst komt, het eerst maalt. 
Alleen een volledig ingevuld di-
gitaal intakeformulier (inclusief 
voorlopig koopcontract) wordt in 
behandeling genomen (zie: Ge-
meentehuis/Producten en Dien-
sten/Starterslening op www.uit-
geest.nl)   

Nieuwe 
startersleningen

beschikbaar

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
C. Neeft, e/v Dam, 78 jaar
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Eerste bewoners verhuizen 
naar Hof van Marquette

Vanaf vrijdag Egmond op zijn Kop!
Egmond - Het weekend van 2, 3 
en 4 augustus staat in het teken 
van het dorpsfeest Egmond op 
z’n Kop in Egmond-Binnen. Het 
is dit jaar de 39e editie. Het pro-
gramma biedt veel  moois  jong 
en oud. De Alles of Nix teams 
moeten  ook dit jaar weer te-
gen elkaar strijden om de hoofd-
prijs van de Alles of Nix competi-
tie. Deze strijd wordt extra zwaar, 
omdat dit jaar maar liefst acht 
teams meedoen. 
De vrijdag begint traditioneel 
met de grijze markt. Er zijn zo’n 
180 kramen die verspreid staan 

over de Herenweg, Abdijlaan, 
Sint Adelbertusweg en Kerklaan. 
Vrijdagavond gaan de Alles of 
Nix teams de strijd aan. Behen-
digheid voert hierbij de boven-
toon.  
Zaterdag wordt een kindermid-
dag gehouden in het dorpscen-
trum. De toegang is gratis. Kin-
deren moeten zich wel even aan-
melden bij de gele organisatie-
wagen.

Aan het einde van de middag 
gaat voor de Alles of Nix teams 
een driekamp van start. In de 

Modebewust, elegant én sportief

By Claire opent dit 
weekend de deuren
Castricum - Ze kunnen het bij-
na niet afwachten; de opening 
van By Claire, een nieuwe mode-
zaak in het hartje van het dorp 
voor de modebewuste vrouw die 
graag elegant of sportief gekleed 
gaat. Vol energie zetten Anne-
lies de Gelder en Sandra Roo-
zendaal de laatste puntjes op de 
i. Het resultaat van alle inspan-
ningen mag er zijn; By Claire is 
op een stijlvolle wijze ingericht 
waardoor er een prettige sfeer 
is ontstaan en gezegd kan wor-
den dat deze modezaak een ver-
rijking is voor het aanbod in het 
dorp én ver daarbuiten. Zaterdag 
3 en zondag 4 augustus is ieder-
een welkom om feestelijk kennis 
te maken met de collectie van By 
Claire. 

,,We kennen elkaar al jaren”, 
vertelt Annelies. ,,Eerst werk-
ten Sandra en ik samen bij Le-
on Mode, later werden we colle-
ga’s bij Marie Claire Mode in Be-
verwijk. Toen die winkel ophield 
te bestaan, werd ons steeds ge-
vraagd of wij niet verder konden 
gaan met het aanbieden van een 
exclusieve collectie en zo is het 
idee ontstaan.” 
,,In de loop der jaren zijn we 
vriendinnen geworden”, vervolgt 
Sandra. ,,Terwijl we een verschil-
lende modesmaak hebben en 
onze leeftijd wat uit elkaar ligt 
vullen we elkaar uitstekend aan.” 
Sandra houdt van een sportieve 
stijl, Annelies van elegant. ,,En 
dat is de kledingstijl die we ver-
kopen”, zegt Annelies. ,,Bij de in-
koop worden we geadviseerd 
door Ria Zwaan en in de winkel 
worden wij bijgestaan door Jorie. 
Zij is voor onze klanten een ver-
trouwd gezicht.” 
By Claire biedt onder andere de 
merken: Blonde no.8, Dikton’s, 

FFC, Mala Alisha, Milestone, Na-
dine H., Nice Connection, Nura-
ge, Raffaello Rossi , Laurèl en 
Smaak tassen. Elke week komt 
er wel iets van de nieuwe collec-
ties binnen. 

,,Laurèl maakt damesmode voor 
de vrouw van vandaag die zelf-
standig, zelfverzekerd en actief 
is”, vervolgt Annelies. ,,Voor vrou-
wen met een druk bestaan, die 
er toch vrouwelijk en verleidelijk 
uit willen zien. Het Duitse luxe 
merk maakt elegante kleding 
van onder andere lamswol en 
kasjmier, comfortabel en waar 
de moderne vrouw zich op en 
top vrouw in voelt. Laurèl han-
teert de slogan: See, Feel, Love 
Laurél. Hartstochtelijke dames-
mode zonder compromissen op 
gebied van design en kwaliteit; 
dat is waar het merk voor staat.”
 
Ronald, de broer van Sandra, 
ontwierp een smaakvol licht-
plan, het interieur kwam uit han-
den van Rob Adrichem Interieur-
bouw en Lars Beuker. Gekozen 
is voor stijlvol grijs in combinatie 
met een warme kleur rood. Het 
geheel maakt indruk; rustig en 
verfijnd. Een zitgroep waar kwa-
liteitskoffie gedronken kan wor-
den is achter in de winkel gesitu-
eerd met uitzicht op een fraai in-
gerichte patio, die is aangelegd 
door Hans Koning Tuinaanleg uit 
Heemskerk. 
Annelies en Sandra zijn er ze-
ker van dat klanten hen weten 
te vinden in de gezellige en par-
keervriendelijke  dorpskern van 
Castricum en hopen dat de da-
mes die van mode houden re-
gelmatig bij hen komen binnen-
wandelen om even vrijblijvend 
rond te kijken. Het adres is Bur-
gemeester Mooijstraat 3. 

avond sensatie met een vijftig 
meter hoog ‘Slide for Fear’. Ieder-
een die dit spel wil uitproberen 
kan zich inschrijven. Op zondag 
begint om 10.00 uur een mis op 
de Adelbertusakker. Aansluitend 
gaat een wandeling van start 
door de duinen van het dorp. De 
wandeling eindigt op de Abdij-
laan. Hier wacht een barbecue 
en muziek. Een deelnamebewijs 
is te bemachtigen bij de Alles of 
Nix teams, de winkeliers en tij-
dens het weekend zullen er ook 
kaarten verkrijgbaar zijn bij de 
gele organisatiewagen. 

Door een strakke planning kun-
nen wij alles uitvoeren’’, aldus 
Jos van der Meij, die het project 
begeleidt. ,,Op 1 juli kreeg ieder-
een de sleutel en als de stuka-
door en woninginrichter klaar 
zijn, kunnen wij gaan verhui-
zen. Wij hebben een grote be-
kendheid met de nieuwbouw en 
dat werkt prettig bij iedere ver-
huizing van dit project.’’ Zo is er 
weer een mooi nieuwbouwplan 
ontwikkeld en is het een verrij-
king voor Heemskerk

Prijzen winnen 
bij Albert Heijn
Castricum - Op 24 juli hebben 
de prijswinnaars van twee kassa-
bonacties bij Albert Heijn Gees-
terduin hun prijs in ontvangst 
genomen. A. Veldhuis is de win-
nares van een nieuwe fiets door 
mee te doen aan een actie van 
een margarinemerk. De hoofd-
prijs van de zelfscanactie, een 
luxe barbecue werd overhandigd 
aan Yvonne Moes. Elke dag is er 
bij inlevering van de zelfscanbon 
voorzien van naam en telefoon-
nummer een taart naar keuze te 
winnen en wekelijks een hoofd-
prijs die aan het begin van de 
winkel staat opgesteld. Bart de 
Groot vertelt: ,,Met zelfscannen 
pakt men met de bonuskaart een 
handscanner waarmee de bood-
schappen worden geregistreerd. 
Die kunnen meteen in de tas 
kunt doen. Afrekenen kan met 
de bankpas bij de speciale afre-
kenpunten. En wachten in een rij 
bij de kassa behoort tot het ver-
leden. Bij vragen staat altijd een 
van onze medewerkers bij de af-
rekenpunten om te helpen.”

