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Noodweer nekt race 
Castricum - Het onweer 
heeft de afgelopen dagen in 
heel Nederland zijn sporen 
nagelaten. Ralph Tuijn be-
vond zich op dat moment op 
de Noordzee. Samen met vijf 
andere roeiers riskeerde hij 
zijn leven tijdens de TriFinan-
ce Clash. 
Donderdag startte Ralph 
Tuijn samen met onder an-
dere Florian Dirkse en Pe-
ter Kandijan, aan de TriFi-
nance Clash: een race tussen 
twee roeiboten met allebei 
drie roeiers aan boord. Het 
plan was om vanuit IJmuiden 
naar Lowestoft te roeien en 
terug. De slechte weersom-
standigheden gooiden roet in 
het eten; de boten gingen op 
sleep naar Lowestoft. Daar 

aangekomen begon de expe-
ditie dan toch. De weersvoor-
spellingen waren niet goed, 
maar de teams wilden toch 
graag van start. Het werd 
een ongelofelijk zware tocht 
waarbij beide teams gevoch-
ten hebben om de oversteek 
te halen. Na twee dagen roei-
en, draaide de wind vol op de 
neus. De roeiboten kwamen 
in onweer terecht en beide 
teams werden geconfron-
teerd met technische proble-
men die niet waren te verhel-
pen. Teleurgesteld moesten 
beide teams beslissen om op 
sleep terug naar IJmuiden te 
gaan. Volgend jaar zal de Tri-
Finance Clash wel een suc-
ces worden, daar zijn ze van 
overtuigd. 

Museum voor Henny Huisman; 
opbrengst naar Sociaal Carnaval 

Castricum - Het initiatief 
kwam van Henny zelf. Zijn 
idee was om een ruimte in 
te richten met items uit zijn 
carrière met als doel een bij-
drage te kunnen leveren aan 
Stichting Sociaal Carnaval. 
Voorzitter Peter van Daalen: 
“Toen Jachthaven Uitgeest 
ons een unit ter beschik-
king stelde tot en met janu-
ari 2016, waren wij enorm 

blij.” Zaterdag was de fees-
telijke opening met Henny 
Huisman, Jacques d’Ancona 
en burgemeester Wendy Ver-
kley van Uitgeest. Bij bezoek 
aan de ruim opgezette expo-
sitie komen direct herinne-
ringen naar boven van hoe 
het ooit allemaal eens begon. 
Veel foto’s van de populai-
re playbackshows, maar ook 
van Henny met Amerikaanse 

beroemdheden, de Gouden 
Televizier Ring, een ridderor-
de en  een stukje stal met zijn 
beroemde paard Snuitje. Ge-
opend op woensdag- of za-
terdagmiddag. De vrijwillige 
bijdrage komt ten goede aan 
Stichting Sociaal Castricum.  Steekpartij en mishandeling 

Castricum - De politie heeft 
een onderzoek ingesteld naar 
geweldsincidenten die zich 
in de nacht van zaterdag op 
zondag hebben afgespeeld 
rondom Centraal Station Alk-
maar. Daar waren rond 5.40 
uur jongeren met elkaar in 
conflict geraakt en bleek 
een 19-jarige vrouw uit Cas-
tricum met een mes in haar 
hand te zijn gestoken. De po-
litie kwam ter plaatse voor 
hulpverlening toen een groep 
jongeren zich hierbij tegen 
de politie keerde. Een poli-
tieman werd door meerdere 
personen belaagd en kreeg 

een fles tegen zijn hoofd en 
een vuistslag in zijn gezicht. 
Een 19-jarige verdachte uit 
Castricum werd aangehou-
den. Onderzocht wordt wat 
zijn rol is geweest in het con-
flict. De Castricummer trapte 
voor zijn aanhouding moed-
willig tegen een politie-au-
to aan. De politie is nog op 
zoek naar mensen die getui-
ge zijn geweest of informatie 
hebben over dit incident.  Zij 
worden verzocht zich te mel-
den via tel..: 0900-8844. Lie-
ver anoniem? Bel dan met 
Meld Misdaad Anoniem via 
tel.nr.: 0800-7000. 
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Bij elke € 25,- aan boodschappen ontvangt u van 19 augustus 2015 tot en met 22 september 2015 
één gratis © Disney·Pixar DVD-voucher. Eén voucher met een bijbetaling van € 3,99 geeft recht 
op één © Disney·Pixar DVD naar keuze.

Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/disney
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT
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Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
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info@uitgeestercourant.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
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Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV
OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050
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 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Castricum – Op het Kooi-
plein komt een speciaalzaak 
voor houten vloeren; Glim 
Houten Vloeren opent op za-
terdag 5 september om 11.00 
uur de deuren en iedereen 
is welkom een kijkje te ko-
men nemen. Want eigenaars 
Erik en Jessica Glim hebben 
hier een wondertje verricht. 
De winkel heeft een war-
me uitstraling gekregen en 
laat op overzichtelijke wijze 
de prachtige massief houten 
vloeren zien die hier worden 
aangeboden. 
In 2006 besloot Erik de stap 
te wagen en werd hij zelf-
standig ondernemer, die sa-
men met zijn vrouw werkte 
vanuit hun huis aan de Eerste 
Groenelaan. ,,Ik had al een 
jarenlange ervaring. We zijn 
toen met niets begonnen en 
hebben langzaam maar zeker 
ons klantenbestand uitge-
breid”, vertelt Erik. ,,We zijn er 
altijd van overtuigd geweest 
dat het goed zou komen, om-
dat we uitsluitend kwaliteit 
leveren. Dan heb ik het over 
de producten die wij leveren, 
het vakmanschap én de ser-
vice en dat betaalt zichzelf al-
tijd uit.” 
Zelf vinden Erik en Jessica 
eiken vloeren erg mooi. Jes-
sica: ,,Daar kan je veel mee 
wat betreft de kleuren en een 
eiken vloer kan tegen een 
stootje. We hebben boven-
dien vloeren van verantwoord 

