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Budget van rijk voor 
zorgtaken relatief klein

Castricum/Uitgeest - Nu de 
Jeugdwet, de Participatiewet en 
de Wet maatschappelijke onder-
steuning door de Eerste Kamer 
zijn, is bekendgemaakt wat ge-
meenten in 2015 ontvangen. Het 
rijk verdeelt onder 403 gemeen-
ten bijna 10,4 miljard euro. Dat is 
gemiddeld per inwoner 528 eu-
ro. Castricum ontvangt maar 258 
euro en Uitgeest 271 per inwo-
ner. In Castricum is 123 euro be-
doeld voor Jeugdzorg, 92 eu-

ro voor voor uitvoering van de 
WMO en 43 euro voor de Partici-
patiewet. Uitgeest krijgt 137 eu-
ro voor Jeugdzorg, 66 euro voor 
WMO en 68 euro voor uitvoering 
van de Participatiewet. Het minst 
krijgt Schiermonnikoog, 196 eu-
ro per inwoner en het meest Pe-
kela, 1174 euro per inwoner. Dat 
verschil wordt veroorzaakt door 
het aantal mensen dat in 2015 
gebruikmaakt van de Wet soci-
ale werkvoorziening. 

‘t Schippersrijk wint in Uitgeest 

Terras Hof van Kijk-Uit en ‘t 
Kombof zijn het gezelligst

Castricum - Het terras van Hof 
van Kijk-Uit in het bos en van ‘t 
Kombof aan het water zijn verko-
zen tot de gezelligste terrassen 
van de gemeente Castricum. Hof 
van Kijk Uit kreeg 107 stemmen 
met een eindcijfer 9,3. ‘t Kom-
bof op De Woude behaalde zelfs 
een hoger eindcijfer (9,53) en 63 
stemmen. Ook Johanna’s Hof en 
Het Ruiterhuys werden hoog ge-
waardeerd. In Uitgeest kreeg ‘t 
Schippersrijk aan het Uitgeester-

meer de meeste stemmen (155) 
én het hoogste eindcijfer: 9,44. 

Kok Thiemo van der Mey van 
Hof van Kijk Uit: ,,Het gezellig-
ste terras en dat terwijl je hier 
niet eens direct met de auto 
kunt komen. Geweldig toch? Ie-
dere dag komt hier een oudere 
heer. Hij verplaatst een stoel he-
lemaal tot aan de bosrand, be-
stelt thee, slaat zijn boek open 
en gaat zitten lezen. Dan kun je 

Veel vrouwen lastig-
gevallen door aanrander 
Regio - De politie heeft een 
onderzoek ingesteld na meer-
dere meldingen van vrouwen 
woensdagmiddag en -avond, 
die onzedelijk zijn betast in 
Uitgeest, Heemskerk en Cas-
tricum door een onbekend 
gebleven man op een scoo-
ter. Deze man probeerde hier-
bij een gesprek aan te knopen 
met de vrouwen en zat hierbij 
aan de billen van de vrouwen. 
Na de meldingen heeft de po-
litie een onderzoek ingesteld 
en wordt extra gesurveilleerd, 
zowel opvallend als onopval-
lend, maar de man heeft zich 
niet meer laten zien. Wel wer-
den bij de politie meerdere 
meldingen gedaan van vrou-

wen die voor de aanrandin-
gen van vorige week woens-
dag lastiggevallen zijn door 
deze man. Het volgende sig-
nalement is bekend: een 
lichtgetinte man, klein pos-
tuur, leeftijd tussen de 20-30 
jaar, de man heeft een spitse 
neus en donker haar. De man 
draagt een helm zonder vizier, 
model potje, en rijdt op een 
donkerkleurig, sportief model 
scooter. 

Slachtoffers kunnen bellen 
met telefoonnummer 112. 
Wie slachtoffer is geweest of 
eerder is benaderd door de-
ze man kan dat melden via 
0900-8844.

de klok erop gelijk zetten, binnen 
vijf minuten valt hij in slaap. Nou, 
dan moet je je hier wel héél erg 
thuisvoelen, anders kan dat toch 
niet?” 
De dagelijkse leiding van Hof 
van Kijk-Uit wordt gevoerd door 
Josta Zijstra. ,,Onze gasten be-
staan niet alleen uit slapende ou-
de heertjes hoor,” lacht zij. ,,Inte-
gendeel. Kom hier maar eens op 
een zaterdag- of zondagochtend 
kijken. Veel joggers, wandelaars, 
mountainbikers en fietsers, alle-
maal recreanten. Ook veel gezin-
nen weten de weg door het bos 
naar ons restaurant te vinden.” 
Via de site gezelligsteterras.nl 
kan weer gestemd worden, zo-
dat Hof van Kijk Uit, ‘t Kombof of 
‘t Schippersrijk wellicht verkozen 
wordt tot het gezelligste terras 
van Noord-Holland. En daarna 
van heel Nederland? Foto: Han 
de Swart. 

Deze krant zal in verband 
met de vakantieperiode 

volgende week niet 
verschijnen
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Boeddha in plaats van 
Abraham voor 50-jarige

Castricum - Een Boeddhabeeld 
moet je krijgen, anders brengt 
hij geen geluk. Dat is de me-
ning van Bart en Irma van Vel-
zen. Bart: ,,Wij hebben goede 
vrienden in Duitsland wonen, 
André en Marieke. André wordt 
binnenkort vijftig en we hebben 
het idee opgevat hem in plaats 
van een Abraham een Boed-
dhabeeld te geven. En dan niet 
zo’n kleintje.” Irma maakt beel-
den. Ze werkt niet alleen met 
zachte steensoorten; ze hakt met 

het grootste plezier met hamer 
en beitel in marmer. ,,Maar voor 
zo’n groot Boeddhabeeld was 
dat geen optie”, legt zij uit. ,,Dat 
neemt teveel tijd in beslag en 
is bovendien veel te zwaar. Bart 
heeft twee grote blokken pur op 
de kop getikt en ik ben gewoon 
gaan snijden, beitelen, zagen, 
peuteren en schuren.” Binnen-
kort wordt het kunstwerk op een 
trailer geladen en vervoerd naar 
het Duitse plaatsje Asbach. Foto: 
Han de Swart.

Burgemeester Mooijstr 29   Castricum
0251 -65 24 30

4 lamsburgers
+

1 kg gekookte 
zomerbietjes
Samen € 4,99

vleeSwarentrio
Samen € 4,99
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Burgerlijke stand Castricum
Geboorte: 22-07-2014: Viggo 
Ooms, zoon van Ivor C.A.Kreuger 
en Astra Ooms. 25-07-2014: 
Jeardéano Kayden Albert, zoon 
van Sharitza E. Albert. 26-07-
2014: Esmée Leenders, dochter 
van Vincent Leenders en Annet-
te J.T. Vos. 

Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap

30-07-2014: Adrianus G.A. 
Scheerman en Simone Schou-
ten.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap: 30-07-2014: Maria 
L.C. Janssen en Mathias Rosen-
daal. 1-08-2014: Karola C. Buis 
en Eline Roet.

Overleden
In Castricum: 23-07-2014: Zon-
ka, Nikica. 24-07-2014: Hage-
man, Maria Johanna. 25-07-
2014: Richter, Dulphina Mar-
guérita. 28-07-2014: Buiter, En-
gelina Alida. 29-07-2014: Dood-
eman, Gerardus M. Elders: Dijk-
man, Antje.