Actie Socialistische 
Partij verlengd

Castricum - Op de enquête die 
de SP heeft verspreid met vragen 
over de mogelijke uitbreiding 
van winkelcentrum Geesterduin 
zijn tot nu toe 460 reacties geko-
men veelal met waardevolle sug-
gesties, aldus de partij. Om nog 
meer mensen de kans te geven 
een reactie te geven is de ac-
tie verlengd tot vrijdag 2 augus-
tus. Een formulier is te vinden op 
www.castricum.sp.nl. 

Bed en Breakfast in 
voorhuis Jacobshoeve

Bakkum - Sinds kort is er een 
nieuwe Bed & Breakfast in Bak-
kum. Na de renovatie van bij-
na een jaar is het voorhuis van 
de Jacobshoeve Bakkum aan de 
Bleumerweg in Bakkum gereed 
voor de ontvangst van de eerste 
gasten. 

Gastvrouw Nancy Jansen-Vree-
burg heeft de twee logeerka-
mers sfeervol ingericht. Het ont-

bijt wordt geserveerd in de eet-
keuken of buiten aan een van de 
zitjes. Nancy: ,,Vorige week kwa-
men de eerste gasten aanwaaien 
vanuit Duitsland. Ze waren erg 
enthousiast, zowel over het bed 
als over het breakfast. Ik verraste 
hen met wat lekkers bij de kof-
fie omdat ze de eerste gasten 
waren.” Kijk voor meer informa-
tie op www.jacobshoevebakkum.
blogspot.nl. 

Exposities bij Beentjes 
Interieur en Slaapadvies

Castricum - De beelden-
de kunst die te zien was bij 
Streetscape op de Burge-
meester Mooijstraat 13 is 
verhuisd. Er komt name-
lijk een nieuwe winkel in het 
pand. 

Beelden uit de huidige expositie 
van Joop Koopman, Tineke Pijn-
appel en een aantal schilderij-
en van Mireille Moya en Beatrix 
Boogaard zijn nu te zien in de 
etalages en winkel van Beentjes 
Interieur en Slaapadvies op de 
Torenstraat 28 in Castricum. 
De winkel houdt niet op te be-

staan, zoals sommige mensen 
even dachten, maar biedt de ko-
mende periode ruimte aan zes 
wisselende exposities. Saskia 
Steenbakkers, initiatiefnemer 
van Streetscape, vertelt dat er 
bovendien in Beverwijk verschil-
lende locaties zijn ingericht als 
expositieruimte. ,,Biesterbosch 
heeft een nieuw pand beschik-
baar gesteld in Castricum, maar 
het contract hiervoor moet nog 
worden ondertekend.” 
Alle kunstwerken zijn te zien op 
www.streetscape.nl en worden 
door de kunstenaars zelf of via 
Streetscape verkocht. 

Heemskerk - De eerste bewo-
ners verhuizen naar de prachtige 
nieuwbouwappartementen Hof 
van Marquette in het centrum 
van Heemskerk. Begin van de 
maand hebben alle toekomsti-
ge bewoners de sleutel ontvan-
gen van de in totaal 64 wonin-

gen. Brakenhoff Verhuizingen uit 
Beverwijk heeft het er druk mee 
maar kan aan alle wensen en 
verzoeken van de verhuisklan-
ten voldoen. ,,Wij hebben er re-
kening mee gehouden dat er in 
een korte periode veel verhuizin-
gen moeten worden uitgevoerd. 



Afvallen doen ze niet alleen!
Ik ben Mariette Knol, eige-
naar van Body Slen, een on-
derdeel van Fit en Beauty, 
en voedingsdeskundige van 
Proslank, het eiwit dieet. Nu 
we al een aantal weken kun-
nen genieten van het prach-
tige weer gaat het afvallen 
voor een hoop mensen een 
stuk makkelijker.

Hoe komt dat? In de eerste plaats is de kleding die we 
drager wat luchtiger, maar daardoor is er ook meer 
van het lichaam te zien. En daar is niet iedereen tevre-
den over.
Maar we hebben ook meer behoefte aan water dus 
die 1,5 tot 2 liter water drinken we makkelijker weg. 
We gaan wat meer aan de salades en rauwkost en 
dat is zeker ook bij het eiwitdieet heel belangrijk, veel 
groentes en/of rauwkost.
Dat geeft gelijk al aan dat Proslank geen shake-dieet 
is maar een dieet met heel veel groentes en een van 
de 125 producten van Proslank. Zoals bijvoorbeeld 
spaghetti, chili, kruidenomelet, kipnuggets, maar ook 
crackers, muesli, havermout, diverse desserten, soe-
pen, dranken tot koekjes, chips, nootjes, repen en zelfs 
ijs. Eigenlijk te veel om op te noemen. Afvallen is nooit 
makkelijk maar al deze producten maken het wel een 
stuk makkelijker. En onder begeleiding moet het ze-
ker lukken om zeven tot tien kilo in een maand af te 
vallen. Meer informatie: Bel met 0251-670000 of kom 
langs op de Beverwijkerstraatweg 32 in Castricum.

Marian Ent-Ulder: De afgelopen twee 
weken waren druk met de voorberei-
dingen voor de vrijgezellenparty’s voor 
mijn dochter en schoonzoon. Gelukkig 
heb ik me in kunnen houden en gaat 
het afvallen gewoon door. Het warme 
weer doe me echter geen goed, merk 
ik. Ik houd vocht vast en heb net als 
iedereen last van de warmte. Ik merk 
dat ik meer trek heb in de shakes van 

dit dieet dan dat ik trek heb in warm eten als de temperatuur 
zo hoog is. Nu is dat geen probleem, want ik vul de groentes 
dan gewoon aan met rauwkost en veel wortels en komkom-
mer en andere rauwe groentes. Ik heb de afgelopen dagen 
veel gelopen door het park en merk dat dit me steeds mak-
kelijker afgaat. Het huwelijk van mijn dochter komt nu snel 
dichterbij, nog vier weken dan is het zover. Ik ben goed ge-
slaagd voor mijn eigen kleding en daar ben ik blij om. Het is 
vreemd om feestkleding te moeten kopen als je in je hoofd 
nog steeds een grote maat hebt terwijl je gewoon vijf maten 
kleiner past nu.
Mijn gewicht gaat gestaag naar beneden en nieuwe kleding 
wordt al weer te groot! Na de vakantie zal het afvallen wel 
weer beter gaan, dan werk ik weer en is de spanning voor 
het huwelijk ook voorbij. Ik merk dat dat bij mij toch wel een 
storende factor is bij het afvallen, maar ach hoe vaak trouwt 
er een kind van je? We gaan weer vrolijk verder met lijnen. 
Deze week was er weer een pondje af dus vooral gewoon 
doorgaan...

