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Inbraak Deen, daders 

gepakt na achtervolging
Castricum - Maandagmorgen 
rond 2.00 uur is er ingebroken bij 

supermarkt Deen aan de Toren-
straat. De daders forceerden een 
deur en gingen er met nog on-
bekende buit vandoor. Agenten 
blokkeerden de vluchtweg van de 
daders, waarbij hun auto door de 
verdachten werd aangereden. 
Zij volgden de dieven die richting 
Heiloo reden. Bij de rotonde Ken-
nemerstraatweg/Ypesteinerlaan 
vloog het voertuig van de daders 
uit de bocht, de mannen vlucht-
ten te voet verder. Een van hen, 
een 24-jarige man, is direct aan-
gehouden. 

Agenten zochten de wijk af met 
behulp van een politiehond en 
een politiehelikopter. Op de Boog 
hebben agenten een tweede ver-
dachte aangehouden en kort 
daarop volgde in de wijk de aan-
houding van nog twee mannen 
van 20 en 25 jaar uit Amsterdam. 
Zij reden verdacht rond in hun 
auto en konden in verband ge-
bracht worden met de inbraak in 
Castricum. Het voertuig waarmee 
de verdachten er vandoor gingen 
bleek te zijn gestolen. Tegen de 
verdachten is proces-verbaal op-
gemaakt.

Hamers, zagen en splinters
Regio - Hamers, zagen en splin-
ters; overal in de regio zijn hon-
derden kinderen bezig met bou-
wen. Het is Timmerdorp in Cas-

tricum, Limmen en Akersloot en 
Huttenweek in Uitgeest. 
De timmeractiviteiten worden 
elk jaar tijdens de laatste week 

van de vakantie gehouden. Vrij-
dag gaat de boel weer plat. Fo-
to van de Huttenweek: Monique 
Teeling.
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

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

INSTAL
®

Verse wortel, echte vanille, walnoten 
en de rest blijft geheim!!

De enige echte!
Carrot Cake

8.95

8 personen

TOERISTEN
MARKT
CASTRICUM

ZONDAG
21 JULI
11.00-17.00

www.jaarmarkten.net

Jaarmarkt
Castricum

(Centrum)

18 aug.

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Op al ons bio
lamsvlees

30% korting
vleeswarentrio uit 
eigen worstmakerij

Tongenworst
Fricandeau
Grillworst

samen € 4,99
kippensoep

€ 3,99

Hallo Zondag!

Elke Zondag open
Van 10.00 uur tot 18.00 uur!

Hallo Jumbo!

Visser-Wijker
Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3
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Volop actie in De Hoep
Bakkum - Spinnen voeren, 
knutselen, speuren en schrijven; 
het kan allemaal in De Hoep. De 
activiteiten zijn voor kinderen 
van zes tot twaalf jaar. De wis-
selexpositie ‘Merelmest, Mieze-
muizen en Hommelpap’ is een 
speel- en speurtentoonstelling 
over de natuur in de stad. Naar 
aanleiding van de tentoonstel-
ling zijn er twee verschillende 
creatieve workshops op 15 au-
gustus, van 13.00 tot 14.30 uur 
of van 15.00 tot 16.30 uur. Tot en 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
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Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
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niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
01-08-2013: Caroline Esmée, 
dochter van A. Hoornsman en 
J.G. de Haan, geboren te Lim-
men. 

Wonende te Castricum:
01-08-2013: Floris Juup Ge-
rard, zoon van T.J. Bleijendaal 
en M.J.H. Wijnhoven, geboren 
te Alkmaar. 02-08-2013: Anna-
bel Cathelijne, dochter van R.C. 
Schipper en W. Bleijleven, gebo-
ren te Alkmaar. 03-08-2013: Ja-
mie Wil, zoon van M.J.R. Verlin-
den en A. van Steenis, geboren 
te Beverwijk. 03-08-2013: Juup 
Jonas, zoon van B. Kuijs en J.J.A. 
Hein, geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
02-08-2013: Meijer, Gido G. en 
Admiraal, Lizzy, beiden wonende 
te Limmen. 02-08-2013: Zand-
bergen, Ronny W.J. en Moojen, 
Geralda C., beiden wonende te 
Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
02-08-2013: Vierstraete, Laurens 
V. en de Ruiter, Elles C.M., bei-
den wonende te Heemskerk. 03-

08-2013: van Steenbergen, Ro-
bertus A. en Gräber, Veronica J., 
beiden wonende te Lelystad. 07-
08-2013: van Putten, Marius en 
Schoen, Brenda N., beiden wo-
nende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
01-08-2013: Ruijter, Jannetje, 
oud 86 jaar, overleden te Castri-
cum. 01-08-2013: Bekkering, Ed-
ward R., oud 69 jaar, overleden 
te Castricum, partner van  M. de 
Flart. 02-08-2013: Marcker, Bri-
gitte G.M., oud 54 jaar, overle-
den te Amsterdam, gehuwd met 
J. den Duijn. 03-08-2013: Res, 
Elisabeth M., oud 85 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met T. Bleijendaal. 06-08-
2013: Louwerse, Cornelis, oud 88 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met A. Dijk.

Wonende te Bakkum:
04-08-2013: Schröder, Johan-
nes M.C., oud 67 jaar, overleden 
te Bakkum.

Wonende te Limmen:
04-08-2013: Kleij, Geertruida M., 
oud 87 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met P. 
Veldman. 

met eind augustus zijn er tien-
tallen levende spinnen en spin-
achtigen te zien. Op 17 augustus 
tussen 15.00 en 17.00 uur wor-
den de spinnen weer gevoerd. 
Marjan van Baekel-Kan, schrijf-
ster van ‘Bolletje Aarde en haar 
zee’, helpt op 18 augustus kin-
deren bij het maken van gedich-
ten. De workshop is van 13.30 tot 
15.00 uur. 
Aanmelden kan via www.pwn.nl/
eropuit of tel.: 0251-661066. Foto 
Sanne Tiebie. 

Van crisis niets te 
merken op kermis
Castricum - De kermissen 
in Nederland maken minder 
winst vanwege de crisis, maar 
daar was zaterdagmiddag he-
lemaal niets van te merken op 
De Brink. 

Het was er gezellig druk. Kinde-
ren waren al vroeg met hun ou-
ders naar het terrein gekomen 
om mee te kunnen doen aan de 
ballonnenwedstrijd. Honderden 
ballonnen stegen op en waaiden 
in volle vaart weg. De iets oudere 

kinderen holden opgewonden in 
groepjes van de ene naar de an-
dere attractie. Daarna gaf loco-
wethouder Fred Mosk het offici-
ele startsignaal, bijgestaan door 
Buurman & Buurman, bekend 
van de tv. 
Nieuw dit jaar waren de gro-
te luchtbellen waarin kinderen 
het water op konden en Rock 
It waarmee de durfals op grote 
hoogte en met een enorme snel-
heid in gondels door de lucht 
werden gegooid.

Duincampings gaan ook 
op de culinaire toer

Castricum - In samenwerking 
met Castricum Culinair zullen 
er vanaf 17 augustus allerlei cu-
linaire activiteiten op camping 
Bakkum en Geversduin plaats-
vinden. Op zaterdag 17 augustus 
wordt Openluchttheater De Pan 
op camping Bakkum groots  af-
getrapt. Om 20.00 uur komt een 
kok een geurend liefdesverhaal 
vertellen. Terwijl Iwan, met hulp 
van kinderen, live op het toneel 
mooie gerechten klaarmaakt, 
vertelt hij over een meeslepen-
de liefdesgeschiedenis. Maar zal 
Iwan Milou weten te overtuigen 
met zijn kookkunsten? Na afloop 
kan iedereen het verhaal letter-
lijk komen proeven. Een voor-
stelling voor het hele gezin.
Op zondag 18 augustus wordt 
er voor de gasten van camping 
Geversduin gekookt. Alle in-
grediënten die worden gebruikt 
komen van de groentehuisjes 

waarin men kan logeren. Chef-
kok Toine de Rooy laat zijn crea-
tieve kookkunsten hier zien. Gas-
ten van de camping kunnen gra-
tis komen proeven. Op maandag 
19 augustus om 16.00 uur is de 
Kickoff van het thema ‘Culinair’ 
op camping Bakkum. Camping 
Bakkum organiseert samen met 
Castricum Culinair een recep-
tenwedstrijd voor jong en oud. 
Deel het favoriete voorgerecht 
met de andere campinggasten 
door het recept in te leveren bij 
de receptie of bij het animatie-
team. Alle recepten worden ver-
volgens aan een lange waslijn 
gehangen. Donderdag wordt er 
door de jury, chefs Michiel Bak-
ker van ’t Eethuysje en Toine De 
Rooy, een winnend recept uitge-
kozen. De winnaars mogen vrij-
dag tijdens Castricum Culinair 
bij de Brink met een chefkok het 
voorgerecht gaan bereiden. 