Inschrijving Egmond-Pier-Egmond 
en PWN Egmond Halve Marathon

Egmond - Inschrijven voor de 
ATB strandrace Egmond-Pier-
Egmond en de PWN Egmond 
Halve Marathon is weer moge-
lijk. De winterklassiekers op za-
terdag 10 en zondag 11 janu-
ari 2015 staan bekend om het 
prachtige parcours langs de 
Noord-Hollandse kust, maar het 
strand en de duinen maken het 
ook zwaar. Niet voor niks heb-
ben beide evenementen een he-
roïsche reputatie. Als fietser of 

hardloper moet je één keer in 
je leven aan deze evenementen 
hebben deelgenomen.
Egmond-Pier-Egmond is met 
3.500 deelnemers al jaren de 
grootste en meest aanspreken-
de ATB Strandrace van de Be-
nelux. Het parcours is 36 km 
lang en gaat van Egmond aan 
Zee naar de pier van Wijk aan 
Zee en weer terug. De strand-
race is geliefd bij veel recrea-
tieve fietsers, maar ook profren-

ners komen graag naar Egmond 
aan Zee. Marianne Vos, Roxan-
ne Kneteman, Sebastian Lange-
veld en Laurens ten Dam waren 
afgelopen jaar de blikvangers in 
het topveld. Tijdens de zeven-
tiende editie op zaterdag 10 ja-
nuari vindt ook het Lotto KNWU 
NK Strandracen plaats, waar-
door nog meer toppers aan de 
start zullen staan.
Een dag later starten 17.000 hard-
lopers op de Boulevard-Noord 

aan de PWN Egmond Halve Ma-
rathon. Het evenement wordt 
ook wel de meest legendarische 
halve marathon van Nederland 
genoemd. Het uitdagende par-
cours van 21,1 of 10,5 km gaat 
over het strand en door de glooi-
ende duinen van het Noordhol-
lands Duinreservaat. Het karak-
ter van de wedstrijd wordt verder 
bepaald door de wisselende ele-
menten. Een smal strand, storm, 
lage temperaturen of misschien 
wel een heerlijke winterzon, lo-
pen in Egmond is altijd weer an-
ders.
Voor de echte sportfanaten is 
het mogelijk om aan beide eve-
nementen mee te doen, ook wel 
het Combiklassement genoemd. 
Op zaterdag wordt dan de ATB 
strandrace gefietst en zondag de 
halve marathon gelopen. Elk jaar 
zijn er een paar honderd die-
hards die deze uitdaging aan-
gaan.
Het inschrijfformulier van de 
evenementen is te vinden op 
www.aguegmondpieregmond.nl 
en www.pwnegmondhalvema-
rathon.nl. De inschrijving sluit op 
14 december. De limiet van 3.500 
fietsers voor Egmond-Pier-Eg-
mond wordt echter vaak al eer-
der bereikt. Vorig jaar werd ook 
de deelnemerslimiet van 17.000 
voor de PWN Egmond Halve Ma-
rathon vroegtijdig behaald.

Insectenweek in Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum – Van maandag 11 
tot en met vrijdag 15 augus-
tus zijn kinderen elke ochtend 
welkom in de Tuin van Kapitein 
Rommel voor een puzzeltocht 
over insecten en andere kriebel-
beestjes. 

Van 10.00 tot 12.30 uur zijn 
er spelactiviteiten te doen als 
schminken, knutselen, lieve-
heersbeestjes drie op een rij, 
voorlezen, sprinkhaansprongen, 
insectenbingo en nog veel meer. 
Natuurlijk zijn er ook echte in-
secten. Er is elke morgen een 
imker met  bijen en iemand met 
wandelende takken en een reu-
zenmiljoenpoot. Ook is er een 
vlinderkraam met een vlinderbak 
met eitjes, rupsen, poppen en 
vlinders en allerlei informatiema-

teriaal. De toegang is drie euro 
inclusief materialen, iets te drin-
ken en te snoepen.

Stoere kunstenaar en eigen-
zinnige tassen bij Streetscape  

Castricum - Met olieverfschil-
derijen van het strandleven ex-
poseert de Utrechtse kunste-
nares Anneke van der Lende in 
de etalages van galerie Street-
scape op het Bakkerspleintje 
81 in Castricum. Anneke maakt 
haar schilderijen het liefst in 
de open lucht en is vaak in Eg-
mond op het strand aan het werk 
te zien. De van oorsprong indu-
strieel ontwerpster won dit jaar 
de Royal Young Talent Painting 
Award als meest veelbelovende 
jonge kunstenaar van het schil-
dersfestival in Noordwijk. Anne-
ke is een stoere schilder die haar 
onderwerpen op poëtische wij-
ze treffend weet vast te leggen. 
Nieuw in Streetscape zijn de tas-

sen van Carry Bakker uit Castri-
cum. Handgemaakte unicums 
waar je mee gezien mag worden. 
Carry maakt nooit een zelfde 
exemplaar en vind het belangrijk 
dat haar tassen mooi, praktisch 
en betaalbaar zijn. Aanstaande 
zondag is Carry in de galerie en 
maakt leren bloemen, die op ie-
dere tas te bevestigen zijn. 

In etalagegalerie Streetscape, 
Alkmaarseweg 11a in Beverwijk 
zijn olieverf schilderijen van Mi-
reille Schermer uit Castricum en 
keramiek van Nelli Dvorko te 
zien. Galerie Streetscape is in 
augustus geopend van donder-
dag tot en met zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. 
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Uitgeest - Op zondag 17 au-
gustus wordt in Sportcentrum 
Uitgeest voor de derde keer 
een hobbybeurs gehouden. De 
standhouders vullen circa vijftig 
marktkramen met nieuwe pro-
ducten en benodigdheden voor 
diverse creatieve hobby’s. Er zijn 
materialen te koop voor (3D) 
kaarten, miniaturen, sieraden, 
scrapbooken, stempelen,  pon-
sen, breien/haken, de elastiek-
jes-rage et cetera. 
Ook zijn er diverse demonstra-
ties en workshops. Er zijn stands 
voor de poppen- en berenlief-
hebber, nieuw en antiek, en er is 
een stand met modelbouw. Dit 

keer is ook een lid van de Sam-
zam-verzamelclub van de partij 
met melkcupjes. Nieuwe items 
zijn vanzelfsprekend welkom bij 
deze verzamelaar. De bezoekers 
krijgen het magazine Hobbyfes-
tival gratis zolang de voorraad 
strekt bij de entree. Op de web-
site www.hobbyfestival.nl kan 
men een kortingbon op de en-
tree downloaden. 

De beurs wordt georganiseerd 
door Heins & Hobby’s op de 
Zienlaan 4 in Uitgeest van 10.30 
- 16.30 uur. Entree volwassenen 
vier euro (kortingbon op de site), 
kinderen tot twaalf jaar gratis. 

Peggy en Kim spelen 
in De Oude Keuken

Bakkum - Aankomende zater-
dag is er weer livemuziek in De 
Oude Keuken. Ditmaal uit Groet 
het duo Peggy en Kim, singer/
songwriters. Ze zingen hun ei-
gen nummers en begeleiden 
zichzelf daarbij op bas en akoes-
tische gitaar. Muziek met een 
groovy randje, over liefde, ver-
driet en vriendschap. Daarnaast 
komen covers van Jim Morris-

son, Alain Clark en Katie Tunstall 
voorbij in een eigenzinnig jasje 
gestoken. Zaterdag 9 augustus 
van 14.00 tot 16.00 uur spelen zij 
op het terras bij De Oude Keu-
ken. Bij slecht weer is het optre-
den binnen, de toegang is gra-
tis. De Oude Keuken is te vinden 
op het terrein van Dijk en Duin. 
Vanaf de ingang aan de Zeeweg 
is de route duidelijk aangegeven.