Startgewicht: 140.2 kg
Huidig gewicht: 113.2 kg
Streefgewicht: 100 kg

Danielle Donker: IDeze week heb 
ik, op lijntechnisch gebied dan, niet 
zo heeI veel bijzonders te melden. 
Zoals twee weken geleden in het 
stukje gezegd, ging ik vijf dagen 
naar Berlijn. Vooraf nog het plan om 
twee maaltijden van Proslank mee 
te nemen, maar bij nader inzien heb 
ik dat toch niet gedaan. Ik was bang 
dat het er toch niet van zou komen 

en dat bleek inderdaad waar. Het lastige vind ik wel van 
de laatste kilo’s dat je soms wel wat makkelijker wordt. Je 
ziet al veel resultaat, krijgt een hoop complimenten, maar 
om het helemaal af te ronden moeten die vijf kilo er wel 
nog af. En dat gaat ook zeker gebeuren, alleen niet de af-
gelopen twee weken. Die vijf dagen Berlijn en daarna de 
vieringen van de verjaardagen van Tamara en mij inclusief 
een barbecue, hebben er niet aan toe bijgedragen dat ik 
gewicht verloren heb. Ik was al blij dat de schade beperkt 
was gebleven en had het al ingecalculeerd. Maandag 29 
juli ben ik weer met frisse moed begonnen en heb als plan 
dat ik 24 augustus, als we met vier vrienden naar de sauna 
gaan, toch wel zo goed als op m’n gewicht moet zijn. Het 
zal misschien niet helemaal lukken, maar als het plan er 
niet is dan gaat het zeker niet lukken.

Startgewicht: 95 kg
Huidig gewicht: 80 kg
Streefgewicht: 75 kg

www.fi tenbeauty.nl

Beverwijkerstraatweg 32
1901 NJ Castricum
Tel. 0251 670000

Vlotten bouwen met 
de Vakantiecocktail

Limmen - De vakantiecock-
tail van Stichting Welzijn Castri-
cum organiseert in samenwer-
king met ODI Sportactieve Re-
creatie in Zwembad Dampeg-
heest op woensdag 7 augustus 
van 10.00 tot 12.30 uur het spec-
taculaire vlotten bouwen. De ac-
tiviteit is geschikt voor kinderen 
in de leeftijd van zeven tot en 
met twaalf jaar. Een zwemdiplo-
ma is nodig. 
Met tonnen, grote palen, tou-
wen en andere stoere materia-

len wordt een vlot gebouwd dat 
daarna getest wordt in Het Stet. 
De kosten bedragen 4 euro voor 
deze activiteit.

Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 in Castricum aan de balie 
en telefonisch: 0251-656562. De 
stichting is geopend van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 12.30 uur en op maandag- 
en woensdag van 13.30 tot 15.30 
uur.

Getuigenoproep mis-
handeling oude man
Castricum - Een 79-jarige man 
uit Castricum is donderdag tus-
sen 22.30 en 22.45 uur door 
twee jongens mishandeld. De 
man liep vanaf De Santmark 
over de Oranjelaan richting Klei-
broek. Ter hoogte van de bushal-
te hoorde hij achter zich stem-
men en zag twee jongens; waar-
van er een op een fiets was en 
de ander op een brommer. Zij 
gaven aan dat zij het hondje van 
de man af gingen pakken. De 
79-jarige man trok het hondje 

naar zich toe en gaf een van de 
jongens een klap in zijn gezicht. 
Vervolgens werd de man ge-
duwd waardoor hij op de grond 
terechtkwam. Hij werd tegen 
zijn hoofd getrapt. De man liep 
schaafwonden aan zijn handen 
en hoofd op. De jongens gingen 
er vandoor richting de rotonde.

De politie is voor haar onderzoek 
op zoek naar getuigen. Getuigen 
kunnen contact opnemen met 
de politie via tel. 0900-8844.

Schoorl - Op maandag 5 augus-
tus  om 14.00 uur wordt de jaar-
lijkse expositie over bijen, hom-
mels en wespen geopend in be-
zoekerscentrum ‘De Schoorlse 
Duinen’ aan de Oorsprongweg 
1. Er wordt vooral veel aandacht 
besteed aan de honingbij. In de 
expositieruimte is te zien dat een 
bijenvolk in een korf, nectar en 
stuifmeel haalt in de rijk bloei-
ende heidevelden die grenzen 
aan het bezoekerscentrum. Im-
kers beantwoorden alle vragen 
over bijen, hommels en wespen. 
Kinderen kunnen kaarsen ma-
ken van de was die door de bijen 
is gemaakt. En bezoekers kun-
nen een wandeling maken door 
de heidevelden en kijken naar de 
bijen die daar hun werk doen De 
expositie is tot 2 september, elke 
dag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Bijen in de 
Schoorlse Duinen

Open dag Oud-
Castricum

Castricum - Op de open dag 
van de Werkgroep Oud-Castri-
cum op 4 augustus is de fotoex-
positie te bezichtigen met be-
kende dorpsgenoten. Dat betreft 
personen die in Bakkum of Cas-
tricum zijn geboren, wonen of 
gewoond hebben en op de een 
of andere manier bekend of be-
roemd zijn geworden. Artiesten 
dus, politici, schrijvers en spor-
ters. De tentoonstelling is niet 

compleet, meer foto’s en in-
formatie De open dag is in De 
Duynkant aan de Geversweg 1b 
van 12.00 tot 17.00 uur.

31 juli 2013 9



31 juli 201310

Beverwijk klaar voor feestweek 2013
Beverwijk - Bij de echte Be-
verwijkers begint het alweer te 
kriebelen. De jaarlijkse feest-
week in het centrum van de stad 
staat voor de deur en dat bete-
kent een week lang onbezorgd 
genieten van gezelligheid, ont-
moetingen, muziek in vele stijlen 
en vooral een fantastische sfeer. 
De feestweek is dit jaar veelzijdi-
ger dan ooit en biedt vertrouw-
de, maar ook nieuwe elementen. 
Het centrum vormt als vanouds 
de spil in het amusementsge-
deelte met klinkende namen die 
garant staan voor topentertain-
ment. Dit jaar zelfs langer dan 
ooit, want ook na middernacht 
zal op de buitenpodia nog enige 
tijd muziek te horen zijn.

Tip van de stal (Café Willem)
Woensdag 7 augustus 2013 van-
af 20.00 uur
Wie op donderdag tijdens de 
kortebaan draverij een gokje wil 
wagen, doet er verstandig aan 
om op woensdagavond alvast 
even bij Café Willem (voorheen 
Bar Carrousel) langs te gaan. 
Het is een goede traditie ge-
worden dat paardenkenners, pi-
keurs en prijsjagers elkaar aan 
de vooravond van het jaarlijkse 
drafevenement ontmoeten in de 
gezellige ambiance van het café 
aan de Meerstraat 86 om alvast 
een ‘tip van de stal’ prijs te ge-
ven. In het afgelopen jaar heeft 
het café een totale metamorfose 
ondergaan waardoor het er nu 
nóg gezelliger is geworden. Na-
tuurlijk wordt de avond zoals elk 
jaar muzikale omlijst door een 
DJ, terwijl intussen de Breestraat 
geheel in gereedheid wordt ge-
bracht voor de paardenkoers.