Vijftig overtredingen bij 
toertocht No Surrender
Akersloot - Zondagmiddag 
heeft de politie een groep van 
ongeveer dertig motorrijders 
van motorclub No Surrender 
gecontroleerd voor en tijdens 
een motortoertocht die zij 
hadden georganiseerd door 
Noord-Holland.

De clubleden verzamelden zich 
in de middag in Akersloot. Een 
persoon had een grote boe-
te openstaan, de motor is bui-
ten gebruik gesteld. Een persoon 

kreeg een bon omdat hij geen rij-
bewijs kon tonen. Ook tijdens de 
toertocht heeft de politie de mo-
torrijders gevolgd en geobser-
veerd. Onderweg constateerden 
de agenten vijftig overtredingen 
zoals het niet stoppen voor rood 
licht, het negeren van dwangpij-
len en het inhalen over een dub-
bele doorgetrokken streep. De-
ze week worden de bekeuringen 
naar de overtreders gestuurd. 
Het totaalbedrag van de bekeu-
ringen is rond de 10.000 euro.

Negatief zwemadvies
Uitgeest - De provincie Noord-
Holland heeft een negatief 
zwemadvies ingesteld voor de 
Dorregeest in Uitgeest. In over-
leg met de waterkwaliteitsbe-
heerders is daartoe besloten, 
omdat in het zwemwater blauw-

alg is geconstateerd. Bij een ne-
gatief zwemadvies kan men be-
ter niet gaan zwemmen. De kans 
ziek te worden is redelijk groot.
Meer informatie op www.zwem-
water.nl en via de zwemwaterte-
lefoon (0800-9986734). 





Link brengt meezingers 
in verschillende stijlen
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Topmuzikanten op het 
plein voor Balustrade

Castricum - Zondag 18 augus-
tus wordt het tijdens de jaar-
markt in het centrum van Castri-
cum weer extra gezellig dankzij 
de livemuziek op het plein voor 
café De Balustrade van 17.00 tot 
22.00 uur. Funhouse komt spelen 
en dat betekent feest. 
De band is rond 1995 ontstaan 
als vijfmansformatie onder de 
naam Fever in the Funhouse. De 
band speelde voornamelijk soul- 
en dancecovers en was vooral 
erg actief in het café- en club-
circuit. De muzikanten speelden 
met bands als Hans en Candy 
Dulfer, The Pilgrims, Sue Chalo-
ner, Total Touch. 

Funhouse ontstond vervolgens 
en werd uitgebreid met zange-

res Marije Zwaard, bekend van 
de musical Jeans, een saxofo-
nist en een andere gitarist. Het 
repertoire bestaat nu uit soul- 
en danceclassics, aangevuld met 
hedendaagse swingende muziek 
en het betere Nederlandstalige 
werk. Tot op de dag van vandaag 
swingt Funhouse met hun sterke 
bezetting van louter conservato-
rium geschoolde topmuzikanten.

Castricum - Zaterdag 17 au-
gustus vindt het derde optr eden 
van de succesvolle reeks ‘t Bak-
kerspleintje in Concert’ plaats. 
Dit keer komen twee regionaal 
bekende heren naar Castricum; 
Paul Freid en Willem Visser vor-
men samen Link. Samen heb-
ben ze in diverse bands geze-
ten, waaronder Linke Binke. Bei-
den spelen gitaar en zingen. Hun 
akoestische repertoire is een 
combinatie van verschillende 
stijlen, die ze prima weten te lin-
ken. De liedjes zijn herkenbaar 
en hebben een hoog meezing-
gehalte. Pop, rock, rythm and 
blues, folk; alles komt voorbij. Er 
mag gedanst worden. Aanvang 
13.00 uur.

More op Camping Bakkum

Bakkum - Op vrijdag 16 au-
gustus staat de de Castricum-
se coverband More op het hore-
caplein van Kennemer Duincam-
ping Bakkum. More bestaat zo’n 
zes jaar en is uitgegroeid tot een 
veelzijdige coverband. Het re-
pertoire is divers; soulnummers 
van James Brown en Joss Stone 
worden afgewisseld met frisse 
klanken van Amy McDonald en 
de stevige rock van Anouk. Ne-

derlandse bands als De Dijk en 
Gruppo Sportivo ontbreken ook 
niet in het repertoire. 
De bezetting van bestaat uit de 
Castricummers Elbert Min, gitaar 
en keyboard, Ronald Schram, gi-
taar, Hein van der Kolk, drums, 
Jeroen Visser, basgitaar en de 
zangeressen Anita Visser en 
Cindy Korsse. Het optreden is 
van 18.00 tot 21.30 uur. De toe-
gang is gratis.

Castricum - De nieuwe galerie 
van Streetscape op het Bakker-
spleintje is nu geopend voor pu-
bliek. Hier kan men kunstenaars 
die exposeren ontmoeten. De 
galerie is vier dagen per week 
geopend; woensdag tot en met 
zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur 
en op koopzondagen. De win-
kelruimte van 200 m2 is groot en 
met heel verschillend werk in-
gericht. Aan de muren hangen 
schilderijen van Maria Heide-
veld, Beatrix Boogaard en land-
schapsfoto’s van Peter van den 
Berg. Er staat brons van Tineke 
Pijnappel en paarden van Am-
bro Louwe. Foto: Saskia Steen-
bakkers.

Streetscape op 
Bakkerspleintje

Jutter laat spullen na aan 
Strandvondstenmuseum
Castricum - De overleden 
jutter Albert Zwaan uit Eg-
mond aan Zee heeft zijn ge-
jutte spullen nagelaten aan 
het Strandvondstenmuseum. 
Hij bezocht het museum in 
het voorjaar met zijn dochter 
tijdens de inleverdag van ge-
jutte spullen van het in 1972 
gestrande vrachtschip Wan 
Chun.

Nu hij is overleden gaan niet al-
leen attributen van de Wan Chun 
naar Castricum, maar ook boei-
en, drijvers, ankers en nog veel 
meer. ,,Het is niet zomaar een 
verzameling”, zegt Menno Twisk 
van het Strandvondstenmuse-
um. ,,Net als Thijs Bakker, had 

Albert Zwaan gejutte materialen 
in zijn meubelen en woning ver-
werkt. Zijn woning is een muse-
um op zich.” 

Schoonzoon Hans Stam liet Men-
no fraaie teakhouten plafondaf-
werking zien, meubelen en kast-
deuren die voor een groot deel 
afkomstig zijn uit kajuiten van de 
Wan Chun. Binnenkort wordt dit 
allemaal gedemonteerd en mag 
het ‘verscheept’ worden naar het 
Strandvondstenmuseum. 
Het museum is gevestigd in een 
donkerbruine bollenschuur, ge-
legen vlak voor de ingang van 
het Noordhollands Duinreser-
vaat achter het NS-station op de 
Geversweg. 

Lowlands thuisblijfavond 
Castricum - Op vrijdag 16 au-
gustus begint in de Flevopolder 
één van de bekendste festivals 
van Nederland: Lowlands. Voor 
iedereen die geen kaartje heeft 
kunnen bemachtigen en dit jam-
mer vindt, organiseert De Bak-
kerij de thuisblijfavond. De live-
stream van het festival wordt op-

gezet en tussendoor draait de dj 
de beste artiesten die juist wel of 
juist niet op Lowlands optreden. 
Op woensdag 21 augustus is het 
tijd voor een spelletjesavond. 
monopoly, weerwolven, twister, 
scrabble, stratego, mens-erger-
je-niet of dammen; het is er al-
lemaal. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag, zaterdag 21.15 uur  
zondag 19.30 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
The Heat

donderdag, vrijdag, zaterdag 21.15 uur  
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
The Lone Ranger

vrijdag & zaterdag 18.45 uur  
Now you see me
donderdag 18.45 uur  

Spijt!
donderdag, vrijdag &  zaterdag  

13.00, 15.45 & 18.45 uur
zondag 13.00 & 15.45 uur

maandag & dinsdag 15.45 uur
woensdag 13.30 & 15.45 uur

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

maandag, dinsdag & woensdag 15.45 uur  
Verschrikkelijke ikke 2 - 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag
& zondag 13.00 uur  
woensdag 13.30 uur  

Monsters University (NL) – 2D

Programma 15 aug t/m 21 aug 2013

The Heat, rauwe komedie
The Heat is een nieuwe, rauwe 
komedie van Paul Feig (regis-
seur van Bridesmaids). Sandra 
Bullock speelt de keurige FBI-
agent Sarah Ashburn. 
Ze gaat altijd methodisch te werk 
en heeft een uitmuntende repu-
tatie, maar is ook superarrogant. 
Melissa McCarthy speelt Shan-
non Mullins, een politieagent uit 

Boston, met een grote mond en 
een kort lontje. Zowel Sarah als 
Melissa hebben nog nooit een 
partner gehad. 
Dus als deze totaal verschillen-
de wetshandhavers samen de 
strijd moeten aanbinden tegen 
een gewetenloze drugsbaron, 
komt er nog een gevecht bij, te-
gen elkaar.