Folk/punk op verjaardag 
van Jort in De Bakkerij 
Castricum - Vrijdag 8 augustus 
vanaf 21.00 uur The Forum Wal-
ters  en Jake & The Jellyfish in 
De Bakkerij. Dat betekent een 
avond gevuld met internationa-
le folk/punk. 
Deze avond viert Bakkerij-pro-

Limmen - Dinsdag  12 augus-
tus organiseert de  KBO een zo-
merbingo in Cultureel Centrum 
Vredeburg  voor de senioren van 
Limmen en omgeving. De kos-
ten zijn drie euro inclusief kof-
fie of thee. 
Er worden maar liefst negen ron-
den gespeeld en iedereen gaat 
met een prijsje naar huis. De bin-
go  start om 14.00 uur. Wie die 
middag verhinderd is kan ‘s mor-
gens aanschuiven om 10.00 uur 
in Vredeburg.  Daarvoor moet 
men zich wel even aanmelden 
bij Stichting Welzijn Castricum: 
0251-656562 of info@welzijn-
castricum.nl.

Bingo!

Castricum - Wie toe is aan ont-
spanning en meer rust kan op 
maandag 18 augustus koste-
loos deelnemen aan een Mind-
fulness-workshop. Van 10.00 tot 
12.00 uur maakt men kennis met 
vaardigheden om los te komen 
van ingesleten patronen en zo 
meer rust te creëren in het hoofd. 
Deze workshop wordt aangebo-
den door Context en vindt plaats 
in Geesterhage. Aanmelden kan 
via Stichting Welzijn Castricum: 
0251-656562 of info@welzijn-
castricum.nl.

Rust in hoofd

grammeur Jort zijn verjaardag 
en daarom wordt er geen entree 
geheven. Wel wordt er gevraagd 
om een donatie voor de bands. 
Maandag 11 augustus vanaf 
20.00 uur keren de weerwolven  
terug naar De Bakkerij. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

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

And so it goes
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 15.30 & 21.00 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur   

Boyhood
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 18.30 uur   
Dawn of the Planet of the Apes 3D

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

The Fault in our Stars
donderdag 16.00 uur  vrijdag 13.30 uur 
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur 

maandag 16.00 uur  dinsdag 13.30 uur 
woensdag 16.00 uur 

Planes 2 (NL) 3D
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur   

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur   
Oorlogsgeheimen

donderdag 13.30 uur  vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 13.30 uur  zondag 16.00 uur 

maandag 13.30 uur  dinsdag 16.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Hoe tem je een Draak 2 (NL) 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur 
Heksen bestaan niet

Programma 7 aug t/m 13 aug 2014

And So It Goes
Makelaar en mopperkont Oren 
heeft geen contact meer met zijn 
familie. Wanneer zijn zoon in-
eens voor de deur staat is dat 
dan ook een enorme verras-
sing. Deze is nog groter wanneer 
blijkt dat zijn zoon de zorg van 
zijn dochter, waarvan hij het be-
staan niet wist, aan Oren over-

laat. Oren heeft geen idee hoe hij 
voor het jonge meisje moet zor-
gen en roept de hulp in van zijn 
sympathieke buurvrouw Leah. 
Dit leidt tot hilarische en ontroe-
rende momenten, waarbij Oren 
een hele nieuwe kant van zich-
zelf ontdekt en de liefde her-
vindt.

Hazel en Gus zijn twee heel bij-
zondere tieners. Ze beschikken 
allebei over een cynisch gevoel 
voor humor, hebben een hekel 
aan alles wat gewoon is en zijn 

The Fault In Our Stars
stapelgek op elkaar. Hun rela-
tie is op zich al een wonder, om-
dat ze elkaar hebben ontmoet bij 
een praatgroep voor kankerpa-
tiënten.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Het is zo  rustgevend om langs de Dorpskerk te wandelen .Het is geen lang pad maar wel 
mooi en knus, en je kunt op de donderdagen in augustus de kerk aan de Castricummerweg/Kerkbuurt 
bezichtigen tussen elf en drie uur. Op de foto is in het midden rechts een gedeelte van de kerk te zien
De luidklok in de kerk dateert uit 1650. Het is dan ook zeer de moeite waard om een kijkje te nemen.
Je hoort ze iedere zondag en misschien heb je wel eens aan een touw de klokken geluid, maar om ze te 
zien moet je heel wat trappen op klimmen. Omstreeks het midden van de 17e eeuw werden twee nieuwe 
luidklokken in de toren gehangen. De kleinste, het enige werkstuk van Eppe van der Arck in Noord-Hol-
land, werd ter plaatse gegoten in 1648. Deze klok ging in de oorlog verloren, nadat de bezetter de klok-
ken had gevorderd en weggesleept. De grootste luidklok, gegoten door de gebroeders Hemony in 1650, 
kwam terug. Op deze klok, toon D, gewicht 1600 kilo, werd in 1951 een bod gedaan door een Ameri-
kaanse Universiteit. Gelukkig is de verkoop niet doorgegaan. In 1964 werd een nieuwe kleine klok ge-
leverd door Petit en Fritsen. Deze draagt als opschrift: ‘Mijn voorganger ging in 1943 verloren, in 1964 
werd ik geboren’. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - De Jonge duiven van 
Duivensportvereniging De Vlie-
gende Vleugels vlogen voor de 
derde maal dit seizoen, nu van-
uit het Belgische Duffel met een 
afstand van 160 kilometer. Het 
aantal deelnemers was 12 met 
364 ingekorfde duiven. Met een 
matige zuidoosten wind  werden 
de duiven gelost om 8.45 uur.  Na 
een matig vertrek vanaf de los-
plaats werd de snelste duif ge-
constateerd om 10.26.52 uur in 
Uitgeest bij Ron van Rijn met 
een gemiddelde snelheid van 
1559.782 mpm (ruim 93.5 km p/
uur). Het werd een hele trage 
vlucht met een groot verloop in 
aankomst van de duiven. Waren 
vorige week de prijzen al bin-
nen 10 minuten verdeeld, deze 
vlucht zou een verloop hebben 
van ruim 70 minuten. Bij het uit-
slaan van de klokken was er ge-
middeld slechts 2/3 van de jon-
ge duiven op het hok terug ge-
keerd. Met het betere weer voor 
de avond in het vooruitzicht zul-
len vele laatkomers hun thuisba-
sis wel weer vinden.
De uitslag: 1-2-9-11-12e Ron 
van Rijn, 3-6-14-15-23e Gert 
Twaalfhoven, 4-13-27-49-50e 
Frank Rodenburg, 5-33-63e Piet 
Baltus en 7-17-29e Henk Brond-
ijk. De taart gaat deze week naar 
Frank Rodenburg met een duif 
op de 50e plaats en de attractie-
prijs geschonken door Ron van 
Rijn gaat ook naar Frank Ro-
denburg met een duif op de 4de 
plaats. De eerste plaats van Ron 
van Rijn was goed voor een 15de 
plaats in het Rayon B tegen 121 
deelnemers met 3393 duiven.