tropisch hout, die zijn exclu-
siever, en tapisparket in de 
stijl van nieuw klassiek met 
bijvoorbeeld een visgraat-
patroon.” Glim Houten Vloe-
ren verkoopt ook laminaat en 
pvc-vloeren, restaureert en 
onderhoudt bestaande vloe-
ren en geeft trappen een ge-
heel nieuw uiterlijk. Erik: ,,We 
werken vooral voor particu-
lieren en daar gaat onze voor-
keur ook naar uit. Ik heb ook 
grote opdrachten uitgevoerd, 
bijvoorbeeld in het filmmuse-
um EYE in Amsterdam, maar 
ik maak eigenlijk liever men-
sen thuis blij met een per-
fect product.” ,,En daarin on-
derscheiden wij ons”, besluit 
Jessica. ,,We zijn oprecht be-
trokken bij onze klanten en 
zijn niet tevreden totdat zij 
dat zijn. ,,Een houten vloer is, 
als het goed is, een aanschaf 
die je maar eens in je leven 
doet en dan ik het verstandig 
om te kiezen voor kwaliteit.”
De open dag op zaterdag 5 
september is van 11.00 tot 
16.00 uur. De winkel is ge-
opend van woensdag tot en 
met vrijdag van 9.30 tot 17.30 
uur, op zaterdag van 10.00 tot 
16.30 uur en daarbuiten op 
afspraak. Gratis parkeren kan 
voor de deur. Bel voor meer 
informatie 06-50478604 of 
mail naar info@glimhou-
tenvloeren.nl. Een kijkje op 
www.glimhoutenvloeren.nl 
geeft ook veel informatie. 

Glim Houten Vloeren 
opent winkel op Kooiplein

Gebak voor verloskun-
digen uit Castricum

Castricum - Verloskundi-
ge Machteld Raat- van ’t 
Hof is sinds 1995 eigenaar 
van Verloskundige Praktijk 
Castricum. Per 1 september 
2015 vormt ze samen met 
verloskundige Hester Lou-
wen- Slopsma een maat-
schap. En dat wordt gevierd 
met gebak. Verloskundi-
ge Praktijk Castricum e.o. is 
een kleinschalige, professi-
oneel georganiseerde prak-
tijk, gevestigd in Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage 
in het hart van Castricum. 
Mensen uit Castricum, Bak-
kum en soms zelfs uit Lim-
men, Heiloo en Egmond ko-
men voor de verloskundige 
zorg naar de twee enthousi-
aste collega’s.

Hester is niet nieuw in de 
praktijk. In de afgelopen 
vier jaar werkte ze al op 
freelance basis bij Machteld 
in de praktijk. Deze samen-
werking bevalt zo goed dat 
de twee besloten een maat-
schap te vormen. Mach-
teld en Hester zijn zeer ver-
heugd over hun samenwer-
king. De twee blijken de-
zelfde visie te hebben over 
zwangerschap en bevallen. 
,,In de afgelopen jaren zijn 
we zo ontzettend naar el-
kaar toe gegroeid dat we 
elkaar in de zorg voor on-
ze cliënten haarfijn aanvoe-
len”, geeft Hester aan. ,,We 
willen altijd en overal het 
beste voor onze cliënten, 
hun partner en hun kindje.”
Vanaf 1 september is het 
officieel een duo-prak-
tijk. ,,Ideaal”, zegt Mach-
teld. ,,Als je met z’n tweeën 

werkt krijg je uitstekend de 
kans om een goede band 
op te bouwen met de paren 
die bij ons komen als ze een 
zwangerschapswens heb-
ben of zwanger zijn. Voor-
deel voor de cliënt is dat ze 
een vertrouwd gezicht ziet 
tijdens de zwangerschaps-
controles op de praktijk. En 
ook dat ze tijdens haar be-
valling de verloskundige die 
bij haar thuis komt goed 
kent. Dus een vertrouwd 
gezicht aan het bed.”
Hester vervolgt: ,,Door-
dat we kleinschalig werken 
kunnen we continuïteit van 
zorg geven. Dat zie je niet in 
elke praktijk.” De twee ver-
loskundigen zijn op dagen 
dat er spreekuur gehouden 
wordt tegelijk aan het werk. 
De één doet het spreekuur 
met de geplande consulten 
en de ander heeft de dienst 
en is er dus voor de beval-
lingen en kraamvisites . Zo 
is het enerzijds prettig te 
weten dat de afspraken op 
de praktijk altijd doorgang 
kunnen vinden en ander-
zijds is iedereen verzekerd 
van tijd en aandacht tijdens 
je bevalling. ,,Na al die jaren 
is het nog steeds heel bij-
zonder om vrouwen en hun 
partner bij te staan bij één 
van de meest ingrijpende 
en intense gebeurtenissen 
uit hun leven”, aldus Mach-
teld. ,,Als we midden in de 
nacht naar huis rijden in 
de wetenschap dat er weer 
een gezonde baby is ge-
boren, geeft dat ongeloof-
lijk veel voldoening. Voor 
ons bestaat er niets mooi-
ers dan dit.”