De wijze Indiaan Tonto (John-
ny Depp) vertelt het onbeken-
de verhaal over hoe politieagent 
en Texas Ranger John Reid zich 
ontpopt tot een legende. John 
Reid is een man van de wet, ge-
transformeerd tot een legende 
van rechtvaardigheid. Deze twee 

The Lone Ranger tegenpolen worden door het lot 
samengebracht en moeten leren 
hun krachten te bundelen om 
corruptie te bestrijden en heb-
zucht tegen te gaan. 
In The Lone Ranger wordt de kij-
ker meegenomen op een snel-
trein vol verrassende wendin-
gen, humor en bijzondere tegen-
stellingen.
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Open huis voor Limmen en Castricum

Buurtzorg heeft nog 
aandacht voor mensen
Castricum - Buurtzorg Lim-
men/Castricum is onderdeel van 
Buurtzorg, een thuiszorgorgani-
satie die toegewijde zorg levert 
aan de mensen thuis. Zorg voor 
jong en oud, mensen met een 
beperking en chronisch zieken. 
,,Het succesverhaal begon in Al-
melo, waar wijkverpleegkundige 
Jos de Blok een andere werkwij-
ze bedacht voor een thuiszorg-
organisatie met als voornaam-
ste kenmerken de persoonlij-
ke benadering en de kleinscha-
ligheid”, vertelt Shirley die on-
derdeel uitmaakt van het team. 
Buurtzorgteams opereren als 
kleine zelfsturende teams,  waar-
door er weinig overheadkosten 
zijn en dit komt de zorg aan de 
mensen thuis ten goede. ,,Voor 
mensen die zorg nodig heb-
ben is het prettig om in hun ver-
trouwde buurt te kunnen blijven 
wonen”, vervolgt Anneke. ,,Daar 
willen wij met onze kennis aan 
bijdragen. Door de groei en toe-
genomen vraag van cliënten en 
verwijzers, is het bestaande team 
van Buurtzorg Castricum recen-
telijk gesplitst in het team Cas-
tricum en het team Limmen. Het 
team Limmen levert ook zorg 
in een deel van Castricum.” Het 
buurtzorgteam biedt deskundi-
ge zorg. Er wordt uitsluitend ge-
werkt met gediplomeerde (wijk)

ziekenverzorgende en (wijk)ver-
pleegkundigen. Maikel: ,,Hier-
mee bewaken wij ondermeer dat 
men te maken krijgt met te veel 
verschillende gezichten. Wij den-
ken graag met mensen mee en 
proberen samen een passen-
de oplossing te vinden bij een 
probleem. Ons buurtzorgteam 
kan voor verzorging, verpleging 
en zorg in uw laatste levensfase 
bieden, zowel via PGB, AWBZ of 
op rekening.” 
Het team werkt nauw samen 
met de huisartsen, ziekenhuizen, 
apotheken en andere instanties. 
,,Wij zijn bovendien zeven dagen 
per week 24 uur per dag bereik-
baar op één telefoonnummer”, 
aldus Sylvia. ,,Men heeft dan 
meteen rechtstreeks contact met 
één van onze teamleden.”  
Ans: ,,Wie meer wil weten kan 
vrijblijvend eens langskomen 
met een vraag of voor een ge-
sprek nadat een telefonische af-
spraak is gemaakt.” Buurtzorg is 
telefonisch te bereiken via 06-
83536006. het adres is Dussel-
dorperweg 65a in Limmen. Mai-
len kan via limmen@buurtzorg-
nederland.com. Tot slot komt 
Lotte aan het woord. ,,Op 10 
september houden wij open huis 
van 15.00 tot 17.00 uur. Alle be-
langstellenden zijn dan natuur-
lijk welkom.”  

Bewoners Heereweg in actie 
tegen reconstructieplannen

Bakkum - Aan de Heereweg in 
Bakkum-Noord wordt actie ge-
voerd, compleet met spandoe-
ken. De bewoners zijn het niet 
eens met de kapvergunning die 
is verleend voor de elf bomen 
voor hun huis. 
De bomen moeten verdwijnen 
om een breed voetpad mogelijk 
te maken aan de oostzijde van 
de straat. Bovendien vrezen de 
Bakkummers dat de het onveili-
ger wordt in de straat als de ge-
meente de bestaande midden-
geleiders vervangt door een la-
gere variant. Verwacht wordt dat 
het verkeer dan harder zal rijden.
De nieuwe overrijdbare midden-
geleider is zestig cm breed en 
vijf cm hoog. Er is voor deze va-
riant gekozen omdat de tracto-
ren dan niet meer over het fiets-

pad hoeven te rijden, waardoor 
het voor fietsers veiliger wordt. 
Fietsers hebben sowieso weinig 
ruimte op dit deel van de Hee-
reweg en daar wil de gemeente 
verandering in brengen. De pro-
vincie kent een subsidie toe om 
de reconstructie te financieren. 

Ondanks dat er door de ge-

meente Castricum een klank-
bordgroep is samengesteld om 
alle wensen van de belangheb-
benden te inventariseren, voelen 
de bewoners zich niet voldoende 
gehoord. Zij zouden het liefste 
zien dat alles bij het oude blijft 
na een opknapbeurt van hun 
straat. Er is bewaar ingediend te-
gen de kapvergunning. 

Getuigen gezocht val Aldi
Op zaterdag 27 april om 1500 uur ben ik in de Aldi gevallen over de 
spekgladde vloer met als gevolg een arm uit de kom. De verzekering 
vraagt nu om getuigen. Een aardige meneer wilde mij meteen helpen 
met opstaan, evenals een mevrouw die mij naar het ziekenhuis wilde 
brengen. Bel mij aub! Mevr. M. Cornelisse, 0251-655437.

Korting, muziek en graffiti 
tijdens schoolcampus Laan
Castricum - Op vrijdagavond 
16 en 23 augustus kan ieder-
een van 18.00 tot 21.00 uur op 
een goedkope, leuke en inter-
actieve manier schoolspullen 
kopen of aanvullen bij boek-

handel Laan. Goedkoop van-
wege de korting, leuk vanwe-
ge een dj en interactief om-
dat het mogelijk is voor wei-
nig aan een echte graffiticur-
sus mee te doen. 

Alleen op die vrijdagavonden 
krijgen klanten tien procent kor-
ting op alle artikelen die bene-
den staan. Uitgezonderd zijn de 
postartikelen. Als iemand in de 
familie een klantenpas heeft, is 
de korting zelfs vijftien procent. 
Hans Laan: ,,En als je lid van on-
ze club bent en ingeschreven is 
voor de maling, kan je een cou-
pon printen voor 20% korting op 
een schoolagenda en je krijgt 
een euro korting op de graffiti-
workshop die toch al maar vijf 
euro kost. Bij aankoop van meer 
dan twintig euro krijg je ook nog 
een ijsje toe.” Er zijn dj’ s van 
Avao. Levi Kotten draait op 16 
augustus. Joris Abbes, bekend 
van werk op de muur op de Over-
toom, en zijn maten komen langs 
met de spuitbus. De kelderwand 
onder de winkel wordt door hen 
en de deelnemers aan de work-
shop volgespoten. Inschrijven 
kan ter plekke. Er is plaats voor 
vijf mensen per avond vanaf acht 
jaar. Het adres is Burgemeester 
Mooijstraat 19. 