Jaap Teeling winnaar op de 
Dagfond
Tevens zou er die dag de laat-
ste Dagfond en eveneens de af-
sluitende vlucht van het Oude 
Duiven kampioenschap worden 
vervlogen. Echter door slech-
te weersomstandigheden op de 
losplaats Argenton (700 km) op 
zowel de zaterdag als ook de 
zondag werden de duiven te-
rug gereden naar een kortere 
losplaats, Chateaudun (550 km) 
Van hieruit werden de duiven on-
der prima omstandigheden zon-
dagmorgen om 7.00 uur gelost. 
Voor deze vlucht was het aan-
tal deelnemers 8 met 73 duiven. 
Na meer dan zes en een half uur 
vliegen meldde de snelste duif 
zich om 13.39.10 uur in Uitgeest 
bij Jaap Teeling met een snelheid 
van 1374,666 mpm (ruim 82 km 
p/uur). De uitslag: 1-18e Jaap 
Teeling, 2-5-7-17e Hein Berk-
hout, 3e Dutch Day Flyers, 4-8e 
Piet Groentjes en 6-19e Eric Ke-
ijsper. De taart van deze vlucht 
gaat naar Eric Keijsper en de at-
tractieprijs geschonken door 
de Comb. J. Hommes en Zonen 
gaat eveneens naar Eric Keijsper 
met een duif op de 6e plaats. 

Eindstand Kampioenschap 
Dagfond: 
Onaangewezen: 1e Jaap Tee-
ling, 2e Hein Berkhout en 3e Piet 
Groentjes. 
Aangewezen: 1e Hein Berkhout, 
2e Comb. Kerssens-Krom en 3e 
Piet Groentjes. 
Duifkampioen van de Dagfond 
werd Piet Groentjes met zijn duif 
10-2062922 M. 

       Zo vlogen 
       de duiven 

G-spelers FC Uitgeest naar 
wedstrijd Johan Cruyff Schaal
Uitgeest - Dankzij de Johan 
Cruyff Foundation en de KNVB 
(Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen) hebben de G-spe-
lers van FC Uitgeest vrijkaarten 
gekregen voor de Johan Cruyff 
Schaal. 
De wedstrijd tussen landskampi-
oen AJAX en bekerwinnaar PEC 
Zwolle werd afgelopen zondag-
avond gespeeld in de Amster-
dam Arena. 
Ondanks het verlies van AJAX 
hebben de G-spelers en bege-
leiding enorm genoten van de-
ze wedstrijd. 
Ze zaten op rij 9, heel mooie 
plekken vooraan het veld dus ze 
hadden goed zicht op alle spe-
lers. 
Het begin van de wedstrijd was 
best indrukwekkend, kindjes 
met een spierziekte of andere 
handicap werden door AJAX en 
PEC Zwolle spelers op de rug het 
veld op gedragen. Mooi gezicht. 
AJAX zal de eerste helft van het 
seizoen ook met het logo van 

Fonds Gehandicaptensport op 
het shirt lopen.

Terug naar de wedstrijd. Bei-
de teams kregen een paar heel 
mooie kansen en dat werd door 
de G-spelers luid aangemoedigd 
en natuurlijk werd er druk met 
het vlaggetje gewapperd bij al-
le spannende momenten tijdens 
de wedstrijd. Tot het laatst ble-
ven ze hopen op een gelijkmaker 
van AJAX, maar helaas werd het 
enthousiasme van deze G-spe-
lers niet beloond. Maar eigen-
lijk maakte dat helemaal niets 
uit. Ze hebben een fantastische 
avond gehad!

Heb je overigens zin om dit 
team te versterken? Zij kun-
nen zeker nog spelers gebrui-
ken. 
FC Uitgeest heeft een juni-
oren- (8-16 jaar) en senio-
renteam. Voor meer informa-
tie kun je mailen met delan-
ge10@casema.nl.

Autobrand snel geblust
Uitgeest - De vrijwillige brand-
weer van Uitgeest werd vori-
ge week woensdagmiddag om-
streeks vijf over half twee gealar-
meerd voor een autobrand aan 
de Populierenlaan in Uitgeest.
Brand was uitgebroken in het 
motorgedeelte van de auto. De 
bestuurder kon het voertuig snel 
aan de kant zetten. Personeel 
van de tegenovergelegen garage 
Van Velzen was snel ter plaatse 

met brandblussers. Uit voorzorg 
werd toch de brandweer gealar-
meerd voor het geval de brand-
blussers niet voldoende waren.
 
De brandblussers bleken vol-
doende en de brandweer kon 
na een korte controle weer terug 
naar de kazerne. De auto is total-
loss en zal worden weggehaald. 
De oorzaak van de brand is niet 
bekend. (bron: 112-uitgeest.nl)

Uitgeest - Zaterdag 9 augus-
tus gaat bij TV de Dog het Lands 
Open Dogtoernooi weer van 
start. Met een kleine 400 in-
schrijvingen is het toernooi weer 
helemaal tjokvol met tennissers 
uit de wijde regio. De organisa-
tie van het toernooi doet er weer 
alles aan om het iedereen naar 
de zin te maken. Het succesvol-
le concept met thema avonden 
belooft ook dit jaar weer voor de 
nodige sfeer te zorgen. Naast de 
Franse avond met wijnproeverij 
door Vreeburgs en de traditione-
le Duitse zaterdag met Bratwur-
sten, sauerkraut en bier, vallen 
met name de Turkse avond op 
maandag en de Lichtjesavond 
op donderdag op. 
Vrijdagavond is van oudsher de 
feestavond en dit jaar is gekozen 
voor een reggaenight waar nie-
mand minder dan de zesmans-
formatie The Dublicators de no-
dige hits ten gehore brengt, 
maar dan wel met een zwoel 
reggae ritme. 
Als de weergoden meewerken, 
dan is er voor tennissers èn pu-
bliek ruim een week tennis en 
vertier op de tennisbanen van TV 
de Dog.

Lands open 
Dogtoernooi
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Baldadige jeugd vast in 
de lift bij Geesterduin

Castricum - Zondagavond 3 
augustus werd de brandweer om 
20.00 uur opgeroepen omdat er 
drie personen vastzaten in de lift 
bij winkelcentrum Geesterduin. 
De melding werd gedaan door 
de Albert Heijn dat er drie per-
sonen vastzaten in de lift bij 
winkelcentrum Geesterduin. 
De brandweer is hierop uitge-
rukt. De spuitgasten troffen in-
derdaad drie personen aan en 
een hoop rommel rond de lift. Er 

werd ook gemeld dat de lift tot 
stilstand was gekomen doordat 
er werd gesprongen in de lift. De 
brandweer heeft daarna de poli-
tie opgeroepen. 
De brandweer heeft de jongeren 
bevrijd en de politie noteerde de 
namen van de jeugd die in lift en 
het trappenhal aanwezig was. 
Opvallend was dat de meerder-
heid van de jeugd geen legitima-
tie bij zich had, terwijl dat wette-
lijk verplicht is. 

Vlam in de pan
Castricum - Woensdag om 
17.25 uur werd de brandweer  
opgeroepen voor een melding bij 
Dijk en Duin. Bij aankomst bleek 
dat er sprake was geweest van 
de vlam in de pan. Het vuur was 
inmiddels gedoofd. 
Zondag rond 8.15 uur kwam er 
een brandmelding binnen van 
Expert de Graaf aan de Toren-
straat. Dat was loos alarm.  De 
foto is gemaakt door een bewo-
ner van de Torenstraat. 

Castricum - De exposerende en 
juttende Ernie Gerrits is te zien 
op tv. De uitzending kan worden 
bekeken op woensdag 6 augus-
tus op Ned 2 om 19.55 uur tij-
dens het programma ‘Tien keer 
beter.’ De opnames zijn gemaakt 
op het strand van Castricum en 
in het Strandvondstenmuseum. 

Te zien op tv

Op zondag 17 augustus

Jaarmarkt in hartje dorp
Castricum - Op zondag 17 au-
gustus wordt een grote jaar-
markt gehouden in het cen-
trum van Castricum van 11.00 
tot 17.00 uur. Daarna is er 
live-muziek op het pleintje 
voor De Balustrade. 