Man neergestoken
Akersloot - De politie hield 
vrijdagmiddag een 31-jarige 
man uit Heerhugowaard aan 
op verdenking van het neer-
steken van een 57-jarige man 
uit Akersloot. Dit gebeurde op 
de Raadhuisweg. Het slacht-
offer raakte gewond aan een 

van zijn armen. De verdach-
te ging er na de steekpartij 
op de fiets vandoor. De po-
litie startte een Burgernetac-
tie op. Niet lang daarna trof 
de politie de verdachte aan in 
Alkmaar. De verdachte is in 
verzekering gesteld. 
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Castricum - 25 september is de aftrap van het huiskamer-
theaterseizoen bij Dorpsstraat23 van Frank Boske. Pepijn 
Schoneveld wurmt zich die avond in een keur van sketches 
in een avondvullende voorstelling. Pepijn Schoneveld is ac-
teur en cabaretier. In 2009 studeerde hij af aan de Amster-
damse Toneelschool & Kleinkunstacademie. Al tijdens zijn 
opleiding was Pepijn te zien in verschillende voorstellingen. 
In 2013 ging zijn eerste avondvullende cabaretshow Me-
neer Jongetje in première, die goed werd ontvangen. Nu 
zijn tweede cabaretshow Morgen klaart het op. Het is be-
langrijk een plek te reserveren, in het afgelopen seizoen 
geen stoel onbezet gebleven. Het is weer een all-in uitje, 
dus entree, een glaasje en hapje voor achttien euro. Aan-
melden via info@dorpsstraat23.nl.
Om elkaar weer te ontmoeten, een glaasje te drinken en 
iets te hebben om naar te kijken en over te praten is het 
eerste weekend van september een tentoonstelling van het 
werk van Tiny Blok ingericht. De expositie is vrij toeganke-
lijk. Foto: Ruud Baan.

‘Morgen klaart het op’

Jongdierendag 
Jongleven

Regio - Zaterdag 5 sep-
tember houdt de vereni-
ging Jongleven een show in 
Heemskerk op de Oosterweg 
10. Daar worden jonge dieren 
tentoongesteld. Denk aan 

Castricum - Castricum heeft 
een filmhuis; CineCast. Al 
voor het derde jaar biedt Ci-
neCast in Corso een serie 
van zes films aan voor 42 
euro. Dit jaar worden ver-
toond: Still Life, The Imitati-
on Game, Leviathan, Of Hor-
ses and Men, Loin des Hom-
mes en My Old Lady. De 
films worden maandelijks 

vertoond, van oktober tot en 
met maart. Er zijn vier tijden 
waarvoor men zich kan in-
schrijven: zondag 11.00 uur, 
maandag 20.00 uur maar die 
avond is al volgeboekt, dins-
dag 14.00 uur en dinsdag-
avond 18.45 uur. 
Bij verhindering op de vas-
te plaatsen is het mogelijk te 
kiezen voor een ander tijdstip 

Naar filmhuis in Corso mits er plaats is. Op zondag-
ochtend en dinsdagavond 
is er in principe geen pau-
ze, tenzij Corso daar een mo-
gelijkheid voor ziet. Dit wordt 
aan het begin van de voor-
stelling bekendgemaakt. 

Uitgebreide informatie is te 
vinden op www.filmhuiscine-
cast.nl. Ook aanmelden is via 
de site mogelijk. Overige in-
formatie: info@filmhuiscine-
cast of tel.: 0251-656510.

Overdekte 
rommelmarkt
Uitgeest - In Sporthal de 
Zien wordt op zondag 20 
september een grote over-
dekte rommelmarkt ge-
houden. 

De markt is van 11.30 tot 
15.30 uur en de entree be-
draagt twee euro. Kinderen 
hebben gratis toegang. Het is 
een grote markt met zeven-
tig kramen. Een kraam is te 
reserveren voor twintig eu-
ro. Voor meer informatie: tel. 
0251-254067/240557 of e-
mail: joke.jurriens@xs4all.nl.  

verschillende kippen, konij-
nen, cavia’s en duiven. Tege-
lijk is er een wedstrijd onder 
de leden om te kijken wie het 
meest belovende dier voor 
dit jaar heeft gefokt. Wie op 
zoek is naar een huisdier kan 
bij de leden informatie inwin-
nen. De show is van 9.30 tot 
13.30 uur.

Schilderijen en tekeningen
Castricum - In september is 
de etalage van kantoorboek-
handel Laan gewijd aan het 
nieuwe boek: ‘Schilderijen 
en tekeningen’, van de Cas-
tricumse kunstenaar Dirck 
Nab. Het biedt een mooi 
overzicht van hoe de Bak-

kummer de kuststrook be-
ziet. Dirck Nab houdt van de 
abstractie die zichtbaar is in 
de werkelijkheid. 
Hij tekent in krachtige lijnen 
met houtskool of krijt, waar-
bij altijd licht ontstaat tussen 
het zwart.

Vaudevillage bij Borst
Bakkum - Voor donderdag 
17 september heeft Ellen van 
Hotel Borst een mooi nazo-
mers programma samenge-
steld met een verscheiden-
heid aan optredens.
,,Wij hopen zo een zo’n breed 
mogelijk publiek te bereiken. 
Dans, zang, cabaret, stand-
up comedy, het voordragen 
van een gedicht, een vertel-

ling of het bespelen van een 
instrument; het kan allemaal 
tijdens Vaudevillage. De af-
sluitende act is een zeven 
mans formatie: The Kinks Tri-
bute band.  De entree is gra-
tis en aanvang 20.00 uur.” 
Wie zich wil aanmelden voor 
een optreden kan dat doen 
via hotelborst@casema.nl ter 
attentie van Ellen Borst.