De Wico’s

Jacques Kloes

Paarden Afterparty m.m.v. duo 
De Wico’s (Buitenpodium Meer-
straat)
Donderdag 8 augustus 2013 
vanaf 18.00 uur
Ook dit jaar zullen ongetwij-
feld Beverwijkers elkaar mas-
saal gaan ontmoeten tijdens 
hét jaarlijkse reüniefeestje op 
de Breestraat. Terwijl de paar-
den draven wordt bijgekletst met 
vrienden en bekenden onder het 
genot van een drankje. De gok-
lustigen kunnen inzetten op het 
verloop van de paardenkoersen 
en gaan wellicht met een mooie 
winst naar huis. Nieuw is dit jaar 
het buitenpodium op de Meer-
straat, waar drie dagen lang live 
muziek zal zijn. Nu de kermis is 

Ruud Jansen Band (Buitenpodi-
um Breestraat)
Vrijdag 9 augustus 2013 vanaf 

Duo De Wico’s (Buitenpodium 
Breestraat)

Zondag 11 augustus 2013 van-
af 15.00 uur
Zondag vormt de wielerronde 
natuurlijk de traditionele afsluiter 
van de Beverwijkse feestweek. 
De hele middag rijden de ren-
ners in het door BRC Kennemer-
land georganiseerde evenement 
hun rondjes over de Breestraat, 
Zeestraat, Koningstraat en Pe-
perstraat. Onder de overkapping 
speelt, zoals elk jaar, duo De Wi-
co’s. Dat betekent in elk geval 
dat gezelligheid gegarandeerd 
is, want de heren spelen moei-
teloos alle bekende hits in een 
eigen arrangement met voor elk 
wat wils en altijd een mooie mix 
van oud en nieuw repertoire.

Beverwijkse Outlet Markt 
(Breestraat)
Zaterdag 10 augustus 2013 van 
10.00 tot 17.00 uur

verhuisd naar het Stationsplein 
en de geplande bouwactivitei-
ten op het Meerplein nog niet 
zijn gestart, was er ruimte voor 
een extra podium. Donderdag-
avond vanaf 18.00 uur speelt het 
bekende duo De Wico’s een ge-
zellige muziek waarop gedanst 
en meegezongen kan worden. 
Verwacht wordt dat een groot 
deel van de bezoekers van de 
Breestraat na afloop van de kor-
tebaan draverij de weg naar het 
Meerplein zal weten te vinden. 

The Hitmen (Buitenpodium 
Meerstraat)
Vrijdag 9 augustus 2013 vanaf 
20.00 uur
De beste muziek uit de jaren 
‘60 en ‘70 wordt vrijdagavond 
gespeeld door The Hitmen, de 
band rond zanger/gitarist André 
Kwant. Deze band heeft, zeker 
op de regionale podia in Ken-
nemerland, een grote staat van 
dienst opgebouwd en trakteert 
het publiek vrijdagavond op on-
vervalste blues en rock ‘n’ roll 
waarbij het moeilijk zal worden 
om stil te blijven staan. Bassist in 
deze band is Hans Schoone, die 
als lid van de Bloes Broers ook 
bepaald geen onbekende is voor 
het Beverwijkse publiek. Genie-
ten dus voor de echte muziek-
liefhebbers...!

De Linke Binke (Buitenpodium 
Meerstraat)
Zaterdag 10 augustus 2013 van-
af 20.00 uur
Ook op zaterdagavond staat een 
muzikale reis terug in de tijd op 
het programma, wanneer de Lin-
ke Binke het podium bestijgen. 
Van oude filmsongs tot vrolijke 
dansbare nummers uit het mid-
den van de jaren ‘70, de heren 
spelen het allemaal. Maar dan 
wel op een eigenzinnige wijze 
met een knipoog naar een nos-
talgisch en caribisch sfeertje. 
Een optreden waarbij het publiek 
volop betrokken wordt en een 
avond flink uit hun dak kan gaan. 
De Linke Binke zijn de link tus-
sen het leeftijdsoverschrijdende 
en het drempelverlagende...! Be-
zetting: Paul Freid (akoestische 
gitaar / zang), Henk Schippers 
(akoestische gitaar / zang), Wil-
lem Visser (basgitaar / zang) en 
Burt van der Meij (drums / per-
cusssie).

Ruud Jansen

20.00 uur
Ook dit jaar mocht hij natuur-
lijk niet ontbreken bij de Bever-
wijkse feestweek. Een feestweek 
is immers nooit compleet zonder 
een optreden van de Ruud Jan-
sen Band. Net als vorig jaar op 
de vrijdagavond en net als vo-
rig jaar op de Breestraat. De be-
kende coverband waarmee toet-
senvirtuoos Ruud Jansen al tien-
tallen jaren optreedt bewijst tel-
kens opnieuw dat  de muziek uit 
de jaren ‘60 en ‘70 tijdloos is en 
ook in 2013 nog steeds volle za-
len trekt. De band wordt, even-

eens net als vorig jaar, uitgebreid 
met gastzanger Jacques Kloes, 
die zijn sporen onder meer ver-
diende in de legendarische Dizzy 
Man’s Band. 

Voor de kenners behoeft het 
geen verder betoog; dit optreden 
staat garant voor een avond lek-
ker swingen op de beste classic 
rock en soul hits aller tijden!

Truus Trut & De Terlenka’s (Bui-
tenpodium Breestraat)
Zaterdag 10 augustus 2013 van-
af 20.00 uur
Het allerbeste van Koos Alberts, 
Marianne Weber, Bonnie St. 
Claire, Jacques Herb, Corry Ko-
nings, Frans Duijts, Vader Abra-
ham, Henk Wijngaard, Jan Smit 
en vele andere toppers van eigen 
bodem. Truus Trut & de Terlen-
ka’s brengen een hommage aan 
hun grote helden van het Ne-
derlandstalige lied. Onlangs ver-
scheen de nieuwe single ‘Tom-
mie’, waarin Truus haar broer-
tje Tommie, de man met de twee 
duimen omhoog, bezingt. Inmid-
dels is ook een hilarische video-
clip van deze single op YouTube 
geplaatst. Het grootste meezing-
feest van de Beverwijkse feest-
week vindt plaats op zaterdag-
avond onder leiding van zange-
res Truus en haar broers Theo Jr., 
Tinus, Teun, Ted en Tommie.

Truus Trut & De Terlenka’s

Crisistijd...? Weinig geld op zak 
en toch lekker winkelen...? Dan 
is een bezoek aan de Bever-
wijkse Outlet Markt een absolu-
te MUST voor iedereen die zijn 
slag wil slaan. Keiharde kortin-
gen tot maar liefst 80% belo-
ven de winkeliers in het centrum 
van de stad tijdens deze bijzon-
dere markt op de zaterdag van 
de feestweek. Niet zomaar een 
beetje korting, maar knallers van 
aanbiedingen waarvan je zegt 
“Wow, hoe is het mogelijk...?” 
worden hier waargemaakt. 

Op de Breestraat zullen kramen 
worden opgesteld, waar de win-
keliers hun speciale acties kun-
nen voeren en hun waren tegen 
absolute bodemprijzen kunnen 
aanbieden. Nog niet eerder ver-
toond in Beverwijk, maar dit jaar 
de verwachte grote klapper van 
de feestweek. Enige haast is na-
tuurlijk wel geboden, want voor 
de Beverwijkse Outlet Markt 
geldt: “Op is op”...!

Notelle Bar pakt uit
Notelle Bar Avenue 

tijdens feestweek 2013
Beverwijk - De Notelle Bar is 
al jaren één van de hotspots 
van Beverwijk. Dit jaar met de 
feestweek wordt dat met de 
komst van onder andere Pe-
ter Beense, DJ Cor, Superstar 
Disco en Different Cook niet 
anders! Zorg dat je erbij bent, 
van dinsdag 6 tot en met zon-
dag 11 augustus.