Voor kinderen zijn er die dag al-
lerlei attracties geplaatst. ,,Voor 
leuke, kleine kinderprijsjes”, zegt 
Henk Groothuyse die de markten 
in het dorp organiseert. Altijd al 

eens willen bunjeejumpen? Tij-
dens de jaarmarkt kan jong en 
oud van grote hoogte de diepte 
inspringen aan een elastiek. Na-
tuurlijk is de draaimolen er weer, 
er zijn allerlei lekkere hapjes te 
koop en de gezellige terrasssen 
in het centrum van het dorp zijn 
natuurlijk geopend. 

Bezoekers kunnen kennisma-
ken met allerlei oude ambach-
ten die gedemonstreerd worden 

op de markt. En er zijn stand-
werkers die op amusante wijze 
hun waar aan de man proberen 
te brengen. Er komen boeken-
kramen met onder stripverhalen 
en de bekende Verkadekraam is 
van de partij met een nostalgisch 
assortiment. Verder aparte siera-
den en andere modeaccessoi-
res, kleding tegen scherpe prij-
zen, mooie spullen voor huis en 
tuin, handige keukenattributen,  
speelgoed en nog veel meer. 

Excursie bij avondlicht 
door waterwingebied

Castricum - Op woensdag-
avond 13 augustus en woens-
dagavond 20 augustus neemt 
PWN boswachter Ronald Slin-
gerland belangstellenden mee 
op zijn fietstocht door het water-
wingebied in het Noordhollands 
Duinreservaat. Tijdens deze fiet-
stocht leert men alles over wa-
terwinning en bezoeken de deel-
nemers een gebied dat normaal 
gesproken niet toegankelijk is.
 
PWN zuivert in het duingebied 
het drinkwater voor bijna an-
derhalf miljoen Noord-Hollan-
ders en dit doen ze al ruim ne-
gentig jaar. Door ononderbroken 
inlaten van voorgezuiverd wa-
ter uit Andijk zijn door de jaren 
heen kleine deeltjes uit dit wa-
ter samen met afgevallen blad 
en andere zaken naar de bo-
dem gezakt en tot een sliblaag-
je gevormd. De afgelopen jaren 
heeft PWN in het waterwinge-
bied daarom grootschalig onder-
houd gepleegd: slib is verwijderd 
en het gebied heeft een facelift 
gekregen.
Bij zo’n project bewaakt de bos-
wachter nauwkeurig wat de in-
vloed is van de werkzaamheden 
op de natuur en houdt in de ga-
ten welke ontwikkelingen voor-

delig kunnen zijn voor de plan-
ten en dieren van het infiltratie-
gebied.
Vanaf de Oldenborghweg is het 
resultaat inmiddels aan alle kan-
ten duidelijk te zien. Het open 
duin is hersteld, struweel is ver-
wijderd en eilanden zijn opnieuw 
ingericht. Natte duinvalleien 
passen zich aan en men kan 
weer genieten van het uitzicht 
in het duingebied. Een gedeel-
te van het riet is weg waardoor 
ook het water weer zichtbaar is 
geworden. Water dat uiteindelijk 
via de kraan het huis bereikt.
Normaal gesproken is het water-
wingebied niet toegankelijk voor 
bezoekers. Maar tijdens deze 
fietsexcursie geeft PWN de mo-
gelijkheid om onder begeleiding 
van de boswachter het infiltratie-
gebied te verkennen.  
De fietstocht duurt ongeveer 1,5 
à 2 uur en is geschikt voor vol-
wassenen en kinderen vanaf 
twaalf jaar die van een stevige 
fietstocht houden. Vertrek: 19.30 
uur vanaf Bezoekerscentrum De 
Hoep in Castricum. Er kunnen 
maximaal twintig personen mee. 
Vooraf opgeven is aan te raden. 
Dat kan via www.pwn.nl/eropuit 
of telefonisch via 0251 661066. 
Foto: Ronald Slingerland.

Een gevonden fiets
Naar aanleiding van een ingezonden brief over een gevonden fiets in 
deze krant, wil ik u mijn ervaring met een gevonden fiets niet onthouden. 
Het zal ongeveer twee jaar geleden zijn dat ik op de fiets van Limmen 
naar Castricum reed. Onderweg zag ik een fiets in de berm staan op een 
ongebruikelijke plaats. Op de terugweg stond de fiets er nog. Het was 
een zogenaamde opoefiets die er zeer redelijk uitzag. Het slot ontbrak. 
Ik werd ineens bevangen door een vlaag van medemenselijkheid en be-
sloot de fiets mee te nemen. Met twee fietsen reed ik naar huis en ik was 
blij dat er was. Het is voor mij geen dagelijkse bezigheid en dacht dat het 
wellicht een fiets van een meisje was dat met haar zuurverdiende kran-
tenbezorggeld de fiets had gekocht. Thuis belde ik de politie en ik moest 
de volgende dag aangifte doen op het bureau in Heiloo. De agente die 
mij te woord stond luisterde welwillend en zei tenslotte dat zij dit door 
zou geven aan Rataplan, een kringloopwinkel in Alkmaar. De fiets zou 
te koop worden aangeboden en de opbrengst ging naar een goed doel. 
,,Dus als mijn fiets gepikt wordt, kan ik mijn eigen fiets terugkopen?”, 
vroeg ik. Ja, dat was de procedure. Ietwat aangeslagen zei ik dat ik dit 
nooit meer zou doen, waarop mij werd verweten dat ik mijn burgerplicht 
niet serieus nam. Na enkele dagen stond er een vrachtautootje van Ra-
taplan voor de deur. Ik was blij van de fiets af te zijn. Volgens mij ging 
dat vroeger anders, maar daar durf ik met mijn kinderen niet eens meer 
over te beginnen. 
Bert van Langerak, Limmen.  

Akersloot -  Wim Mandema-
kers heeft ook de vijfde rit om 
de Kids and Parents Bikeschool 
Mountainbikecup gewonnen. De 
achtervolgers Henk Louwe, Chris 
Kemp, Dirk Dekker en de even 
later aangesloten Henk Verdonk 
junior konden geen vuist maken. 

Helemaal vanuit de achterhoede 
wist Vincent Denneman zich op 
te werken naar een welverdien-
de tweede plek. 

Mandemakers 
smaakmaker
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Thanka’s in bibliotheek
Castricum - Tot 25 augustus 
is het werk van Annemiek van 
den Heuvel te zien in de biblio-
theek. Annemiek is sinds haar 
bezoek in 2006 in Tibet geraakt 
door de natuur en de cultuur van 
dat land. 
Vooral de Tibetaanse thangka’s 
trekken haar aandacht. Dit zijn 
geschilderde doeken die voor-
al in kloosters en boven huisal-
taren hangen. In 2012 kreeg An-
nemiek de kans om zich via een 
cursus te verdiepen in het schil-
deren van de Tibetaanse boed-
dhistische fi guren. 

Ze ontdekte dat er heel veel ver-
halen zijn achter de afbeeldin-
gen. Verhalen die gaan over du-
aliteit, maar ook over acceptatie 
en zelfontwikkeling. Ze laat zien 
dat de symboliek uit de thang-
ka’s ook heel mooi kan worden 
afgebeeld op een moderne ma-
nier zonder dat er betekenis ver-

loren gaat. In oktober 2013 ver-
bleef Annemiek een maand in 
India. Bij de Thangde-Gatsal-
Painting-Studio onderwijst men 
hoe een traditionele thangka ge-
schilderd wordt. De thangka die 
zij in India heeft gemaakt, zijn te 
zien in de bibliotheek.