Ambacht, kunst en vintage
Castricum - Op zater-
dag 5 september, van 10.30 
tot 16.00 uur houdt Uitbu-
reau De Boogaert in woon-
zorgcentrum De Boogaert 
een creatieve markt. Op de-
ze markt is van alles te vin-
den op creatief gebied. Van 
3D-kaarten, schilderijen van 
plaatselijke kunstenaars, ke-
ramiek  tot huisgemaakte 
jams en cupcakes. Er is een 

rommelkraam met vintage-
spullen, een creatieve work-
shop met natuurproducten, 
ook voor kinderen, en meer. 
Bij de loterij zijn prijzen te 
winnen. Er is een poffertjes-
kraam en het restaurant van 
De Boogaert is geopend. De 
opbrengst is voor de aan-
schaf van materialen voor di-
verse activiteiten voor de be-
woners van De Boogaert.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Man from U.N.C.L.E.

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Dheepan
vrijdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
X+Y

zondag 11.00 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Irrational Man
zaterdag 16.00 uur

Pixels 3D
vrijdag 18.45 uur

Ted 2
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
Amy

zaterdag 18.45 uur
Mission Impossible 5

vrijdag 16.00  uur
zaterdag 13.00 uur   

zondag 11.00 uur  woensdag 14.00 uur   
De kleine Prins 

zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur   

Binnenste Buiten - 2D (NL)
zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.30 uur   

woensdag 14.00 uur   
Minions - 3D (NL)

Programma 3 sept t/m 9 sept 2015

Drama Dheepan
Drama van Jacques Audiard 
over drie Srilankezen die zich 
voordoen als gezin om asiel 
te krijgen in Frankrijk. 
Om de burgeroorlog in Sri 
Lanka te ontvluchten, doen 
een ex-Tamil Tijger, een 
vrouw en een meisje zich 

voor als een gezin, zodat ze 
als vluchteling erkend kun-
nen worden in Frankrijk. Ze 
komen terecht in een voor-
stad van Parijs. Ze kennen 
elkaar nauwelijks, maar pro-
beren samen een leven op te 
bouwen.

Het verhaal speelt zich af in 
het begin van de jaren zes-
tig op het hoogtepunt van de 
Koude Oorlog. De jarenlange 
vijanden CIA-agent Napole-
on Solo en KGB-agent Illya 
Kuryakin worden gedwongen 

Man from 
U.N.C.L.E.

samen de strijd aan te binden 
met een mysterieuze, inter-
nationale misdaadorganisa-
tie die door middel van kern-
wapens en technologie het 
wankele machtsevenwicht 
dreigt te verstoren. 
Met behulp van de dochter 
van een verdwenen Duitse 
wetenschapper probeert het 
duo te infiltreren in de mis-
daadorganisatie. 
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Geen open dag
Oud-Castricum  
Castricum - De gebruike-
lijke open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum op 
zondag 6 september vervalt. 
Dit houdt verband met de 
Open Monumentendagen op 
12 en 13 september. I
n De Duynkant, die dan op 
beiden dagen is geopend 
van 14.00 tot 17.00 uur, wor-
den oude ambachten gede-
monstreerd. 
Meer hierover in de krant van 
volgende week.

Castricum - Zaterdag 12 
september houdt de werk-
groep Castricum-Ethiopië 
een kunstmarkt in de tuin 
van de Pancratiuskerk. 

Er komen kramen waar al-
lerlei kunstwerken beke-
ken en gekocht kunnen wor-
den. Aan hapjes en drankjes 
zal het niet ontbreken. Mu-
ziek maakt het geheel com-
pleet. De kunstenaars dragen 
een deel van hun opbrengst 
af en ook de opbrengst van 
hapjes en drankjes is geheel 
bestemd voor de projecten in 
Ethiopië. 

Het eerste doel is: zorgen 
dat een aantal van de armste 
kinderen in de hoofdstad Ad-
dis Abeba tenminste de lage-
re school kan afmaken. Daar-
naast is er een lunchproject 
voor de allerarmste van deze 
kinderen. 
Van 14.00 tot 18.00 uur in 
de tuin van Pancratiuskerk, 
Dorpsstraat 113. 

Kunstmarkt

Castricum - Woensdag-
avond 26 augustus, tijdens 
het heftige noodweer, zijn de 
drie brandweerposten uit-
gerukt. De brandweer van 
Akersloot ging richting de 
Boekel waar takken op de 
weg waren gewaaid en ge-
vaar voor het verkeer ople-
verden. Limmen kon uitruk-
ken naar de Pagelaan, waar 
een grote tak de weg. En de 
spuitgasten van Castricum 
moesten naar de Achterlaan 
waar een grote tak de he-
le weg blokkeerde. Iets la-
ter is de brandweer uitgerukt 
naar de Poelven waar het wa-
ter via het plafond naar bin-
nen kwam en het elektra van 
de computers van de vas-
te brandweerfotograaf be-

dreigde. 
Vrijdag even voor 12.00 uur is 
de brandweer uitgerukt voor 
een brandgerucht aan het 
Narcissenveld. Het viel mee; 
de hoofdzekering in de me-
terkast lag eruit. Zaterdag-
ochtend om 1.45 uur werden 
de spuitgasten van Akersloot 
opgeroepen voor een brand 
op heteiland De Woude. De 
inzet van Akersloot was ech-
ter niet meer nodig, omdat er 
geen redden meer aan was. 
Ze hebben de woning ge-
controleerd uit laten bran-
den. De woning is later deels 
ingestort en de brandweer 
van Graft-de Rijp is zaterdag 
langsgeweest om het ge-
bouwtje na te blussen. Foto: 
Hans Peter Olivier.