Praktijk voor acupunctuur en reiki 
San-Chi houdt open huis 

Akersloot - ,,Vorig jaar zijn we 
naar Akersloot verhuisd en hier 
heb ik een jaar geleden mijn 
praktijk San-Chi voor acupunc-
tuur en reiki aan huis voortge-
zet op het Dielofslaantje 2. De 
praktijk bevindt zich op de bega-
ne grond van ons pand De Groe-
ne Valck.” 
Aan het woord is Sandra Eriks-
Mynett die een jaar geleden de 
praktijk San-Chi in Akersloot 
opende. ,,Acupunctuur is een 
onderdeel van de Chinese ge-
neeskunde”, vervolgt zij. ,,Die is 
holistisch, dus een zienswijze 
die de mens beschouwt als een 
geheel; lichaam en geest. Een 
ziekte is in principe een versto-

ring van de balans tussen Yin 
en Yang. Je kunt dus met allerlei 
klachten bij een acupuncturist 
terecht. Van allergie tot hoofd-
pijn en van menstruatieklach-
ten tot vermoeidheid. Vooral (ex)
kankerpatiënten hebben vaak 
extreme vermoeidheidsklach-
ten en daar is in de westerse ge-
neeskunde vaak niet veel aan te 
doen. Daarom heb ik voor mijn 
afstuderen mijn scriptie hier-
over geschreven. Met acupunc-
tuur is iets aan de vermoeidheid 
te doen, zeker ondersteund door 
Reiki. Reiki is het doorgeven van 
kosmische energie via de han-
den. Dit zorgt voor het herstel 
van de balans tussen lichaam en 

geest. Je moet het echt een keer 
voelen om te ervaren wat het 
met je doet.” Nieuwsgierig ge-
worden? Op zaterdag 24 augus-
tus is er open huis tussen 14.00 
en 17.00 uur. Iedereen is welkom.  
Bel 06-17378556 of kijk op www.
san-chi.nl voor meer informatie. 
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Circus Sijm
Bakkum - Circus Sijm zet de 
tenten weer op bij Kennemer 
Duincamping Bakkum. Ze ko-
men terug met een wervelende 
jubileumvoorstelling tijdens de 
circusweek van Camping Bak-
kum. Het circus geeft van 15 
tot en met augustus voorstellin-
gen met acrobaten, kleine die-
ren, jongleren, clowns en acro-
batiek. Voorstellingen zijn er om 
15.00 en om 19.00 uur. Kaartjes 
zijn verkrijgbaar bij het circus. 

Gemengd koor Bellissimo
begint nieuw zangseizoen
Heemskerk - De koorleden 
van Bellissimo Gemengd Koor 
Heemskerk beginnen woensdag 
21 augustus met frisse moed aan 
het nieuwe zangseizoen. 
Bellissimo, dat eind van dit jaar 
55 jaar bestaat, gaat zich voor-
bereiden op een concert, dat ter 
gelegenheid van dit jubileum in 
het voorjaar van 2014 zal wor-
den gegeven. Het koor heeft een 
zeer breed repertoire dat mu-
ziekwerken omvat op het gebied 
van opera en oratorium, afgewis-
seld met werken uit het lichtere – 
profane – genre en streeft voort-
durend naar verbetering van het 
zang- en uitvoeringsniveau.
Binnen het gemengde koor be-
staat een apart herenkoor, dat 
zijn eigen repertoire heeft en 
bij bepaalde gelegenheden op-
treedt. 

Bellissimo bestaat momenteel 
uit zeventig leden en staat sinds 
mei 2013 onder leiding van Lo-
renzo Papolo, een zeer ervaren 
en veelzijdig dirigent, die met 
het koor nieuwe uitdagingen wil 
aangaan.
Iedereen kan eens langskomen 
voor een vrijblijvende kennisma-
king. Vooral tenoren en bassen 
worden met open armen ont-
vangen. De repetities zijn iede-
re woensdagavond van 20.00 tot 
22.15 uur in Buurthuis de Schuil-
hoek aan de Van Bronckhorst-
straat 1 in Heemskerk.
Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met 
secretaris mw. A. Hekster, tel. 
0251-249122, e-mail aty.hekster 
@gmail.com of kijk eens op de 
website www.gemengdkoorbel-
lissimo.nl

Nu ook barbecue bij 
Corso eten en drinken

Castricum - Het is niet meer 
nodig om op de thermometer te 
kijken om te weten wanneer de 
temperatuur in de buurt van de 
20 graden komt en het tijd is om 
te barbecueën. Dat kan voortaan 
het hele jaar door bij Corso eten 
en drinken. 
Buren, familie, vrienden; ieder-
een ontdoet de barbecue bij 
mooi weer van het stof en leeft 
zich uit met lekker eten en drin-
ken. Dit ultieme gevoel, dat zo 
kenmerkend is voor de zomer, 
wil iedereen het liefst het hele 
jaar vasthouden. Dat kan nu. 
Bij Corso eten en drinken kan 
men voor een aantrekkelijke 

vaste prijs genieten van aller-
lei, zelfbereide gerechten. Van-
af 19,95 euro per persoon kun-
nen de gasten twee uur lang met 
minimaal twee personen genie-
ten van circa 285 gram vlees en 
vis en het buffet wat onbeperkt 
is gevuld met salade, frietjes en 
koude en warme sauzen. 
Alvast een voorproefje? Zondag 
25 augustus staat Corso eten 
en drinken op Castricum Culi-
nair en kan iedereen proeven. 
Maar eerder genieten kan ook, 
van woensdag tot en met zon-
dag. Alleen mogelijk na reserve-
ring. Dit kan via www.corso-ete-
nendrinken.nl.

Lezing Duinen en mensen

Castricum - Bij Boekhan-
del Laan op de Burgemeester 
Mooijstraat kunnen belangstel-
lenden zondag 25 augustus van-
af 14.00 uur een lezing bijwonen. 

De Castricumse bioloog en uit-
gever Rolf Roos vertelt in een 
levendige presentatie over de 

Rechter spreekt zich uit 
over zaken rond strand
Castricum - De Rechtbank 
Noord-Holland heeft 8 augus-
tus uitspraak gedaan in drie 
verschillende beroepszaken 
over de jaarrondexploitatie 
en het overnachten in strand-
huisjes op het strand. 

De uitspraken komen erop neer 
dat het verzoek om schadever-
goeding van Blinckers door de 
rechtbank is afgewezen en dat 
de jaarrondexploitaite van vier 
strandpaviljoens is toegestaan. 
Het overnachten in de strand-
huisjes blijft toegestaan. 
Blinckers was het destijds on-
eens met het feit dat de gemeen-
te de jaarrondexploitatie van 

vier strandpaviljoens gedoogde, 
daarmee vooruitlopend op een 
nieuw bestemmingsplan dat dit 
definitief mogelijk zou maken. 
Blinckers stelde hiervan flinke 
schade te lijden. Een beroep te-
gen een besluit van de gemeen-
te om niet op te treden, werd 
niet-ontvankelijk verklaard door 
het college. Dat was onterecht, 
zo luidt de uitspraak van de 
rechtbank, de gemeente had het 
bezwaar in behandeling moeten 
nemen. Daarmee is een schade-
vergoeding echter nog steeds 
niet op zijn plaats. Het project-
besluit zelf was immers recht-
matig, vindt de rechtbank, even-
als de tijdelijke gedoogsituatie. 

Castricum - Jeroen Gramberg 
maakt schalen en vazen naar ei-
gen ontwerp. Puddingschaaltjes, 
zeepbakjes en andere voorwer-
pen worden vertaald in strakke 
geometrische vormen. De wer-
ken zijn te zien van maandag 19 
augustus tot en met 28 septem-
ber in de bibliotheek van Castri-
cum, Geesterduinweg 1. 

Keramiek met 
een twist

Castricum - Op de ochtend 
van 12 augustus van dit jaar 
vond een historische gebeurte-
nis plaats; de allerlaatste knut-
selochtend van Vakantie Kinder-
vreugd werd gehouden en daar-
mee kwam een einde aan een 
reeks van veertig jaren aan ac-
tiviteiten. ,,Wij willen iedereen 
die zich voor Vakantie Kinder-
vreugd heeft ingezet bedanken”, 
aldus Trees Knebel namens het 
bestuur.

Historisch...