Clinic mountainbiken 
speciaal voor kinderen
Akersloot - Op vrijdag 11 au-
gustus wordt van 10.00 tot 12.00 
uur een clinic mountainbiken op 
een mountainbikeparcours bij 
de Meervogels ’31 aan de Bos-
chweg 17 gehouden. Onder lei-
ding van deskundige instruc-
teurs wordt in koppels van twee 
gefi etst en worden allerlei span-
nende en grappige oefeningen 

gedaan om de fi jne kneepjes 
van het mountainbiken onder de 
knie te krijgen. Van mountainbi-
ken worden kinderen bovendien 
vaardiger en attenter in het da-
gelijks verkeer. De helmen en 
fi etsen staan klaar. Kinderen van 
8 tot en met 12 jaar kunnen zich 
aanmelden bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, tel.: 0251-656562.

Volg per fi ets Vikingsporen in N-H
Regio– Sinds 1 augustus staat 
de derde van een serie van acht 
archeologieroutes door het land 
van Hilde online. Deze fi etsroute 
staat in het teken van het bezoek 
van de Vikingen aan Noord-Hol-
land. De tocht voert over het ou-
de, voormalige eiland Wierin-
gen en over de oude bodem van 
de jonge Wieringermeerpolder. 
In het Wieringer Eilandmuseum 
Jan Lont zijn vondsten uit de tijd 
van de Vikingen te zien. De rou-
te is een initiatief van Huis van 
Hilde, het archeologiecentrum 
Noord-Holland dat begin 2015 
opent in Castricum. Het centrum 
toont archeologische vonds-
ten en collecties die de provin-
cie in de loop van decennia bin-
nen kreeg. Bewoners en bezoe-
kers van Noord-Holland kunnen 
alvast kennismaken met archeo-
logie in Noord-Holland via rou-
tes, presentaties, activiteiten en 
de vondstenactie #Archeoselfi e.

Heel oud en heel jong gaan sa-
men in de route die archeologie-
locaties uit de steentijd combi-
neert met die uit de Tweede We-
reldoorlog. De fi etsroute (38 km) 
start bij het Vikingcentrum in 
Den Oever. Daarna gaat het naar 
beneden, diep de Wieringermeer 
polder in. De bodem van de jon-
ge polder (1930) bevat oude be-
woningsresten van steentijd-
nederzettingen. De tocht volgt 
de oude Wierdijk tot aan Wes-
terland. Via Hippolytushoef en 
Stroe gaat het langs de Wadden-
zee naar Oosterland en weer te-
rug naar Den Oever. Tot januari 
2015 volgt elke maand een rou-
te door een ander gebied en er 

reldoorlog. De vaste tentoonstel-
ling bestaat uit een aantal le-
vensechte mensfi guren, waar-
onder Hilde en de Alkmaarse 
Vrouw en niet eerder getoonde 
archeologische topvondsten zo-
als drie historische kano’s en en-
kele middeleeuwse sarcofagen. 

Archeologie is niet alleen voor 
professionals. Iedereen kan ar-
cheologische voorwerpen vin-
den of al wandelend of fi etsend 
op bijzondere plekken terecht-
komen. De archeologen van 
Huis van Hilde kunnen meer ver-
tellen over gevonden voorwer-
pen of bijzondere plekken in het 
landschap. Stuur een archeosel-
fi e via twitter @huisvanhilde met 
vermelding van #Archeoselfi e of 
plaats de #Archeoselfi e op fa-
cebook.com/huisvanhilde. Elke 
maand wordt een Huis van Hilde 
prijs uitgereikt. Foto Peter Saal.

zijn activiteiten van partners uit 
de regio. De routes zijn te vinden 
op www.uitinnoordholland.nl en 
www.oneindignoordholland.nl.  

In de maand augustus is in het 
Wieringer Eilandmuseum Jan 
Lont een speciale Huis van Hil-
de-presentatie van de vondsten 
uit de Wieringermeer te zien. In 
het Huis van Hilde krijgt het ne-
olithicum aan de hand van Cees 
de Steentijdman een gezicht. Na 
de drooglegging van de Wierin-
germeer in 1930 zijn de eerste 
vondsten uit het neolithicum ge-
daan. Pas in 1991 zijn in de om-
geving van Slootdorp sporen van 
twee nederzettingen gevonden 
waarvan enkele vondsten in het 
Eilandmuseum Jan Lont in Hip-
polytushoef worden getoond. 
Huis van Hilde toont de arche-
ologische geschiedenis van Ne-
anderthalers tot de Tweede We-

Rangercursus; leer de 
natuur kennen en overleef 

Castricum - Op 11 augustus be-
gint voor dit jaar de laatste mo-
gelijkheid om nog mee te doen 
met de Rangercursus. 

Deze zomervakantie is de Ran-
gercursus op camping Gevers-
duin weer een succes. De cur-
sus, speciaal voor kinderen tus-
sen zes en twaalf jaar, gaat over 
de natuur en hoe ze daar in kun-
nen overleven. 
Alle aspecten komen aan bod. 
De cursus duurt vijf dagen en 
kinderen leren op een leuke en 

avontuurlijke manier over de na-
tuur en hoe ze daar op een ver-
antwoorde manier mee om kun-
nen gaan. 

Tijdens de bivak van donder-
dag op vrijdag mogen de kinde-
ren in hun zelf gemaakt hut sla-
pen (onder begeleiding van een 
ouder). 

De activiteiten zijn van 10.00 tot 
16.00 uur. Meer informatie? Kijk 
op www.campinggeversduin.nl/
rangercursus.

 

Heemskerk - Zondag 10 au-
gustus is de fi nale van de Trix 
Sports Cup bij rijvereniging De 
Commandeurs in Heemskerk. 
Ruiters en amazones vanuit heel 
Noord-Holland hebben in voor-
rondes gestreden voor een plek-
je in de dressuurfi nale. ,,Vaak zijn 
er alleen grote prijzen te winnen 
in de subtop klasse van de rui-
tersport” zegt Astrid Beentjes 
van Trix Sports. ,,Ik wilde ook een 
keer de inzet van de deelnemers 
in de basissport belonen. Ik ben 
toen naar de rijvereniging De 
Commandeurs gegaan met het 
idee om gezamenlijk een cup te 
organiseren.” Zondag start de fi -
nale om 10.00 uur met de klasse 
B (beginnend) en zal het eindi-
gen met de klasse Z2 (zwaar 2). 
De prijsuitreiking is rond 13.30 
uur. Er zijn prijzen te winnen 
waaronder een waardebon van 
honderd euro, een wedstrijd-
pakket van 150 euro en maat-
werk hoofdstellen van 239,95 
en 349,95 euro. De startlijst is te 
vinden op www.trixsportscup.nl. 
Rijvereniging De Commandeurs 
is te vinden op de Tolweg 21 in 
Heemskerk.

Dressuur Cup

Akersloot - Op 14 augustus wordt in de Story Club een creatie-
ve workshop met als thema ‘plantendecoraties’ georganiseerd 
als onderdeel van de Vakantiecocktail. Jongens en meisjes in de 
leeftijd van vier tot en met acht jaar kunnen onder leiding van 
Mem’s Atelier onder meer een cactus maken. De activiteit is van 
10.30 tot 12.00 uur. Aanmelden tel.: 0251-656562.
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Bij Laan: Van de regen 
naar het campinggeluk
Castricum - Aanstaande zondagmiddag 10 augustus vanaf 14.00 
uur vertelt Marjoleine Tel over haar debuut: Campinggeluk. 