Brand en overlast door 
noodweer voor brandweer

Castricum - Geen eerste 
plek, toch gewonnen: het 
Castricumse strand heeft er 
een ster bijgekregen in de 
verkiezing Schoonste strand 
van Nederland. Castricum 
aan Zee zit in de lift, stelde 
de jury vast. Mede door de 
inzet van de ondernemers, 
huisjesbewoners en enke-
le schoonmaakacties is de 

score voor 2015 hoger dan 
in 2014. Waar vorig jaar nog 
het predicaat ‘schoon strand’ 
werd gegeven, kreeg de ge-
meente nu de waardering 
‘zeer schoon strand’, goed 
voor vier sterren.
De uitslag is bepaald door 
publiek (25%) en een jury 
(75%) die enkele inspecties 
houdt op zaken als zwerfvuil.

Strand van Castricum 
krijgt vierde ster

Open dag 
bij DOS 

Castricum - Zondag 6 sep-
tember kan iedereen tussen 
11.00 en 15.00 uur kennisma-
ken met DOS en het gevari-
eerde sportaanbod in sport-
hal De Bloemen te Castricum. 

Hier kan men terecht voor 
turnen, jazz dance, tram-
poline springen en een di-
vers aanbod voor volwas-
sen. Nieuw dit jaar in het les-
rooster is yoga en jazz dance 
voor volwassenen. Tijdens de 
open dag worden elk half uur 
korte demonstratielessen ge-
geven, waaraan jong en oud 
kan deelnemen. 

Op de website www.doscas-
tricum.nl staat het lesroos-
ter of neem contact op met 
de ledenadministratie Mar-
ja Ceulen 0251-653743 of via 
info@doscastricum.nl.

Castricum - Groep 5 van OBS 
Juliana van Stolberg is het 
schooljaar op een bijzonde-
re manier begonnen. De kin-
deren ging als echte biologen 
de insectenwereld bestude-
ren in het duingebied achter 
bezoekerscentrum De Hoep. 
Na de ogen en oren goed de 
kost gegeven te hebben, was 
de smaak aan de beurt. Op 
Camping Geversduin kregen 
zij sprinkhanen en meelwor-

men op hun bordje. ‘Ik vond 
het eerst doodeng. Maar het 
smaakt eigenlijk naar chips!’
Natuurlijk werd er ook ge-
ravot in de speeltuin en op 
het grote springkussen op de 
camping. 
Een lekker ijsje en bijzondere 
waterfotosessie waarbij fo-
to’s gemaakt werden voor in 
de klas, met fotograaf Karin 
Cijsouw maakte de dag com-
pleet. 

Excursie Juliana van Stolberg 
,,Insecten smaken naar chips!” Castricum - Op 8 okto-

ber organiseert het Centrum 
Jeugd en Gezin Castricum 
in samenwerking met Bibli-
otheek Kennemerwaard de 
gratis lezing ‘De kracht van 
positief opvoeden’. Tijdens 
deze lezing komen diverse 
vaardigheden over positief 
en liefdevol opvoeden aan 
bod. De lezing wordt gehou-
den in de bibliotheek Castri-
cum, van 20.00 tot 22.00 uur
Naast deze cursus/bijeen-
komst organiseert de GGD 
Hollands nog veel meer cur-

sussen en bijeenkomsten. 
Ouders/opvoeders kunnen 
op de website van de het 
cursusbureau www.ggdhn.
nl/cursussen een up-to-date 
overzicht vinden van het 
aanbod in de regio. 
Ouders/opvoeders kunnen 
zich aanmelden bij GGD 
Hollands Noorden via het in-
schrijfformulier zie www.gg-
dhn.nl/cursussen. Bij vra-
gen kan contact opgenomen 
worden met het cursusbu-
reau via cursusbureau@gg-
dhn.nl of 088-0100557. 

Lezing over de kracht 
van positief opvoeden

Castricum - Miranda Laan- van de Berg , Tineke Ammeraal 
de Boer, Mariken Bender-Kamhoot, Ellen Levering-de Wit en 
Ilona Duin-Kocks (v.l.n.r.) zijn vijfentwintig jaar in dienst bij 
zwembad De Witte Brug. Op zaterdag 12 september tussen 
17.00 en 19.00 uur kunnen alle betrokkenden deze jubilaris-
sen feliciteren in De Witte Brug.

Vijf keer zilver jubileum
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Nederlands kampioen! 
Limmen - Rob Huijsmans is 
in Petten voor de tweede keer 
op rij Nederlands kampioen 
makreel roken geworden. Tij-
dens één van de stormach-
tige dagen deze zomer bleef 
zijn rookoven bij windkracht 
elf fier overeind staan. Dat 
kon niet van iedereen gezegd 
worden. Vier rookkasten gin-
gen op zijn kant bij slagregen 
en harde windvlagen.

Rob was weliswaar koud tot 
op het bot en zelfs nat tot de 
laatste draadjes kleding op 
zijn lichaam, maar wist toch 
weer een fabuleuze makreel 
te produceren. Terwijl het om 
8.00 uur nog een stralende 
dag was, brak om 12.00 uur 
het noodweer los. De ma-
krelen hingen stevig aan de 
speet in de oven te drogen en 

het duurde tot een uur of vier 
alvorens ze door de kenner, 
Rob Huijsmans dus, goed 
genoeg waren bevonden 
om aan de deskundige jury 
te overhandigen. Van de 36 
deelnemers konden 32 per-
sonen toch nog hun ongeha-
vende product inleveren. Zijn 
maatje Smokey John kon niet 
aanwezig zijn vanwege griep. 
Met een verschil van 2,5 punt 
is Rob Huijsmans opnieuw 
Nederlands kampioen ge-
worden in makreel roken. De 
wisselbeker staat weer een 
jaar te pronken op de kast in 
zijn huis in Limmen. 
Smokey John Scheepma-
ker uit Limmen werd daarna 
kampioen palingroken bij ca-
fé ‘t Kroegje in Heiloo. Maar 
liefst drie man eindigde exact 
gelijk op de tweede plaats.