Traditiegetrouw begint het feest 
in de Koningstraat al op dinsdag, 
een dag voor de feestweek offi-
cieel van start gaat. Op 6 augus-
tus wordt gevierd dat de bar al-
weer acht jaar bestaat. De Am-
sterdamse volkszanger Peter 
Beense komt dan naar Beverwijk 
om te zorgen voor een knallen-
de start van vijf dagen feest. Zijn 
optredens staan garant voor een 
groot meezingfeest waarbij de 
Nederlandstalige hits elkaar in 
hoog tempo opvolgen.

Woensdag 7 augustus is de No-
telle Bar Avenue geopend en 
zorgen zanger Glenn Palm en 
DJ Cor ervoor dat het dak van 
de tent gaat! Glenn Palm is een 
jonge, talentvolle zanger die suc-
cesvolle optredens op het Jor-
daanfestival en het Museum-
plein op zijn naam heeft staan. 
DJ Cor dankt zijn bekendheid 
vooral aan zijn feestkraker ‘Hee 
Hoo (Coolio)’. Hij draaide jaren-
lang in de Surprise Bar en het 
Cooldown Café in Amsterdam 
en is nog altijd een garantie voor 
een avondje gezelligheid.

Tijdens en na afloop van de kor-
tebaandraverij op donderdag 8 

augustus zorgen de beste regi-
onale dj’s voor een feest dat tot 
zeker tot middernacht duurt. Na-
men worden niet genoemd: kom 
maar gewoon langs om te kijken 
wie er plaatjes draait!

Vrijdag 9 augustus staat voor het 
eerst de 10-kamp op het pro-
gramma. Dit is een nieuw onder-
deel van de Feestweek Beverwijk 
waarbij tien café’s teams samen-
stellen die bij de deelnemende 
horecazaken een opdracht moe-
ten volbrengen. Na afloop van 
de 10-kamp wordt Notelle Bar 
omgetoverd tot Superstar Disco 
vol verrassingen! Doe je afrop-
ruik op, trek je glitterblouse aan 
en de dj’s op het podium doen 
de rest.

Zaterdag 10 augustus draaien de 
dj’s aan het begin van de avond 
golden oldies. Daarna klinkt mu-
ziek uit de 90’s till now uit de 
speakers. De hele avond geeft 
Mr. Saxo een extra swingend 
tintje aan het feest.

Zondag 11 augustus begint met 
een spectaculaire kelnerrace die 
start vanaf 16.00 uur. Kandida-
ten kunnen zich aanmelden bij 
de bar. De feestweek wordt af-
gesloten met een optreden van 
Different Cook die zal starten 
om 18.00 uur. De band van Kees 
Koek behoeft in Beverwijk en 
omstreken geen nadere intro-
ductie!

Alle optredens in Notelle Bar 
zijn gratis toegankelijk. Zie ook 
www.barnotelle.nl.
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Klimmen 

in de 
vakantie

Fel bestreden 
zege Verdonk

Limmen - Henk Jan Verdonk 
heeft donderdagavond de winst 
van de zevende rit in een reeks 
van tien om de K.P.B. mountain-
bike cup na een letterlijk en fi -
guurlijk verhitte strijd meegeno-
men. Onder warme omstandig-
heden moesten de renners de 
strijd met elkaar aanbinden. Al-
win Hes, ex-motorracer Super 
Bike, wist het de latere winnaar 
Henk Jan Verdonk zeer moeilijk 
te maken. 
Wegens de onbekendheid met 
het technische parcours, moest 
Hes zich door het veld heen naar 
voren zien te werken. In de vijfde 
omloop, waarin Hes nog Henk 
Louwe en Willem Koster van 
zich af moest schudden alvorens 
zich op een tweede plek te nes-
telen, richtte zijn blik op leider 
Verdonk. Prooi Verdonk liet zijn 
achtervolger Hes niet binnen de 
veertig seconden komen, waar-
voor hij wel tot het uiterste moest 
gaan. Het moment dat Hes aan-
spraak gaat maken op een eer-
ste plek is volgens insiders niet 
ver weg. Met nog wat aanscher-
ping van zijn mountainbiketech-
niek, en de lef een versnelling 
zwaarder te gaan rijden, kunnen 
zijn tegenstanders hun borst al-
vast nat maken.

Castricum - De organisatie 
had weloverwogen Breuil le Vert 
(400 km) ingeruild voor Nijvel 
(220 km). De jonge en oude dui-
ven werden zaterdagmorgen om 
8.10 uur gelost, de mist in Ne-
derland was maar net opgetrok-
ken echter vanuit Noord-Frank-
rijk kwamen er onweersbuien en 
de verwachting code rood werd 
uitgesproken. Die omstandighe-
den konden met een vroege los-
sing worden ontlopen en de dui-
ven maakten het waar. De eer-
ste oude duif werd geklokt door 
Sander de Graaf voor John Kool 
die een uitstekend seizoen door-
maakt en een hele mooie serie 
vroege duiven klokt. Derde werd 
Cees de Wildt die tevens kampi-
oen midfond werd. Vierde werd 
Gerhard Tromp voor Arie Hage-
man en Nico de Graaf. De laatste 
prijsvliegende duif was van An-
ton Tromp. Maar de verrassing 
was dit weekend toch de jonge 
doffer van Cees de Wildt, die alle 
oude duiven voorbleef.
Met een gemiddelde snelheid 
van 72 kilometer per uur arri-
veerde hij om 11.12.38 bij De 
Wildt op de landingsklep en ver-
raste vriend en vijand met dit hu-
zarenstukje. De Wildt werd ook 
rayon overwinnaar. De tweede 
duif was van Sander de Graaf 
voor Gerhard Tromp.
Verder waren er vroege duiven 
voor John Kool, Anton Tromp en 
Arie Hageman en Jaap Kaan-
dorp sloot de lijst met prijsvlie-
gers af.

Wedvluchten 
vanuit Nijvel

Meiden FC Castricum 
D en C echte bikkels

Castricum - Toen de zomerstop 
voor menig team een paar we-
ken geleden begon werd er door 
de meiden van de D en de C ‘ge-
woon’ doorgetraind. Ondanks 
het mooie weer van de afgelo-
pen weken kwam een deel van 
de meiden trouw trainen op vrij-
dagavond. Onder leiding van 
Will, Linda, Laura, Iris en Judith 
werd er gewerkt aan het verfi j-
nen van de techniek. Zowel op 
schijnbewegingen als schie-
ten werd getraind. Maar ook 
op spelinzicht en samenspe-

len werd aandacht besteed. Op 
sportpark Noord End, waar het 
door het seizoen heen altijd ge-
zellig druk is, heerste rust. 
Zo gaan de meiden weer goed 
voorbereid het voetbalveld op 
komend seizoen. De laatste zo-
mertraining was vrijdag 19 juli en 
werd afgesloten met een thee-
kransje. Dinsdag 13 augustus 
is weer de eerste training na de 
korte zomerstop. Dan kunnen ze 
weer met frisse moed het nieuwe 
seizoen tegemoet. 
(Foto: Han de Swart)

Wie durft tegen een 
robot te spelen…

Castricum – Kinderen in de 
leeftijd van acht tot en met twaalf 
jaar kunnen dit jaar terecht voor 
een stoer partijtje tafeltennis op 
dinsdag 6 augustus van 14.00 
tot 17.30 uur bij Tafeltennisver-
eniging Castricum. Op het pro-
gramma staan: tegen een ech-
te robot spelen, het spannende 
spel ‘Rond de tafel’ en een heus 
toernooi met prijzen. Ook als kin-

deren nog niet eerder gespeeld 
hebben kan meegedaan worden. 
De kosten bedragen 4 euro.

Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 van maandag tot en met 
vrijdag tussen 9.00 tot 12.30 uur 
en op maandag en woensdag 
van 13.30 tot 15.30 uur, telefoon 
0251-656562.

Castricum - Op maandag 5 augustus kunnen kinderen in de leef-
tijd van acht tot en met twaalf jaar deelnemen aan het spannende 
spelzwemmen met prijzen in Zwembad De Witte Brug. Het zwembad 
is dan speciaal voor de vakantiecocktailkids ingericht om een par-
tijtje te  zwemmen, glijden en rennen op de matten tijdens het spel-
zwemmen. Een zwemdiploma is verplicht voor deze activiteit die van 
13.00 tot 15.00 uur gehouden wordt. De kosten bedragen 4,00 euro.

Aanmelden kan bij de Stichting Welzijn Castricum, Geesterduinweg 
5 van maandag tot en met vrijdag aan de balie en telefonisch tussen 
9.00 tot 12.30 uur en op  maandag- en woensdag van 13.30 tot 15.30 
uur. Telefoon 0251-656562.

Spetterend vakantieplezier!

Spelzwemmen in 
De Witte Brug

Limmen - ODI Sportactieve Recrea-
tie organiseert in het kader van de Va-
kantiecocktail in Zwembad Dampeg-
heest een klim/adventureday-activiteit 
op maandag 5 augustus voor jongens en 
meisjes in de leeftijd van acht tot en met 
twaalf jaar. Veilig gezekerd wordt er fl ink 
geklauterd en geklommen in en rondom 
de bomen. Kinderen kunnen de specia-
le pamper-jump doen en in een reuze-
ladder klimmen. Ook wordt het spectacu-
laire spel team-in-balance gespeeld en 
kan er meegedaan worden aan een wed-
strijdje kratstapelen. De activiteit is van 
10.00 tot 11.30 uur. De kosten bedragen 
4 euro. Aanmelden kan bij Stichting Wel-
zijn, Geesterduinweg 5, tel. 0251-656562. 
Dagelijks geopend van 9.00 tot 12.30 uur 
en maandag en woensdag van 13.30 tot 
15.30 uur. Voor meer vakantieactivitei-
ten kan de site van de stichting bekeken 
worden: www.welzijncastricum.nl.
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Uitgeest - Dit weekeinde ston-
den twee wedstrijden op het 
programma bij Duivensportver-
eniging De Vliegende Vleugels.

Jeugdlid Jikke Liefting pakt 
zijn eerste zege 
Voor het afgelopen weekend wa-
ren er geen positieve berichten 
over het weer in het Franse vlieg-
gebied. Al vroeg in de week werd 
daarom besloten om de oude 
duiven op een korter afstand ge-
lijk met de jonge duiven te laten 
vertrekken. Wel was er vrijdag-
avond met inkorven al bekend 
dat de duiven redelijk vroeg los 
moesten. Dit omdat er vanuit 
Frankrijk diverse onweerhaar-
den vroeg in de ochtend in snel 
tempo noordwaarts zouden trek-
ken over het vlieggebied rich-
ting de westelijke provincies van 
het land. Veel afdelingsvluch-
ten door het hele land werden al 
snel uitgesteld of opgeschoven 
naar de zondag. Met een vroege 
lossing 08.15 uur op zaterdag 27 
juli werd getracht de onweer en 
regengebieden voor te zijn en te 
profiteren van de enkele opkla-
ringen aan de westzijde van de 
vlieglijn. Maar het weer is nooit 
met 100 procent zekerheid te 
voorspellen, een dik wolkendek 
met een hoge drukkende tempe-

ratuur was weer niet het ideale 
weer voor de duiven. Later bleek 
gelukkig dat de oude duiven on-
danks voor sommigen een nat 
pak, weinig hinder hadden on-
dervonden en redelijk vlot thuis 
kwamen. Zo ook de jonge duiven 
die gelijktijdig om 8.15 uur wer-
den gelost vanuit Nijvel met een 
afstand van 220 kilometer.  Met  
7 deelnemers tegen 169 duiven, 
meldde de eerste en snelste duif 
zich om 11.13.50 bij het jeugd-
lid Jikke Liefting uit Akersloot. 
Een fanatiek manneke in de dui-
vensport dat zich al van jongs af 
aan met de duivensport bezig-
houdt en al regelmatig de oude-
re melker de loef afsteekt. Ook 
nu weer, zijn duif vloog een ge-
middelde snelheid van 1201,898 
m/p.m. wat neerkomt op ruim 72 
kilometer per uur. 
De uitslag van de eerste vijf lief-
hebbers luidt als volgt: 1-3-5-8-
9e Jikke Liefting, 2-4-6-7-10e 
Hein Berkhout, 11-14-16-19-20e 
Tandem W&F Rodenburg, 12-32-
41e Jaap Teeling en 13-35-36-
37e Gert Twaalfhoven. De attrac-
tieprijs geschonken door Jaap 
Teeling gaat naar Jikke Liefting 
met een van zijn duiven op de 9e 
plaats en de taart van deze week 
gaat naar Ingrid van Bohemen. 
De eerste duif van Jikke Liefting 

       Zo vlogen 
       de duiven 

was tevens goed voor een glori-
euze derde plaats in het Rayon 
B tegen 88 deelnemers met 1615 
duiven. Niemand van de 7 deel-
nemers viel bij deze vlucht bui-
ten de prijzen. 

Tandem W&F Rodenburg pakt 
overwinning en het Midfond 
kampioenschap
Spanning was er wel in de club 
voor deze vlucht, want zowel 
Gert Twaalfhoven als de Tandem 
W. & F. Rodenburg konden bij 
een goede klassering het kampi-
oenschap nog binnen halen. De-
gene die zich als eerste van de 
twee klasseerde zou het Mid-
fond kampioenschap voor zich 
opeisen, dus ook gezonde span-
ning op de avond van inkorven 
en de ochtend van thuiskomst 
van de duiven.
Voor deze vlucht vanuit Nijvel 
met een afstand van 220 kilo-
meter waren 6 deelnemers met 
76 duiven aangemeld. Een mi-
nuutje later dan de jonge duiven 
meldde de eerste en snelste ou-
de duif zich bij de Tandem W&F 
Rodenburg in Uitgeest. Hun 
duif vloog een gemiddelde van 
1178,888 m/p.m. wat neerkomt 
op een snelheid van ruim 70 km 
per uur. De uitslag van de enige 
vier geplaatste deelnemers luidt: 
1-2-5-7-9e Tandem W&F Roden-
burg, 3-8-16-17e Gert Twaalfho-
ven, 4-6-10-11-14e Comb. Kers-
sens-Krom en 18e Hein Berk-
hout. De attractieprijs geschon-
ken door Peter Schellevis gaat 
naar Tandem W&F Rodenburg 
en de taart van de week gaat 
naar de Combinatie Kerssen-
Krom uit Akersloot. De eerste 
duif van Tandem Rodenburg was 
tevens goed voor een 21e plaats 
in het Rayon B tegen 84 deelne-
mers met 1039 duiven. Twee van 
de 6 deelnemers vielen dit week-
end buiten de prijzen. 