Bloemetjes en bijtjes voor Uitgeesterweg
Uitgeest - ,,Na een zaaipro-
ject van wilde bloemen in een 
berm op een industrieterrein in 
Heemskerk vorig jaar, had ik be-
sloten om weer zaden uit mijn 
tuin te winnen voor een nieuw 

project”, vertelt Margret de Reus.
Het nieuwe project werd het Uit-
geesterweggetje, het fietspad 
tussen Uitgeest en Castricum. 
In samenwerking met Groei en 
Bloei en de gemeente Castricum

hebben vrijwilligers een gedeelte 
van de Uitgeesterweg ingezaaid. 
Margret: ,,Alle beetjes helpen om 
de bermen bloemrijker te maken 
voor vlinders en bijen, die het 
toch al moeilijk hebben,” 

Alles moet weg bij Boon 
Kijken en Luisteren in Stijl

Regio - Vanaf 2 september ver-
laten Cees en Monique Schaap
van Boon Kijken en Luisteren in 
Stijl Krommenie. Want: ,,In deze 
economische moeilijke tijd is sa-
menwerken essentieel en daar-
om kiezen wij voor een samen-
werking met de firma Koudijs 
met vestigingen in Amstelveen, 
Amsterdam en Naarden.” Tot die 
tijd wordt een grote uitverkoop 
gehouden. 
Cees: ,,De firma Koudijs is een 
echt familiebedrijf, waar wij al ja-
ren een goede relatie mee heb-
ben. Net als onze winkel, Boon 
Kijken en Luisteren in Stijl, staat 
persoonlijke benadering, kwali-
teit en vakmanschap bij Koudijs 
hoog in het vaandel en staat de 
klant op nummer een! Dus ser-
vice en garantie zoals men dat 
gewend is, prettige verkopers, 
een eigen installatieteam en na-

tuurlijk een eigen technische 
dienst.”  Koudijs Amstelveen is te 
vinden op de Stationsstraat 18-
22 met de collecties van Bang & 
Olufsen, Loewe, Sonos, Panaso-
nic, Bower & Wilkins, Bose, Pio-
neer en Spectral én huishoude-
lijke apparatuu van Miele, Smeg, 
AEG, Dyson, Jura en Nespres-
so. Koudijs Loewe Gallery Am-
sterdam op de Stadhouderskade 
24a is pas geopend. Hier wordt 
het gehele assortiment van dit 
toonaangevende merk verkocht 
dat uitblinkt in beeld, geluid, de-
sign en bedieningsgemak. Kou-
dijs Beeld en Geluid Naarden is 
te vinden in  het Arsenaal, Kool-
tjesbuurt 1, in het hartje van 
Naarden Vesting. In deze inspi-
rerende omgeving vindt men tv 
en audioapparatuur en prach-
tige meubels van Spectral in de 
Spectral-store. 

hoogtepunten van zijn meest re-
cente boeken; drie werken over 
natuur en historie ‘Duinen en 
mensen’. Onder leiding van Roos 
is door circa dertig mensen in vijf 
jaar tijd de gehele Noord-Hol-
landse kust opnieuw beschre-
ven. 

Voor het drieluik zijn na de delen 
over Kennemerland en Noord-
kop/ Zwanenwater, ook de dui-
nen van Texel geboekstaafd.  Er 
is een mogelijkheid voor signe-
ren, neem eventueel eerder aan-
geschafte boek enmee. Wie boe-
ken in een combinatie koopt 
krijgt korting.
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Castricum - Op zaterdag 24 au-
gustus start AV Castricum met 
een cursus van acht weken voor 
beginnende hardlopers. In de-
ze acht weken leert de hardlo-
per het opbouwen van een naar 
twintig minuten en de beginse-
len van de looptechniek. Onder 
begeleiding van een trainer en 
met loopmaatjes is er elke zater-
dag een training in het bos of op 
de atletiekbaan. 
Aanmelden kan via pr@avcas-
tricum.nl  onder vermelding van 
naam en adres. De trainingen 
zijn van 9.00 tot 10.15 uur en de 
kosten bedragen 25 euro. Voor 
meer informatie zie www.avcas-
tricum.nl.

Beginnen met 
hardlopen?

Voetbalschool bij Vitesse ’22
Castricum - Op zondag 8 sep-
tember start Sportbureau33 in 
samenwerking met EduSports 
een voetbalschool bij Vitesse ’22 
op De Puikman. Er zullen totaal 
tien trainingen worden verzorgd 
door profvoetballers en jeugd-
trainers van profclubs. Thijs 
Sluijter, oud Vitesse-22 speler, 
ex-profvoetballer en inmiddels 
gediplomeerd KNVB-jeugdtrai-
ner, maakt deel uit van het oplei-
dingsteam. Vitesse “22 stelt haar 

terreinen en accommodatie ter 
beschikking. De Voetbalschool 
is bedoeld voor jeugdvoetballers 
van zes tot en met zestien jaar. 
Zowel meisjes als jongens kun-
nen hun talenten en vaardighe-
den ontwikkelen en sneller op 
een hoger niveau gaan spelen. 
Hiermee zet Vitesse de lijn door 
die het vorig seizoen heeft inge-
zet, namelijk meer aandacht en 
focus op opleiding van de jeugd.
De trainingen vinden plaats van 

9.30 tot 10.45 uur. Op 1 septem-
ber zal de Voetbalschool tijdens 
de Sportfair, die eveneens bij Vi-
tesse ’22 op De Puikman wordt 
gehouden, een demonstratie 
worden gegeven in samenwer-
king met de jeugdafdeling van 
Vitesse ’22.
Aanmelden vóór 30 augustus 
via 06-53983451 of sportbu-
reau33@hotmail.com, met opga-
ve van naam, adres, leeftijd, kle-
ding en kousmaat.

Vrijheid bestaat 65 jaar
Castricum - Schietsportvereni-
ging De Vrijheid Castricum viert 
op 7 september het 65-jarige ju-
bileum met een open dag en de-
monstratietrainingen met een 
breed scala aan activiteiten en 
informatie over de schietsport. 
Belangstellenden kunnen onder 
deskundige begeleiding ken-
nis maken met de schietsport-
disciplines die op de banen van 
de vereniging beoefend kun-
nen worden. De Vrijheid kent 

verschillende disciplines, zoals 
luchtgeweer, klein kaliber ge-
weer, groot kaliber karabijn, pi-
stool en revolver. Voorzitter Rob 
Neelen en zijn medebestuursle-
den zijn zich bewust van het be-
lang van een deskundig kader, 
want niet alleen worden leden 
aangespoord trainerscursussen 
te volgen en actief mee te doen 
met de interne competitie, maar 
ook bestaat de mogelijk om cur-
sussen van de KNSA te volgen. 

Zo is recent een aantal leden be-
reid gevonden de cursus Vereni-
gingsveiligheidsfunctionaris te 
volgen. De schietsportvereniging 
aan de Korte Brakersweg 1 in 
Castricum is actief op zoek naar 
nieuwe leden en biedt daarom 
in het kader van het jubileum op 
zaterdag 7 september van 13.00-
17.00 uur de mogelijkheid om 
kennis te maken met deze sport. 
Neem een legitimatiebewijs mee. 
Foto: Jeroen Baneman.

Jimmy Hendriks naar 
WK Lakeside 2014!

Castricum - Darter Jimmy Hen-
driks heeft zich in de afgelopen 
maanden geplaatst voor het we-
reldkampioenschap 2014 in En-
geland; de Lakeside. Dit is het 
grootste en bekendste toernooi 
ter wereld. Nadat Hendriks vorig 
jaar wist te debuteren met een 
winst op Martin Adams, is het 
geweldig nieuws dat hij zich nu 
al weer gekwalifi ceerd heeft.
Een andere bekende Castricum-

mer gaat Jimmy Hendriks spon-
soren. Het bedrijf Van Riet Auto’s 
van Pim van Riet, bekend uit de 
racerij, heeft een contract afge-
sloten voor één jaar. Een mooie 
opsteker, want zonder een spon-
sor is het in de dartssport niet al-
tijd mogelijk om op alle interna-
tionale toernooien te spelen.
’t Behouden Huys uit Alkmaar 
neemt een jaar de autoverzeke-
ring voor zijn rekening.

Dijk en Duin golfcourse
Bakkum -  Op 29 september or-
ganiseert Dijk en Duin een golf-
evenement. Deelnemers worden 
meteen geïnformeerd over de 
ontwikkelingen op het landgoed 
Duin en Bosch. Dit jaar vindt het 
jaarlijks terugkerend evenement 

plaats op een speciaal aange-
legde golfcourse met een aantal 
verrassende elementen. 

Daarnaast zijn er rondleidin-
gen over het landgoed Duin en 
Bosch. meer informatie volgt.

Hageman opnieuw snelste
Castricum - De zesde jongedui-
venvlucht leverde opnieuw een 
zege op voor de Hagemannen. 
Rie en Arie Hageman verzorgen 
hun jonge duiven perfect en de 
duiven belonen dit met sportie-
ve prestaties. 

Op de vlucht vanuit het Fran-
se Morlincourt (354 km ) pak-
te Rie de zege. Haar winnende 
duif vloog met een gemiddel-
de snelheid van bijna 75 km per 
uur naar haar hok terug op de 
Burglaan in Limmen. Maar liefst 
achttien duiven van Hageman 

eindigde bij de eerste veertig van 
postduivenvereniging de Gou-
den Wieken. De tweede duif be-
hoorde toe aan Sander de Graaf 
en derde werd Cees de Wildt. 