Advies Projectgroep Zwembad Castricum:

,,Meest duurzame zwembad past bij 
gemeente die Castricum wil zijn”

Castricum - Het afgelopen 
jaar heeft de Projectgroep 
Zwembad Castricum op 
verzoek van de gemeen-
teraad onderzoek verricht 
om te komen tot een ad-
vies over een nieuw of 
vernieuwd zwembad voor 
Castricum. De bevindin-
gen werden vorige week 
donderdag aan de raad 
gepresenteerd. 

Renovatie van het bestaan-
de zwembad en nieuw-
bouw op de huidige loca-
tie is niet wenselijk. De kos-
ten van renovatie zijn in ver-
houding tot de verlengde le-
vensduur te hoog. Ook zal 
het zwembad geen noodza-
kelijke kwaliteitsslag kun-
nen maken en zijn gedateer-
de uitstraling behouden. Bo-
vendien is op de huidige lo-
catie geen mogelijkheid tot 
uitbreiding van het zwembad. 
De projectgroep is er una-
niem van overtuigd dat een 
nieuw zwembad op een an-
dere locatie moet worden ge-
realiseerd. Bijkomend voor-
deel is dat het zwembad niet 
tijdelijk hoeft te sluiten en de 
opbrengst van de grond on-
der het huidige zwembad zou 
kunnen worden gebruikt om 
de kapitaallasten van een 
nieuwe zwemvoorziening te 
verminderen. Door de bouw 
van nieuwe woningen bij-
voorbeeld.
Uit het locatieonderzoek 
volgt dat de locatie Sport-
park Noord-End de beste pa-
pieren heeft voor de realise-
ring van een nieuw zwem-
bad. Daarbij zijn de mogelijk-

heden tot samenwerking met 
andere sportvoorzieningen 
en de fietsbereikbaarheid 
vanuit de kernen Akersloot 
en Limmen doorslaggevend. 
De grond is bovendien al ei-
gendom van de gemeente. 
Hoewel ook de locatie Zan-
derij en Puikman goede mo-
gelijkheden lijken te bieden, 
is een meerderheid van de 
projectgroep van mening dat 
geen samenwerking moet 
worden gezocht met Landal 
op de Zanderij, als die plan-
nen worden uitgevoerd.
Om te voldoen aan de mini-
male randvoorwaarden van 
de raad en om er voor te zor-
gen dat de zwemvoorzie-
ning voor de gemeente Cas-
tricum op minimaal het hui-
dige niveau blijft, moet een 
nieuw zwembad twee ba-
den krijgen. Dit plan over-
schrijdt het door de raad ge-
stelde maximale exploitatie-
tekort van 350.000 euro met 
een bedrag van circa 50.000 
euro. Aanvullende investerin-
gen die de recreatieve aan-
trekkelijkheid van het zwem-
bad vergroten zijn volgens de 

projectgroep noodzakelijk. 
Het gaat dan om de toevoe-
ging van een recreatiebad, 
met een stroomversnelling, 
whirlpool, peuterbad en een 
glijbaan. Maar ook een zoge-
naamde flowrider of een lig-
weide met een klein buiten-
bad behoren tot dergelijke 
extra voorzieningen, die pas-
sen bij de ambities van deze 
gemeente die zich wil onder-
scheiden op het gebied van 
toerisme en recreatie. 
Tot slot adviseert de pro-
jectgroep om met een nieu-
we zwemvoorziening te vol-
doen aan de hoogste eisen 
ten aanzien van energiebe-
sparing en duurzaamheid. De 
financiële effecten hiervan 
zullen nader moeten wor-
den bezien. Het meest duur-
zame zwembad van Neder-
land zou naar de mening van 
de projectgroep passen bij de 
‘Heerlyke’ gemeente die Cas-
tricum graag wil zijn. Op de 
foto het Erica Terpstra zwem-
bad in Nijmegen dat in het 
rapport staat afgebeeld als 
voorbeeld. 

Raadslid CKenG gaat door 
als Castricum Lokaal

Castricum - Divera Bors-
bom van CKenG is na negen 
jaar opgestapt als raadslid en 
gaat zelfstandig verder met 
een nieuwe partij: Castricum 
Lokaal. Dat maakte zij maan-
dagavond bekend. 

,,Al langer voel ik me niet ge-
lukkig met de wijze waarop 
binnen de fractie wordt ge-
werkt. Ik heb bepaalde opvat-
tingen over kwaliteit van wer-
ken. Die zie ik tot mijn gro-
te spijt niet terug in de ma-
nier waarop wordt gewerkt 
en waarop de fractie wordt 
geleid. Ik ben niet bij mach-
te gebleken om daarin veran-
dering aan te brengen. Ik ga 
als eenmansfractie mijn best 
doen voor meer goedkope 
huurwoningen voor jongeren 
en meer huurwoningen voor 
ouderen. Daarnaast blijf ik 
me inzetten voor goede zorg-

Lintjes voor vijftig jaar 
inzet Burgmeijer en Lute

Castricum - Biljartvereni-
ging ‘Willen Is Kunnen’ 
(WIK) bestaat een halve 
eeuw en dat vierden de bil-
jarters vorige week dins-
dag. Burgemeester Toon 
Mans was er bij aanwe-
zig en niet alleen om zijn 
felicitaties over te brengen 
aan de club. 