Campinggeluk is een vakantieboek voor alle vrouwen en hun meele-
zende mannen, van basic tentkampeerders tot glampingfans, in een 
vrolijke vormgeving die de lezers door het complete recreatiepro-
gramma en campingreglement voert van camping De Zandrand in 
Vlisteren.
Bijna elke Nederlander heeft iets met of tegen kamperen. Camping-
geluk is de allereerste roman die vertelt over het échte, hartverwar-
mend Hollandse campingleven. Het feel-good verhaal, boordevol 
humor en romantiek, biedt zowel herkenning als een inkijkje in onze 
campingcultuur. Op zoek tussen zeskamp en bingo. Fervent hotel-
gast Linda belandt noodgedwongen voor twee weken in de stacara-
van naast Wendy, een overtuigd kampeerder. Tussen zeskamp, bin-
go en Tupperware-party raken hun levens steeds intenser verweven 
in hun vurige zoektocht naar campinggeluk. Niet in de laatste plaats 
door hun gedeelde interesse: de campingdirecteur die zijn eigen re-
glement dreigt te overtreden. Entree is gratis.

Tevredenheid en teleurstelling 
dicht bij elkaar in Ninove

Castricum - Eén van de races 
die voor de atleten van Team 
Distance Runners altijd rood 
omcirkeld in de agenda staat is 
de Memorial Rasschaert in het 
Belgische Ninove. Een sterk be-
zet hoofdprogramma en volle se-
ries in het na programma zorgen 
voor een goede ambiance die 
vaak zorgt voor snelle tijden. Ook 
dit jaar reisde TDR met een grote 
delegatie af naar België op zoek 
naar persoonlijke records en li-
mieten voor de Europese Kampi-
oenschappen in Zürich. 
In het sterk bezette hoofdpro-
gramma startten Bob van der 
Ham en Mark Nouws om het li-
miet voor Zürich te lopen. De 
race verloopt voor Van der Ham 
alles behalve vlekkeloos. De Ne-
derlandse Amerikaan start goed 
maar na 250 meter in de race 
stapt Jan van den Broeck uit de 
race. In plaats van netjes aan de 
kant te gaan stopt de Belgische 
atleet echter midden in de baan. 
Van der Ham, die er vlak achter 
loopt, komt in botsing met Van 
den Broeck en wordt zwaar ge-
hinderd. Dan is het de beurt aan 

Nouws om een poging te doen 
om het limiet voor Zürich te be-
halen. De Castricummer start in 
het hoofdprogramma in de snel-
ste serie van de 1500 meter. Met 
een nieuw persoonlijk record 
van 3:40,05 en een tweede plek 
in het hoofdprogramma strandt 
Nouws op 15 honderste van het 
EK-limiet. In het hoofdprogram-
ma komen naast Nouws en Van 
der Ham ook Tjerk Conijn, Ma-
non Kruiver, Lotte Krause en Kim 
Hittinger in actie. Allen op de 
1500meter. 
Conijn loopt een sterke race en 
weet een nieuw persoonlijk re-
cord uit het vuur te slepen. Co-
nijn finisht tweede in de der-
de serie in 3:46,62. In de snel-
ste damesserie komen alle drie 
de TDR dames in de actie. Krui-
ver toont zich van deze drie zoals 
verwacht de snelste en laat zien 
dat zij dit seizoen zeer constant 
is geworden op de 1500 meter. 
Kruiver loopt een alerte race en 
finisht als vijfde In 4:16,29. Lot-
te Krause kan niet meedoen voor 
winst in de serie maar loopt wel 
een zeer sterke race. Krause be-

loont zichzelf met een ruim per-
soonlijk record. Haar nieuwe 
persoonlijke besttijd staat vanaf 
Ninove 2014 op 4:23,71. Hittinger 
finisht de race in 4:34,80.

Een groot deel van de TDR atle-
ten komt in actie in het napro-
gramma. Maar liefst acht atle-
ten staan aan start. Zeven man 
loopt de 1500 meter en Jim Krui-
ver komt in actie op de 800 me-
ter. Kruiver weet zijn serie te win-
nen in 1:54,93. In de snelste 1500 
meter race van het naprogram-
ma komen vier TDR mannen in 
actie: Edwin de Vries, Jurjen Pol-
derman, Neal Bouterse en Tom 
Koetsenruiter. Met een sterke 
laatste 300 meter weet Polder-
man de winst in de serie naar 
zich toe te trekken in 3:52,18. 
Ook Bouterse finisht sterk als 
derde in 3:52,47. De Vries heeft 
zijn krachten verspeeld en finisht 
in 3:53,00. Koetsenruiter komt 
uiteindelijk uit op 3:57,58. In de 
volgende series komen Simon 
Grannetia, Harmen Korfage en 
Sten Stoltenborg respectievelijk 
tot 4:00,13; 4:03,23 en 4:10,90. 

Yanne beste Nederlander over 
850 m in oudste jeugdcategorie
Castricum - Afgelopen week 
is het grootste Europese jeugd-
toernooi voor de vijftigste keer in 
Assen gereden met ruim acht-
honderd deelnemers van acht tot 
achttien jaar uit zeventien lan-

den. Yanne Dorenbos nam voor 
de derde keer deel, maar wist 
nog niet hoger dan een 26e plek 
te eindigen. Echter in de pro-
loog, een tijdrit over 850 m. werd 
hij in de oudste jeugdcatego-

rie, beste Nederlander met een 
achtste plek. Het tachtigkoppi-
ge peloton, met de helft buiten-
landers bestaande uit Engelsen, 
Denen, Duitsers, Fransen, een 
Ier, Luxemburger, Australiër en 
een Zwitser, breekt in de omlo-
pen, klassieker en criteriums uit-
een. Yanne kon meerijden in de 
kopgroep maar geen potten bre-
ken. In het criterium van vrijdag 
had hij zichzelf weer hervonden 
en kon zich van voren laten zien 
en zelfs even ontsnappen aan 
de kopgroep. Hij werd bij het in-
gaan van de laatste ronde door 
het uitgedunde peloton bijge-
haald. Dit was een mooie opste-
ker om op de laatste dag nog-
maals een tijdrit over 1.6 km te 
rijden. Hier werd hij eveneens 
achtste maar had nu drie Neder-
landers voor hem. 

Twee Denen wonnen de ge-
le en groene trui. Een Fransman 
de witte trui. Het toernooi is voor 
Yanne met een twaalfde plaats in 
het algemene klassement en een 
eindprijs tevreden afgesloten.

Gratis cholesterol meten?
Limmen - Zaterdag 9 augus-
tus en zondag 10 augustus staat 
de truck van Stichting Nationale 
Cholesterol Test bij Albert Heijn 
in Limmen. In de truck kunnen 
alle voorbijgangers gratis hun 

cholesterol laten meten. De cho-
lesterolmeting in de truck wordt 
gedaan onder begeleiding van 
een gediplomeerd verpleegkun-
dige. Met één druppeltje bloed 
door een vingerprik, worden ver-

schillende cholesterolwaarden 
gemeten. 

Afhankelijk van de uitslag, krij-
gen mensen een persoonlijk 
leefstijladvies over eventuele vol-
gende stappen. Deze adviezen 
zijn uiteraard geheel conform de 
algemeen geldende richtlijnen. 

Een verstillende wandeling
Egmond - Op vrijdag 8 augus-
tus van 13.00 - 15.00 uur bege-
leidt Anky Floris ‘Een verstillen-
de wandeling’ vanuit Benedic-
tushof, bij de Abdij van Egmond. 
Anky: ,,De deelnemers krijgen 
onderweg verschillende verdie-
pingsopdrachten, die hen nog 

meer in contact met hun eigen 
stilte zullen brengen.” Terug in 
Benedictushof staat er koffie en 
theeklaar en is er gelegenheid 
om ervaringen met elkaar te de-
len.” Aanmelden voor deze wan-
deling kan via: www.benedictus-
hof.nl, wandelingen.