Ook Gerhard Tromp pakte een 
vroege duif met Anton Tromp op 
zijn hielen. De laatste prijsvlie-
gende liefhebber was deze week 
John Kool die hiermee de worst 
verdiende. Komende week staat 
er voor de jonge duiven de laat-
ste wedvlucht op het programma 
en beginnen de navluchten als 
afsluiting van dit seizoen.  

Duiken bij De Lamantijn
Castricum - Onderwater-
sportvereniging De Laman-
tijn organiseert op 9 septem-
ber een bijeenkomst waarbij 
belangstellenden kennis kun-
nen maken met duiken. 

Deze cursus is voor deelnemers 

van veertien jaar en ouder en 
wordt gegeven in zwembad De 
Witte Brug. 
Voorafgaand aan de praktijk-
lessen krijgen de deelnemers  
tweemaal een theorieles. Meer 
informatie is te vinden op www.
Lamantijn.nl.

HSV Limmen: witvis 
en bootjeswedstrijd

Limmen - Zondagmorgen kwa-
men dertien witvissers naar het 
kanaal bij Akersloot voor de ne-
gende witwedstrijd. Er was veel 
kleine vis actief, dus de dobber-
vissers hadden het druk, maar er 
was voldoende brasem bijtlus-
tig om toch uiteindelijk de keuze 
voor de korf te rechtvaardigen. In 
de A-groep was het Gerrit Tuijn 
die met 9.250 gram aan het lang-
ste eind trok. Hij bleef Ron Droog 
en Jan Walta ruim voor. In de B-
groep was het Nico Schouws die 
met 9.225 gram winnaar werd. 
Han Duin werd met de vaste stok 
tweede, nog voor George van der 
Linden. De strijd om de promo-
tie- en degradatieplekken is nu 
in alle hevigheid losgebarsten. In 
de A-groep is Co Duinmeijer ze-
ker van degradatie. Peter van der 

Heijdt staat er daarna het slecht-
ste voor, alleen een top drie plek 
in de laatste wedstrijd kan hem 
nog redden. In de B-groep is Ni-
co Schouws nu zeker van pro-
motie. Ook Dick Pekel mag vol-
gend jaar in de hoofdmacht uit-
komen. Han Duin en George van 
der Linden moeten in de laatste 
wedstrijd in een direct duel zien 
uit te maken wie er mee mag 
met voornoemd tweetal.
Zondag 25 augustus is de laatste 
bootjeswedstrijd, met een afslui-
tende barbecue op het eiland. 
Aanmelden en verdere infor-
matie bij Ron Droog tot de vrij-
dag ervoor via 072-5054009. De 
laatste witviswedstrijd van de-
ze competitie wordt gevist in de 
Nauernasche vaart op zondag 15 
september.

Akersloot - Zaterdag 17 augus-
tus loopt Amak de vijfde Kalver-
polderwandeltocht in Zaandijk 

Meewandelen? van 15 km lang. Het vertrek is 
om 9.00 uur vanaf Het Kruispunt 
Mozartlaan/ hoek Raadhuisweg 
in Akersloot. Wie ook mee wil lo-
pen is welkom. 
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Regio - Rijkswaterstaat brengt 
een nieuwe laag aan op de weg 
in de richting Alkmaar en op de 
oostelijke op- en afrit Heemskerk 

Onderhoud A9

Training Ott in Assen

Uitgeest - Alex Ott heeft van 8 
tot 10 augustus kunnen trainen 
op het circuit van Assen. Daar 

Winnaars zesde jonge 
duivenvlucht Frankrijk

Uitgeest - Zaterdag 10 augus-
tus stond de zesde jonge dui-
venvlucht van dit seizoen op het 
programma vanuit het Franse  
Morlincourt met een afstand van 
350 km op het programma. Aan-
tal deelnemers was negen met 
166 ingekorfde duiven. De eerste 
duif kwam binnen om 11.53.24 
uur in Uitgeest bij de Tandem 
W&F Rodenburg met een snel-
heid van 1258,527 (ruim 75 km 

per uur). Binnen zeventien mi-
nuten waren de prijzen verdeeld 
van het concours. Uitslag van de 
eerste drie liefhebbers: 1-2-7-8-
9-11e Tandem W&F Rodenburg, 
3-15-16-17-27e Hein Berkhout, 
4-5-6-14-19e Dirk de Bruin. De 
eerste duif  van de Tandem Ro-
denburg was tevens goed voor 
een tiende plaats in het Rayon B. 
tegen 76 deelnemers met 1282 
duiven.  

Hans de Winter hoofd opleidingen 

FC Uitgeest treft Vitesse’22
Uitgeest - FC Uitgeest heeft on-
dertussen twee oefenwedstrij-
den gespeeld. In de eerste was 
de topklasser VVSB) uit Noord-
wijkerhout de tegenstander. In 
Noordwijkerhout won VVSB met 
3–1. Afgelopen zondag speel-
de FC Uitgeest tegen Purme-
rend. Purmerend was het afge-
lopen seizoen gepromoveerd 
naar de 2e klasse. FC Uitgeest 
speelde met verschillende nieu-
we spelers en wist uiteindelijk 
deze wedstrijd met 4–1 winst af 
te sluiten. Morgenavond speelt 
FC Uitgeest op het sportpark De 
Koog in Uitgeest tegen de buren 
uit Castricum. Komende zondag 
wordt de oefenperiode afgeslo-
ten met een wedstrijd tegen VSV. 
Ook deze wedstrijd wordt ge-
speeld in Uitgeest.

FC Uitgeest heeft Hans de Win-
ter aangesteld als hoofd oplei-
ding voor het seizoen 2013-2014.  
De 41-jarige Beverwijker zal ver-

dieping gaan geven aan het in-
gezette beleid van de club met 
als doel trainers en spelers ver-
der te ontwikkelen binnen de 
club. 
,,FC Uitgeest is een dorpsclub, 
die met veel eigen spelers op 
eerste klasse niveau is terecht 
gekomen. Aan mij de taak om 
samen met de jeugdtrainers het 
werk van Jurg Bosman en Frans 
Stam voort te zetten en te ont-
wikkelen”, aldus de Winter. Daar-
naast zal hij ook verantwoorde-
lijk gesteld worden voor het ont-
wikkelen van het kader binnen 
de vereniging, waardoor er geen 
talent verloren kan gaan voor FC 
Uitgeest. Hans de Winter is een 
bekende in de omgeving. Hij 
heeft in de afgelopen jaren veel 
ervaring opgedaan in het ont-
wikkelen van jeugdvoetballers 
bij HFC Haarlem en Telstar en 
is momenteel, vanuit zijn bedrijf 
HdW Voetbal, verantwoordelijk 
voor de vrouwen en hun acade-

Uitgeest - Vanaf maandag 2 
september start Unitas Uitgeest 

Unitas vernieuwt

Velsen - In het voorjaar van 
2015 begint een grote renovatie 
van de Velsertunnel. Het verkeer 
zal behoorlijk veel hinder van de 
werkzaamheden ondervinden, 
maar daar staat tegenover dat 
de tunnel daarna zeker 30 jaar 
geen groot onderhoud meer no-
dig heeft en dat de technische 
systemen weer 10 jaar mee kun-
nen. Wanneer een en ander pre-
cies zijn beslag krijgt is nu nog 
niet bekend. Rijkswaterstaat 
is nog bezig met de aanbeste-
ding van het project. De aan-
nemer maakt uiteindelijk zelf 

Renovatie Velsertunnel

mie bij Telstar VVNH. De Winter 
is in de afgelopen weken samen 
Jacob Groenink het nieuwe be-
stuurslid voetbaltechnische za-
ken actief geweest met de voor-
bereidingen voor het nieuwe sei-
zoen. 