De burgervader nam voor 
een tweetal loyale clubleden 
een Koninklijke verrassing 
mee. Oprichters Burgmeijer 
en Lute ontvingen een lint-

je voor hun vijftig jaar trou-
we inzet voor de biljartvereni-
ging. Cees Burgmeijer (75) is 
vanaf de oprichting in 1965 
actief als bestuurslid en pen-
ningmeester. Daarnaast was 
hij ook nog eens leider bij 
team- en regiowedstrijden. 

Gert Lute (74) voegde zich 
twee weken nadat het idee 
was ontstaan een biljart-
vereniging te starten bij het 
drietal oprichters de heren 
Burgmeijer, De Jong en Ste-
ij. Sindsdien is hij niet meer 

weg te denken bij WIK. Tot 
op de dag van vandaag is 
hij wedstrijdleider, maar ook 
zijn werk als penningmeester 
en algemeen lid van bestuur 
verdient waardering. Daar-
naast was hij ook nog eens 
barbeheerder. 

Beiden zijn door de club al 
eerder onderscheiden tot 
Lid van Verdienste en Erelid. 
Burgemeester Mans heeft 
de mannen onderscheiden  
tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau.

voorzieningen voor al onze 
inwoners. Dat kan ik niet al-
leen. Daarom nodig ik ieder-
een die hierover ideeën heeft 
uit om contact met mij op te 
nemen. Dat geldt ook voor 
andere onderwerpen.” 
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Castricum – Dinsdag 25 au-
gustus waren PvdA-Kamer-
leden Roos Vermeij en Mei 
Li Vos op werkbezoek bij de 
Kennemer Duincampings. 

Er werd uitgebreid gesproken 
over hoe het is om te werken 
in een seizoensafhankelijke 
sector en uiteraard behoorde 
een rondleiding over Cam-
ping Bakkum bij dit werkbe-
zoek. Roos Vermeij is woord-
voerder Arbeidsmarktbeleid 
en Mei Li Vos woordvoerder 
MKB en Ondernemen bin-

nen de Tweede Kamerfractie 
van de PvdA. Aanwezig wa-
ren ook verschillende recre-
atieondernemers uit de regio, 
het bestuur van de branche-
organisatie Recron en een 
afvaardiging van de lokale 
PvdA-partij van Castricum.

Aan de orde kwamen onder-
werpen als de nieuwe keten-
bepaling. De ketenbepaling 
regelt wanneer elkaar opvol-
gende tijdelijke contracten 
overgaan in een vast con-
tract. 

Tweede Kamer op 
bezoek bij campings

Zorgen om verpaupering 
begraafplaats Duin en Bosch

Bakkum - Dr. Jacobi was de 
grondlegger van de voorma-
lige psychiatrische inrichting 
Duin en Bosch. Hij overleed 
in 1916 en ligt begraven op 
de gesloten begraafplaats 
van Duin en Bosch. Enkele 
jaren geleden is op initiatief 
van de Werkgroep Oud-Cas-
tricum zijn grafmonument 
gerestaureerd en overgedra-
gen aan Parnassia Groep, ei-
genaar van de begraafplaats. 
Ondanks de status van rijks-
monument is langzamerhand 
de toestand van de begraaf-
plaats dramatisch verslech-
terd.

Hans Boot van de Werkgroep 
Oud-Castricum; ,,Ongeveer 
een jaar geleden zijn op de 
begraafplaats wegens iep-
ziekte bomen gekapt, waar-
onder de zo beeldbepalende 
treuriep in de rotonde van het 
padenstelsel. Er is geen ver-
vangende aanplant voor in de 
plaats gekomen. Het onkruid 
schiet er hoog op en op het 
grafmonument van dr. Jaco-
bi is een grafsteen stuk ge-
gooid, gelukkig zonder dat 
het grafmonument bescha-
digd is geraakt. Op de obelisk 
en op de grafplaat van zijn 
jong overleden zoon waren 
met een viltstift hakenkruizen 
en teksten aangebracht. De 

brokstukken zijn weggehaald 
en door een werknemer van 
Parnassia zijn de viltstifttek-
sten verwijderd. “

In de 'Structuurvisie, inrich-
tingsontwerp en beeldkwali-
teitsplan Duin en Bosch', op-
gesteld in opdracht van de 
gemeente Castricum en Par-
nassia, wordt voorgesteld om 
de graven te herstellen, in 
het bijzonder het graf van de 
grondlegger van het terrein. 
Van al die mooie woorden is 
tot nu toe niets terecht ge-
komen. Door het nalaten van 
herplant is de bomenstruc-
tuur verschraald en door ge-
brek aan groenonderhoud is 
de padenstructuur aan het 
vervagen om uiteindelijk he-
lemaal te verdwijnen. ,,Om-
dat het grafmonument van 
dr. Jacobi voor Castricum van 
cultuurhistorische waarde is, 
heeft Oud-Castricum enke-
le jaren geleden de zorg voor 
de restauratie op zich ge-
nomen. Daarbij moest wor-
den voldaan aan strenge ei-
sen van de Rijksdienst. Bij de 
overdracht van het gerestau-
reerde grafmonument is de 
wens uitgesproken dat Par-
nassia zich een goed rent-
meester over dit cultureel 
erfgoed zal tonen. Tot nu toe 
is daar weinig van gebleken.” 