Kalverpolderwandeltocht
Regio - Op zaterdag 16 augus-
tus wordt voor de zesde keer de 
Kalverpolderwandeltocht gehou-
den. Het is een wandeltocht die 
midden door een gebied van bij-
na uitsluitend Zaans historisch 
en cultureel erfgoed loopt. De-
ze tocht wordt georganiseerd 
door Stichting Kalverpolder i.s.m. 
Wandelsportvereniging De Laat-
ste Loodjes en de volledige op-
brengst gaat naar de Stichting 
en wordt gebruikt voor aanschaf 
van nieuwe apparatuur, zodat 

het natuurgebied goed onder-
houden kan blijven worden.
Afstanden: 5, 10, 15 en 25 kilo-
meter. Startlokaal: Evean Zorg-
centrum Guisveld, George Gers-
hwinstraat 207, Zaandijk-West. 
Vanaf NS station Koog-Zaandijk 
gepijld naar de start. Starttijden:  
25 km van 9.00 tot 10.30. Overige 
afstanden van  09.00 tot 13.00. 
Het startbureau sluit om 17.00 
uur.Alle overige informatie over 
deze wandeltocht is te vinden op 
www.wsvdelaatsteloodjes.nl.

Nu ook op dinsdag open
Nog meer gezelligheid en 

mooie maaltijden Bij Sjoerd 
Castricum - Vanaf dinsdag 12 
augustus gaat restaurant/pub 
Bij Sjoerd ook op dinsdag open 
en daar zijn wat mensen blij om. 
,,Bij Sjoerd is het gezelligste res-
taurant van Castricum en tege-
lijk de leukste pub van het dorp”, 
zegt een van de gasten die met 
vriendinnen uit eten is lachend.
De gerechten op de kaart zijn 
zorgvuldig samengesteld door 
chefkok Kjellt van der Laan, bui-
ten de kaart om presenteert Bij 
Sjoerd vanaf 2 september niet 

één maar twee weekmenu’s. 
Vanaf deze datum is er ook we-
kelijks een aantrekkelijk geprijs-
de barhap voor wie in een aan-
trekkelijke ambiance een een-
voudige maar smaakvolle maal-
tijd willen nuttigen.

Na het diner kan iedereen te-
recht Bij Sjoerd voor een avond-
je borrelen met vrienden of fami-
lie of na het diner lekker lang na-
tafelen. Vanaf een uurtje of tien 
gaat de muziek naar een wat ho-

ger niveau en verandert Bij Sjoe-
rd in een gezellige plek om af te 
spreken met vrienden en te ge-
nieten van de grote diversiteit 
aan Belgische bieren en mooie 
wijnen. 
Bij Sjoerd is geopend van dins-
dag tot en met zondag vanaf 
17.00 tot 1.00 en op vrijdag en 
zaterdag tot 2.00 uur. Reserve-
ren voor het diner kan via 0251-
825500 en via bijsjoerd@hotmail.
com of via de website www.bij-
sjoerd.com.

Familiecircus Barani 
komt naar Limmen 

Limmen - Van 20 tot en met 24 
augustus zet circus Barani de 
tenten op in Limmen. Dit is een 
familiecircus met voor een ieder 
wat wils. Een greep uit het pro-
gramma: luchtacrobatiek, tem-
po jongleren, dierenacts met 
diervriendelijk getrainde pony’s, 
geiten, duiven, eenden en hon-

den. Natuurlijk ontbreekt ook de 
clown niet in het programma. 

Op de Vuurbaak op woensdag 
20 augustus 15.00 uur, donder-
dag 21 augustus 17.00 uur, vrij-
dag 22 augustus 17.00 uur, zater-
dag 23 augustus 15.00 uur, zon-
dag 24 augustus 14.00 uur. 

Schilderschool Rob de 
Reus gaat van start

Uitgeest - De vakantiepe-
riode heeft Atelier Rob de 
Reus gebruikt om zich in een 
nieuw jasje te steken. Een 
nieuw concept met een nieu-
we naam: Schilderschool Rob 
de Reus. 

,,Schilderschool Rob de Reus 
staat voor creëren, inspireren en 
leren in teamverband, de mees-
ter en gezelformule”, zegt Rob de 
Reus. ,,Een plaats waar realisme 
en ambacht centraal staan en 
waar oude tijden herleven.” On-
der supervisie van Rob worden 
schilderijen, wandschilderingen 
en decoraties in opdracht ver-
vaardigd. Momenteel wordt ge-
werkt aan een grote muurschil-
dering in een tuin in Uitgeest. 

Naast deze schilderpraktijk wor-
den er ook dagelijks teken- en 
schilderlessen  gegeven aan vol-
wassenen en jeugd. Tijdens de 
lessen staat het realisme cen-
traal. Maar met de techniek 
hoog in het vaandel, is er ook 
volop ruimte voor een fantasie-

volle benadering. De lessen star-
ten weer vanaf 1 september. 
Om kennis te maken met de 
schilderschool worden er in het 
weekend van 30 en 31 augustus 
gratis teken- en schilderlessen 
georganiseerd. 
Jongeren van zeven tot zeven-
tien kunnen terecht om tekenen 
op zaterdag 30 augustus van 
10.00 tot 11.30 uur. Volwassenen 
kunnen een les schilderen vol-
gen op zondag 31 augustus van 
10.00 tot 12.30 uur. Opgeven kan 
via info@robdereus.nl of telefo-
nisch: 06-51155408. 

Voice of Bakkum met 
Trio Bier op de camping

Bakkum - Op vrijdag 8 augus-
tus wordt de Voice of Bakkum 
georganiseerd op camping Bak-
kum. Op 26 juli was de voorron-
de en uit de vele talenten zijn er 
tien geselecteerd voor deze fina-
le. De winnaar mag in het voor-
programma van Karin Bloemen 
op zaterdag 23 augustus optre-
den. De finale zal worden gepre-
senteerd door zanger en  enter-

tainer Dario.  Naast lokaal ta-
lent is er een optreden van Trio 
Bier. Deze muziekgroep kon op 
Bakkum 100 jaar niet ontbre-
ken, daar zij het Bakkums volks-
lied  Bakkum aan Zee geschre-
ven hebben. 
En ook Roy en Reneé de Haan 
zullen een optreden verzorgen. 
Deze muzikale avond begint om 
19.00 uur. Entree is gratis. º

Castricum - Agenten hebben 
zondagmiddag twee mannen 
aangehouden die worden ver-
dacht van de diefstal van ijzer 
bij een bedrijf aan de Heemste-
derweg. Dit zou gebeurd zijn in 
de nacht van zaterdag op zon-
dag. De eigenaar van dit bedrijf 
deed zondag aangifte van dief-
stal van ijzer. Hij had ontdekt dat 
in totaal 25 kilo van zijn ijzerwa-
ren waren aangeboden bij een 
oudijzerhandelaar. De eigenaar 
van het bedrijf deed toen aangif-
te waarop de politie de mannen, 
40 en 31 jaar uit Beverwijk heeft 
aangehouden in hun woning. Te-
gen de mannen is proces-ver-
baal opgemaakt.

IJzerdieven

Castricum - Wie meer wil weten 
over het computeraanbod in de 
maanden september tot en met 
december, is welkom op woens-
dag 27 augustus om 14.00 uur in 
de bibliotheek in Castricum (bo-
venverdieping). Tevoren aanmel-
den is niet nodig.

Computerles?
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