zijn planning en vult ook in hoe 
het werk technisch wordt uitge-
voerd. Zo wordt bijvoorbeeld de 
doorrijhoogte verhoogd. Dit kan 
door het plafond te verhogen, 
maar ook door het wegdek te 
verdiepen. Het is aan de aanne-
mer hoe de klus geklaard wordt. 
De Velsertunnel is zestig jaar na 
de bouw toe aan een grote op-
knapbeurt. 
Een groot deel van de tunnel en 
technische installaties zijn bij-
na aan het einde van hun le-
vensduur. Daarom renoveert 
Rijkswaterstaat de tunnel be-

gin 2015. De technische instal-
laties worden gemoderniseerd 
en de vluchtwegen worden aan-
gepast. Zo moet men in het ge-
val van een calamiteit nu nog via 
een vluchtdeur en een trap om-
hoog de tunnel verlaten. Na de 
renovatie kan men ‘horizontaal 
vluchten’. Dat wil zeggen, niet 
meer een trap op, maar gewoon 
via de vluchtdeur en -gang naar 
de tunnelbuis lopen waar het 
veilig is. Dit is veiliger ook voor 
mindervaliden. Ook de plafonds 
worden aangepakt. Er is veel 
schade ontstaan door te hoge 
vrachtwagens. De Velsertunnel 
is lager dan tegenwoordig inter-
nationaal gebruikelijk is. Boven 
de snelweg hangen wel hoog-
temeters, maar niet elke chauf-
feur reageert daar adequaat op 
en rijdt toch de Velsertunnel in. 
Regelmatig moeten er spoedre-
paraties worden uitgevoerd om-
dat plafond of wegdek bescha-
digd is, hetgeen de afgelopen ja-
ren voor veel fi les zorgde. 
Het verkeer moet tijdens het 
groot onderhoud hoe dan ook 
zijn weg kunnen vinden. Hier-
voor zullen zogenoemde cala-
miteitenbogen worden aange-

legd. Zowel aan de kant van Be-
verwijk als die van Velsen komt 
zo’n boog, waarover het ver-
keer zonodig naar de Wijkertun-
nel kan worden geleid. Rijkswa-
terstaat is al bezig met de werk-
zaamheden hiervoor. Los van de 
renovatie van de Velsertunnel 
zouden deze calamiteitenbogen 
al worden aangelegd om in ge-
val van een calamiteit makkelijk 
naar de Wijkertunnel te kunnen 
rijden. Dit gebeurt in het kader 
van de landelijke maatregel ‘Be-
ter Benutten’. Bij Rijkswaterstaat 
verwacht men dat er steeds een 
tunnelbuis openblijft tijdens de 
werkzaamheden. Die zal echter 
niet voor tweerichtingsverkeer 
worden ingericht. Men kan dus 
altijd maar één kant op. Het zou 
zelfs zo kunnen zijn dat men ‘s 
morgens in de spits een buis van 
Beverwijk naar Velsen kan ge-
bruiken en tijdens de avondspits 
de andere kant op. Veel hangt 
nog af van wat de planning van 
de aannemer wordt. Vast staat 
dat het gedurende drie tot zes 
maanden lastig wordt, maar het  
resultaat is een veilige tunnel die 
weer dertig jaar zonder groot on-
derhoud mee kan.

zou ook nog een OW-cupwed-
strijd achteraan komen, maar 
die heeft Alex niet kunnen rijden 
door een valpartij. 
Eric Ott heeft deze wedstrijd ook 
verstek laten gaan, zodat zijn 
sleutelbeen kan herstellen. Eric 
rijdt wel mee met de OW-cup 
van Oschersleben op 24 en 25 
augustus. 
Donderdag 8 en vrijdag 9 augus-
tus reed Alex vijf sessies op het 
circuit van Assen op zijn Yama-

ha YZF-R1. Ook moest hij een 
Yamaha YZF-R6 van een andere 
coureur testen. Alex kwam met 
een brede glimlach van de R6 
af. ,,Wat is dit leuk en makkelijk 
sturen in vergelijking met de R1”, 
zegt hij. Zaterdag zou Alex mee-
doen aan de OW Supercup 1000. 
Karin Ott: ,,De eerste training 
verliep goed; Alex haalde er een 
1:42.9 uit. Maar tijdens de twee-
de training ging hij de grindbak 
in. Alex had geen blessure maar 
de motor wel, geen wedstrijd dus 
voor hem. De volgende wedstrijd 
voor het ONK is op 9 september 
in de Dutch Superbike.”

met een vernieuwd lesprogram-
ma. De vereniging komt boven-
dien met een nieuwe website, 
fl yer en een actie.

(richting Alkmaar). Het groot on-
derhoud is van augustus tot en 
met oktober. 
Verkeer moet rekening houden 
met omleidingen en extra reis-
tijd.

De sleutel 
Uitgeest - Op donderdag 12 
september is het voor de 
toekomstige bewoners van 
de woongroep De Brug op 
de hoek van de Dr. Brug-
manstraat en de Koningin 
Wilhelminastraat de grote 
dag. Want op die dag ontvan-
gen zij de sleutel van een ei-
gen nieuw appartement. 

Het project is totstandgekomen 
dankzij  Stichting Woongroep 
Uitgeest, een particulier initiatief 
van ouders met jongeren die met 
enige ondersteuning zelfstandig 
kunnen en willen wonen. 
Om 10.30 uur die dag geeft Ken-
nemer Wonen een feestelijk tint-
je aan de sleuteluitreiking door 
met de aanwezigen een kopje 
koffi e met gebak te gebruiken. 

Negen van de achttien nieuwe 
appartementen en de algeme-
ne ruimte zijn voor negen jon-
geren met een verstandelijke 
beperking die daar met bege-
leiding van het SIG zelfstandig 
gaan wonen.

Koningin Juliana opende de Velsertunnel op 28 september 1957.
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Trainingsstage voor 
de Halve van Egmond
Castricum - Op woensdag 28 
augustus gaat bij AV Castricum 
de Egmondstage weer van start: 
een trainingsstage voor recrea-
tieve lopers die zich onder des-
kundige begeleiding in groeps-
verband willen voorbereiden op 
de Halve van Egmond op 12 ja-
nuari 2014. Minder ervaren lo-
pers die geen lid zijn van AV Cas-
tricum kunnen dan deelnemen 
aan een speciaal trainingspro-
gramma dat hen optimaal voor-

bereidt op dit loopevenement. 
De Egmondstage wordt begeleid 
door twee ervaren looptrainers: 
Ari Smit en Jean Brakenhoff.

Deelnemers aan de Egmond-
stage kunnen drie keer in de 
week trainen: op maandag-
avond een rustige lange duur-
loop in de duinen (wintertijd op 
straat); woensdagavond is de in-
tervalavond (wintertijd op de at-
letiekbaan). Op zaterdagochtend 

Verslaggever Klaas 
Dekkers legt pen neer
Castricum - Hij had het al eer-
der aangekondigd, maar nu is 
het echt zover. Klaas Dekkers 
legt na bijna tien jaar verslagge-
ver te zijn geweest van het eer-
ste elftal van FCC, zijn pen neer. 
Met pijn in het hart, dat wel. ,,FC 
Castricum zit diep, heel diep bij 
mij. Al van jongs af aan volg ik 
de verrichtingen van het eerste 
elftal. Het was de tijd van Koos 
Glastra en Jan Weenink. In dat 
team speelden mijn twee oudste 
broers, Jan en Dirk. Dat was nog 
voor de afsplitsing en het ont-

staan van Sportclub Castricum 
in 1973.” Het vertrek van sterver-
slaggever Klaas Dekkers slaat 
een groot gat in de pr van FC 
Castricum. Het afgelopen decen-
nium werd hij een begrip in het 
zaterdagvoetbal vanwege zijn 
positief kritische verslaggeving 
en uitgesproken mening. Klaas 
trok zijn eigen plan en dat werd 
hooglijk gewaardeerd. In zijn 
verslaggeving, soms wat te om-
slachtig, ging hij op zoek naar de 
verdieping en leverde daarmee 
wekelijks vakwerk. ,,Het is voor 

mij puur een kwestie van kie-
zen. Mijn vrouw Ellen en ik heb-
ben drie kinderen en die spelen 
komend seizoen alledrie op za-
terdagmiddag. De twee meiden 
hockeyen en onze zoon voet-
balt bij FC Castricum. Ik wil daar 
bij zijn en daarom stop ik met 
de verslaglegging van het eer-
ste elftal.” 
Klaas blijft wel actief binnen de 
PR commissie. ,,En ik ben van 
plan me verder te bekwamen 
in het trainersvak. Komend sei-
zoen train ik de D3.” De kans is 
groot dat hij het team ook gaat 
coachen tijdens de wedstrijden. 
,,Dat is op zaterdagochtend, dat 
deel van de week heb ik nog 
niks”, besluit hij lachend. (Foto: 
Han de Swart). 

wordt het accent gelegd op tem-
poduurlopen in de duinen en op 
het strand. 

Woensdag 28 augustus aanvang 
19.30 uur op de atletiekbaan 
De Duinloper aan de Zeeweg 
in Castricum, zaterdag 9.15 uur, 

of maandag 19.30 uur. Vooraan-
melding is niet nodig. Voor be-
ginnende lopers heeft AV Castri-
cum een cursus op het program-
ma staan die op 24 augustus van 
start gaat. Mer informatie hier-
over op www.avcastricum.nl. Fo-
to: Dick Schermer. 