Eindstand Midfond onaange-
wezen: 1e Tandem W&F Roden-
burg 1166.0 pnt, 2e Gert Twaalf-
hoven 1154,0 pnt, 3e Comb. 
Kerssens-Krom 822.1 pnt, 4e 
Hein Berkhout 810.9 pnt en 5e 
Piet Groentjes 745.6 pnt. 
Eindstand Midfond aangewe-
zen: 1e Gert Twaalfhoven 753.8 
pnt, 2e Piet Groentjes 658.5 pnt, 
3e Tandem W&F Rodenburg 
624.5 pnt, 4e Hein Berkhout 
503.7 pnt en 5e Dutch Day Ra-
cers 419.1 pnt. (Hein Berkhout)

Jeugdlid Jikke Liefting pakte zijn eerste zege

Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van au-
gustus van de Stichting Uit-
geester Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 
Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-821105. Voor overige 
activiteiten van de Stichting 
Uitgeester Senioren kunt u 
zich telefonisch aanmelden 
op nummer 0251-319020.
 
Activiteitenkalender au-
gustus

Maandag 5, 12, 19, 26:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en zomerbridge 
14.30-16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis m.i.v. 19 augustus 
(ook verkoop), inl. 312712

Dinsdag 6, 13, 20, 27:
13.30-17.00 uur: ZW: soos/bil-
jarten en klaverjassen

Woensdag 7, 14, 21, 28:
09.30 uur: fietsen, vertrek 
vanaf de Zwaan
Vanaf 10.00 uur:  Zomercafé 

in de hal van de Zwaan 
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten

Donderdag 1, 8, 15, 22, 29:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
09.30-11.30 uur: ZW: Open 
atelier
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)
14.00-16.00 uur: ZW: infor-
matie over computercursus

Vrijdag 2, 9, 16, 23, 30:
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.00 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’ (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met woens-
dag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan 

Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-319020. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Man gewond na duik 
in het Zwaansmeer
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest, Heemskerk, en Vel-
sen, een traumahelikopter en 
twee ambulance`s werden vo-
rige week dinsdagavond om-
streeks tien voor half 8 gealar-
meerd voor een persoon te water 
bij het Zwaansmeer in Uitgeest.
Ter plaatse was iemand in het 
Zwaansmeer gedoken, en heeft 
hierbij de bodem geraakt. De 
traumahelikopter was even daar-
voor opgeroepen voor een in-
zet in Castricum, maar is uitein-
delijk naar Uitgeest gevlogen en 
geland op het voetbalveld naast 
het Zwaansmeer.

De brandweer van Uitgeest, am-
bulanceverpleegkundigen en 
het personeel van de traumahe-
likopter hebben direct hulp ver-
leend nadat de brandweer sa-
men met omstanders het slacht-
offer op een wervelplank uit het 
water had gehaald. De man is 
per ambulance naar het Medisch 
Centrum Alkmaar gebracht.
Daar bleek dat een nekwervel 
zwaar beschadigd was en uit 
kom was geraakt. De man is niet 
verlamd geraakt, en is in het zie-
kenhuis geopereerd. Hij maakt 
het naar omstandigheden goed. 
(bron: 112-uitgeest.nl)

Lezing over Nazi-Deutsche 
vakantieorganisatie KDF
Regio - Op zondag 4 augus-
tus is er in het luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis een lezing over 
de Duitse vakantie organisatie 
Kracht durch Freude (KDF). De-
ze organisatie beloonde goede 
arbeidsprestaties met uitstap-
jes en vakanties. Voor dit doel 
was aan de Oostzee, met name 
op het eiland Rügen een vakan-
tiepark gebouwd, wat heden ten 
dage nog steeds aanwezig is. 
Ook werden voor KDF cruise-

schepen gebouwd, zoals de Wil-
helm Gustloff die in 1945 met 
een groot verlies aan mensenle-
vens door een Russische onder-
zeeboot in de Oostzee werd ge-
torpedeerd. Tijdens een lezing 
met een PowerPoint presenta-
tie vertelt Willem Kleijn de toe-
hoorders alles over deze organi-
satie.  Willem Kleijn is amateur 
fotograaf en filmer en heeft zich 
verdiept in de organisatie Kracht 
durch Freude. Hierbij heeft hij 

zoveel informatie opgedaan dat 
hij dit in een presentatie heeft 
verwerkt.
De lezing begint om 14.00 uur.

Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort is gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk. De lig-
ging van het fort is op de grens 
van Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis 
en houders van een veteranen-
pas gratis. Openingstijden: 10.00 
– 17.00 uur. 

Zie ook: www.arg1940-1945.nl.
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Auto’s vAnAf e 4500,- incl. 6 mnd. BovAg gArAntie mogelijk

liefting schermer auto’s

	 	 	 	 meeneemprijs
BMW	X5	3.0i	Executive	Aut.,	5-drs., blauwmet., lm, airco, 130.000 km. ............................................bj. ’04	 € 13.940,-	 €	12.940,-
Citroën	Berlingo	Multispace	1.6	16V	Rolstoelauto,	5-drs., zilver, airco, 74.000 km ..........................bj. ’04	 € 13.940,-	 €	12.940,-
Citroën	C1	1.0	12V	Ambiance, 5-drs., wit, strbkr., 38.000 km ............................................................bj. ’10 € 7.240,- €   6.240,-	
Citroën	C1	1.0	12V	Ambiance,	3-drs., rood, airco, strbkr., 19.000 km. ...............................................bj. ’10	 € 6.940,-	 €	 5.940,-
Citroën	C2	1.4i	VTR,	3-drs., rood, lm, strbkr., 132.000 km. .................................................................bj. ’07	 € 5.940,-	 €	 4.940,-
Dacia	Sandero	1.2	Ambiance,	5-drs., beigemet., strbkr., 15.000 km. .................................................bj. ’10	 € 7.440,-	 €	 6.440,-
Daewoo	Lanos	1.3	Xclusive,	3-drs., zilver, 109.000 km. ....................................................................bj. ’02	 € 2.640,-	 €	 1.840,-
Fiat	Panda	1.1	Active, 3-drs., zwartmet., stbkr., 105.000 km .............................................................bj. ’07 € 4.940,-	 €	 3.940,-
Fiat	Sedici	1.6	16V	Dynamic,	5-drs., zwartmet., airco, 75.000 km. ....................................................bj. ’08	 € 9.940,-	 €	 8.940,-
Ford	Focus	1.6	16V	Champion,	5-drs., zwartmet., airco, 146.000 km. ...............................................bj. ’06	 € 6.940,-	 €	 5.940,-
Kia	Rio	1.5	LS, 5-drs., zilver, stbkr., 149.000 km .................................................................................bj. ’03 € 2.640,-	 €	 1.940,-
Kia	Sportage	2.0	CVVT	X-ecutive, LGP g3, 5-drs., zwartmet, lm, airco, navi, 126.000 km ..................bj. ’09 € 12.740,-	 €	11.740,-
Kia	Sportage	2.0	CVVT	X-ecutive, 5-drs., zwartmet, lm, airco, 37.000 km .........................................bj. ’07 € 10.740,-	 €	 9.740,-
Mercedes	E	Klasse	320	Avantgarde	Aut., 4-drs., blauwmet., lm, airco, 133.000 km  ........................bj. ’04 € 14.940,-	 €	13.940,-
Mercedes	SLK	230	Kompr.	Cabriolet	elek, 2-drs., zilver, lm, leer, 105.000 km  .................................bj. ’99 € 6.940,-	 €	 5.940,-
Mitsubishi	Carisma	1.8	GDi	Classic.nl,	5-drs., blauwmet, airco, 163.000 km ....................................bj. ’00	 € 2.240,-	 €	 1.440,-
Mitsubishi	Outlander	Sport	2.0	Invite+, SUV, LGP G3, grijsmet, lm, airco  .........................................bj. ’07 € 8.240,-	 €	 7.240,-
Nissan	Note	1.6	Acenta	Aut., 5-drs., oranjemet, lm, airco, 99.000 km  ..............................................bj. ’08 € 10.940,-	 €	 9.940,-
Opel	Corsa	1.2	16V	Njoy, 3-drs., zilver, stbkr.,147.000 km .................................................................bj. ’03 € 4.040,-	 €	 3.240,-
Opel	Meriva	1.6	Cosmo, 5-drs., zilver, lm, 117.000 km ......................................................................bj. ’05 € 6.940,-	 €	 5.940,-
Peugeot	206	CC1.6	16V	Cabriolet, elec. kap, 2-drs., zilver, lm., strbkr., 103.000 km ..........................bj. ’03 € 4.740,-	 €	 3.940,-
Renault	Clio	1.2	Campus,	3-drs., zwartmet, strbkr, 141.000 km. ........................................................bj. ’06	 € 4.640,-	 €	 3.640,-
Renault	Clio	1.2	RN,	5-drs., blauw, 143.000 km. ................................................................................bj. ’99	 € 2.640,-	 €	 1.840,-
Renault	Mégane	Cabrio	1.6	E, 2-drs., blauwmet., lm., stbkr. ..............................................................bj. ’98 	 	 €	 1.440,-
Renault	Mégane	Coupé	cabrio	1.6	16V	Priv	Luxe, 2-drs., zwartmet., lm., 
airco, elek kap, 127.000 km ................................................................................................................bj. ’05 € 6.740,-	 €	 5.740,-
Renault	Twingo	1.2	16V	Collection, 3-drs., blauwmet., airco, strbkr, 61.000 km................................bj. ’11 € 7.430,-	 €	 6.430,-
Seat	Ibiza	1.4	16V	Trendstyle, 3-drs., zwartmet, lm, airco, 133.000 km .............................................bj. ’08 € 6.940,-	 €	 5.940,-
Ssangyong	Korando	2.9	TDX	Aut., 3-drs., grijsmet., lm, airco, 176.000 km .......................................bj. ’03 € 4.440,-	 €	 3.440,-
Toyota	Aygo	1.0	12V, 3-drs., zilver, strbkr., 82.000 km ........................................................................bj. ’09 € 6.340,-	 €	 5.340,-
VW	Polo	1.4	16V	Highline, 3-drs, paarmet., lm, airco, strbkr, 114.000 km ..........................................bj. ’02 € 4.740,-	 €	 3.940,-
VW	Touran	1.6	Trendline	Bsn, 5-drs, zwartmet., lm, airco, navi, 168.000 km .....................................bj. ’07 € 9.940,-	 €	 8.940,-