Castricum - In verband met rui-
men van oude graven is het kerk-
hof naast de Dorpskerk, Kerkpad 
1 gesloten van 2 tot en met 13 
september. Daarna wordt met de 
herinrichting van het kerkhof ge-
start; tijdens deze werkzaamhe-
den is het kerkhof wel dagelijks 
toegankelijk voor bezoekers. 

Sluiting kerkhof

Castricum - Van maandag 2  tot 
en met zaterdag 8  september 
wordt  de landelijke huis-aan-
huis collecteweek  voor KWF 
Kankerbestrijding gehouden. In 
Castricum en Bakkum zijn nog 
collectanten nodig. Aanmelden 
bij Tonny Hendriks, tel. 650547/e-
mail: ajchendriks@casema.nl.  

Collecteren?

Castricum - Op woensdag 21 
augustus en 11 september wordt 
een lezing gehouden over de 
zin en onzin van de hedendaag-
se voeding die gehouden wordt 
in Yogacentrum Castricum op 
de Castricummerwerf 108. De-
ze lezing wordt gehouden door 
Nancy Piebinga, orthomoleculair 
therapeut. Aanvang 19.30 uur. 
Opgeven en informatie: info@
healingandbreeding.nl of Moni-
que Schiller 0251-657911.

De zin en onzin 
van voeding 

CAL-cup toernooi voor 
de A1- en B1- junioren
Castricum - Op zondag 18 au-
gustus wordt bij FC Castricum 
het CAL-cup toernooi voor  A1- 
en B1 - junioren gehouden. Toer-
nooicommissievoorzitter Harry 
Poel (foto): ,,Wij vinden dit een 
erg mooi toernooi om te orga-
niseren. Leuk voor die jongens 
om tegen gasten te spelen die ze 
veelal kennen. Ook het publiek 
komt vaak vele oude bekenden 

tegen. Deze ingrediënten en de 
zin om het balletje weer te laten 
rollen zullen zorgen voor een ge-
zellige dag. Wij hebben alweer 
erg veel zin in dit eerste toernooi 
van het seizoen 2013/2014.” 

Het toernooi begint om 10.00 uur 
en de laatste wedstrijd wordt ge-
speeld om 14.30 uur. Foto: Han 
de Swart. 

Castricum - 55-plussers die 
houden van klaverjassen kunnen 
vanaf 6 september  weer terecht 
in De Bloemen in Castricum. Dan 
start het speelseizoen. Elke vrij-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur wordt klaverjas gespeeld, 
van september tot en met april.

Het gaat om een groep 55-plus-
sers die serieus willen spelen, 
maar niet met het mes op tafel. 
Voor het gebruik van De Bloe-
men wordt geen huur in reke-
ning gebracht. In plaats daar-
van gebruikt iedereen twee con-
sumpties voor eigen rekening. 
Verder wordt om een kleine bij-
drage voor de clubkas gevraagd.
Voor meer informatie of aanmel-
ding: Ria Vreman (0251-654574). 
Het liefst tussen 18.30–1930 uur.

Klaverjassen 55+ Zesde golftoernooi op 
sportpark de Puikman

Castricum - Voor de zesde maal 
in successie wordt op zater-
dag 17 augustus op het voetbal-
terrein van Vitesse ‘22 het golf-
toernooi ‘Puikman Open’ wor-
den gehouden. Het sportpark is 
voor de gelegenheid weer om-
gedoopt in een golfbaan met elf 
holes en een professionele dri-
ving en putting range; een baan 
met een aantal prachtige hoog-
tepunten voor de golfliefhebber! 
Want wie droomt er nu niet van 
een afslagplaats op de Papen-
berg of uitholen op het beroem-
de A-veld waar zoveel voetbal-
successen werden gevierd.

Tijdens de jaarlijks door Vitesse 
georganiseerde veiling hebben 
de spelers, van wat vroeger het 
roemruchte derde seniorenteam 
was, achttien kavels ter beschik-
king gesteld aan de hoogste bie-
ders. De gelukkigen hebben al-
len het recht om met twee perso-
nen af te slaan in een flight van 
vier personen op het prestigi-
euze evenement. De 36 deelne-
mers strijden om de hoofdprijs: 
de eeuwige roem. Voorafgaand 
aan het toernooi zullen twee 
pro’s een clinic verzorgen waar-
door de deelnemers goed voor-
bereid aan de start verschijnen. 

Castricum - Michel Butter is 
aangekomen in Moskou voor 
het WK. Komende zaterdag van-
af 13.30 uur wordt daar de mara-
thon gelopen. Verwacht werd dat 
de hoge temperatuur een strui-
kelblok kon zijn, maar dat lijkt 
mee te vallen. Van echte hitte is 
zaterdag in Rusland geen spra-
ke. Butter heeft tijdens de tro-
pische dagen in Nederland ge-
traind en dat ging volgens hem 
heel goed. Zelf hoopt de atleet 
dat hij bij de eerste 25 zal ein-
digen.

Butter naar WK MTB’er Sven Burger wint
Limmen - Sven Burger uit Dirk-
shorn, lid van WV Noord Holland, 
heeft donderdag de negende en 
voorlaatste rit om de Kids and 
Parents Bikeschool Mountain-
bikecup gewonnen. 

Na enkele verkennende ronden 
wist Sven Burger al in de vierde 
ronde de leiding van Danny Bi-
zot, de winnaar van vorige week, 
over te nemen. Even kon Bizot 
nog aan pikken, maar al snel was 
er voor hem geen aanklampen 

meer aan. Toch kon Oudorper 
Bizot zijn tweede plek handha-
ven door de dreiging van Castri-
cummer Alwin Hes en Jack Bur-
gering uit Heiloo af te slaan. Dirk 
Dekker uit Egmond aan Zee, 
Heemskerker Dimitri de Roeck 
en Henk Louwe uit Alkmaar le-
verden een verbeten strijd in de 
middenmoot van het veld, waar-
bij De Roeck in de laatste ron-
de Henk Louwe met zijn laatste 
adem op het lange rechte stuk 
nog kon inpakken. 
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Mark van der Poel, keurslager
Geesterduin 33 Castricum
Tel. 0251-653382

 NIEUW BIJ ONS IN HET ASSORTIMENT

Pistoletjes hete kip
2 voor €4,- 
Lekker voor in de oven

Geldig t/m 17 augustus

1902 EL Castricum
Tel: (0251) 671561

Mooi van den Haak
Geesterduin 54

Geesterduin 54
1902 EL Castricum
Tel: (0251) 671561

Maak kennis met de 
nieuwe huidverzorging 

lijn van Chanel. 
Onze adviseurs staan klaar 

om er alles over te vertellen.

www.mooiparfumerie.nl

�

iPhone 4 gratis 
i.c.m. Ben

Met 300 minuten, internet 1000MB en 1000 sms 
voor maar €26,- per maand + gratis screenprotector.

Geesterduin 71  1902EJ  Castricum

Bakkerspleintje 1A   
1901 EM Castricum   

Tel. 0251 651318

Vers en GezondVers en GezondVers en Gezond

Kip of zalm of brie met 

bakje rauwkost naar keuze

WRAP
bakje rauwkost naar keuze

€4,95
Geldig t/m 21 augustus

Dorpsstraat 74 
Castricum

0251 652 793

2e broodje
GRATIS
Kies uit 

onze luxe 
broodjes!

2e broodje
GRATIS
Kies uit 

onze luxe 
broodjes!

WOKSPECIALITEITEN

ossehaas 
kipfi let
Slechts voor 

€9,95
Ook geschikt voor afhaal

Family catering voor luxe hapjes en koud en/of warm buffet bij uw thuis

Family deal
Patat voor 4 personen 

en 4 snacks €9,95

Family deal
Patat voor 4 personen 

9,959,95
Patat voor 4 personen 

9,959,95

van der Mijleweg 1-3
Bakkum

Tel. 0251 651 014

Tegen inlevering van deze bon €2,- korting
Ook geschikt voor afhaal
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Gemarineerde 
kabeljauwhaasjes

100 gram 1,75
500 gram 7,95

Geesterduinweg 29a  Castricum
Telefoon 0251 650849

www.viswinkel-vd119.nl

�

3 KLEDINGSTUKKEN BRENGEN

€ 5,- KORTING
m.u.v. leer en suède
(Geldig t/m 21 augustus)

WINKELCENTRUM GEESTERDUIN 24 • CASTRICUM

�

4 ijsjes halen 

3 betalen

Burg. Mooijstraat 27b   Castricum

Geldig t/m 31 augustus

�

�

�

�

��

�

� �

�


	33_ed12_pag03
	33_ed12_pag05
	33_ed12_pag07
	33_ed12_pag09
	33_ed12_pag11
	33_ed12_pag13
	33_ed12_pag15