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

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

www.lieftingschermer.nl 
castricummerwerf 22 • castricum

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

auto van de week

ssAngyong korAndo 
2.9 tdX Aut

3-drs,	grijsmet.,	l.m.,	airco,	176.000	km,	bj.	‘03

€ 3.000,-

BEDRIJFSWAGENS

Akersloot - Medewerkers van 
het Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer hebben afge-
lopen weekend lepelaars gespot. 

De vogels scharrelden in en bij de 
ondiepe sloten rond recreatieter-
rein De Hoorne in Akersloot. Vori-
ge week was er één, nu waren er 
wel vijf te zien. Vermoedelijk ko-
men de vogels vanaf het Naar-
dermeer of het Zwanenwater bij 
Petten. 

Ook op De Hoorne voelt de lepe-
laar zich dus thuis. In de slootjes 
zwemmen immers vissen zoals 
stekelbaars, die ze graag lusten. 

Na de zomer zijn de lepelaars hier 
niet meer te zien, want dan trek-
ken ze naar Afrika om daar te 
overwinteren. 

Landelijke tuinvlindertelling

Vlindermee en tel alle 
vlinders in de tuin

Castricum - Dagpauwoog, klei-
ne vos, koolwitje en met wat ge-
luk ook nog een kolibrievlinder. 
Op 2, 3 en 4 augustus organi-
seert De Vlinderstichting voor de 
vijfde maal de landelijke tuinvlin-
dertelling. 
In dat weekend zal overal in Ne-
derland gespeurd worden naar 
vlinders in de tuin. En omdat 
de tuinvlindertelling haar eerste 
lustrum viert, zijn er dit jaar veel 
nieuwe extra’s!
Gemiddeld vliegen zeven soor-
ten vlinders in een tuin. De Vlin-
derstichting verzamelt al jaren-
lang gegevens over vlinders, 
zodat ze nog beter beschermd 
kunnen worden. Ook gegevens 
uit tuinen horen daarbij.

In 2013 viert de tuinvlindertel-
ling haar eerste lustrum. Daar-
om werd een nieuwe vlinderapp 

ontwikkeld. Eenvoudig vlinders 
zoeken op kleur, naam of fami-
lie en direct alle waarnemingen 
doorgeven. Zoek in de App Store 
of Google Play naar Vlindermee 
en download de app gratis. Ook 
is de website www.vlindermee.nl 
geheel vernieuwd. 

Het gaat slecht met de vlin-
ders in ons land. De belangrijk-
ste oorzaak van de dalende vlin-
derpopulatie in tuinen is de ‘ver-
stening’. Steeds meer tuinen be-
staan uit tegels met strakke ga-
zons. Maar vlinders moeten het 
juist hebben van bloemen en 
nectar. Op www.vlindermee.nl 
staan daarom veel tips en plan-
tenlijsten om de tuin te verande-
ren in een vlinderparadijs. 
Op de foto kleine vossen op vlin-
derstruik, een foto van Henk 
Bosma.

Niet op vakantie, toch cultuur ontdekken?

Word gastgezin voor 
een uitwisselingsstudent

Castricum - Non-profit uitwis-
selingsorganisatie Youth for Un-
derstanding (YFU) verwelkomt 
elk jaar tientallen buitenland-
se studenten, van vijftien tot en 
met achttien jaar, in Nederland. 
Zij komen aan op 10 augustus. 

De student maakt kennis met 
het Nederlandse gezinsleven, 
de Nederlandse taal en de tradi-
ties. De student deelt gebruiken 
uit het thuisland met het gastge-
zin. Zo leert men vanuit huis over 
een andere cultuur.  

YFU is op zoek naar gastgezin-
nen die huis en hart open wil 
stellen voor een buitenlandse 
student. De student volgt tijdens 
de uitwisseling regulier onder-
wijs op een middelbare school. 
Het gastgezin en de student ge-

nieten professionele begelei-
ding. 

Een gastgezin kiest op basis van 
interesses zelf welk gastkind zij 
willen verwelkomen. Niet alleen 
gezinnen met oudere kinderen, 
maar ook gezinnen met kleine 
kinderen, eenoudergezinnen of 
echtparen zonder kinderen kun-
nen gastgezin zijn. Om kennis te 
maken met alle studenten die 
naar Nederland komen kijkt men 
op www.yfu.nl. Meer informatie 
over de non-profit organisatie is 
te vinden op www.yfu.nl. 

Wie zich aan wil melden als gast-
gezin of daar meer informatie 
over wil inwinnen, kan terecht 
bij Gert-Jan Bremer, tel.: 0251-
820925 of 06-26963048, mailen 
kan naar yfu@ziggo.nl.

Lepelaars in De Hoorne
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