De Stichting tot behoud van 
natuurlijke en cultuurhistori-
sche waarden heeft in 2014 
haar bezorgdheid over de bo-
menkap aan de Rijksdienst 
en Parnassia kenbaar ge-
maakt. De Rijksdienst heeft 
in een brief laten weten dat 
zij en de gemeente Castri-
cum van mening zijn dat er 
geen historisch groen is ge-
kapt. ,,Daarmee is duidelijk 
geworden dat van hun zijde 
geen inspanning te verwach-
ten valt. In 2016 is het hon-
derd jaar geleden dat Jaco-
bi is overleden. In dat jaar zal 
een tentoonstelling aan hem 
worden gewijd. Het wordt 
de hoogste tijd dat Parnas-
sia en de gemeente hun ver-
antwoordelijkheid nemen en 
zich het lot van de begraaf-
plaats aantrekken.

Op zaterdag 12 september is 
het Open Monumentendag. 
Die dag zullen er rondleidin-
gen gegeven worden en kan 
ook de begraafplaats worden 
bezocht. Op de foto: Wegens 
iepziekte zijn op de begraaf-
plaats bomen gekapt, waar-
onder de zo beeldbepalen-
de treuriep in de rotonde van 
het padenstelsel. Wat er van 
overgebleven is, is een ga-
pend gat en veel onkruid. Fo-
to: Ernst Mooij.

Cursus English Literature van start
Castricum - Verdeeld over 
de winterperiode lezen en 
bespreken de deelnemers 
aan de cursus English Li-
terature een aantal Engel-
se boeken. Dit gebeurt on-
der leiding van een Engelsta-

lige docente. De bijeenkom-
sten vinden plaats op maan-
dagavond in het Rode Kruis-
gebouw aan het Kooiplein in 
Castricum. Een redelijke ken-
nis van de Engelse taal plus 
een gezonde belangstelling 

Blues in Bakkum 
met Bloes Broers 

Bakkum - Na het zomer-
reces start ’t Mirakel van 
Bakkum weer de zondag-
se Blues in Bakkum. Zon-
dag 6 september mag 
bluesband de Bloes Broers 
weer de spits afbijten. 

Deze band heeft al vaker zijn 
opwachting gemaakt bij ’t 
Mirakel van Bakkum en met 
veel succes.  Al bijna 30 jaar 
timmeren de broers Schoo-
ne samen met hun drummer 
Marc Huis in ’t Veld aan de 
weg in verschillende samen-
stellingen. De laatste jaren is 

Vincent Hiemstra de lead-gi-
tarist en met hem is de sound 
van de Bloes broers meer 
volwassen geworden. Slow 
blues in mineur is de per-
soonlijke voorkeur van de 
Bloes Broers maar de voet-
jes gaan vanzelf van de vloer 
met de aanstekelijke swing-
nummers die natuurlijk ook 
op het repertoire staan. Aan-
staande zondag vanaf half 
vier, als vanouds bij ‘t Mirakel 
van Bakkum aan de Heere-
weg, naast de benzinepomp. 
Voor meer informatie: 0251 
671353 of 06 51144262. 

voor de Engelstalige litera-
tuur zijn belangrijk. 

Meer informatie? Bel  dan 
met tel.: 0251-238272. De 
eerste les vindt plaats op 
maandag 14 september. 



Castricum - Het badmin-
tonseizoen begint weer en 
nieuwe leden zijn welkom bij 
Badminton Club Castricum. 
Vrijspelen kan op maandag 
van 17.00 tot 18.00 uur voor 
de jeugd en van 19.30 tot 
23.00 uur voor de volwasse-
nen in sporthal de Bloemen. 
De jeugd krijgt op woensdag 
training: nieuwe jeugdleden 
en beginnende jeugd van 
17.00 tot 18.00 uur, oudere en 
gevorderde jeugd van 18.00 
tot 19.00 uur. Voor de volwas-

senen bestaat de mogelijk-
heid om op maandagavond 
training te volgen. Het eer-
ste toernooi is op 5 oktober. 
Iedere twee maandag van de 
maand is er een open mid-
dag voor de jeugd van 17.00 
tot 18.00 uur en een open 
avond vanaf 20.00 uur voor 
senioren van achttien jaar en 
ouder. Voor meer informatie: 
ledenadministratie@bccas-
tricum.nl of bel Marcel Dek-
ker tel: 0251-670724 voor 
20.00 uur. 

Ook badmintonnen?

Castricum - Kan die lege 
chipszak nu bij het plastic? 
Is dit de week van de gft-in-
zameling? Voor alle prakti-
sche vragen rond het inleve-
ren van afval is er nu de ‘Re-
cyclemanager’, een handi-
ge gratis app voor tablet en 
smartphone. 
De Recyclemanager vertelt in 
welk afval in welke afvalbak 
en wanneer het afval wordt 
opgehaald. Hij laat zien waar 
glas- of papierbakken te vin-
den zijn. Voor diverse soor-
ten soorten afval, denk aan 
elektrische apparaten of fri-
tuurvet, vertelt de app waar 
het dichtstbijzijnde inlever-

punt is. De gemeente wil met 
deze app bereiken dat inwo-
ners het afval nog meer gaan 
scheiden. 

Wethouder Leo van Schoon-
hoven: ,,Door goede afval-
scheiding kunnen we meer 
recyclen. Daarmee schade-
lijke stoffen niet in het milieu 
terecht. Afval is een waarde-
volle grondstof, mits we er 
verantwoord mee omgaan. 
Scheiden en hergebruiken 
bespaart ook op de kosten 
van inzameling.” De Recycle-
manager is gratis te down-
loaden in de Apple Appstore 
en de Google Playstore. 

Dit weekend 
geen treinen 
Castricum - Zaterdag en 
zondag rijden er geen trei-
nen, maar bussen tussen 
Alkmaar en Uitgeest vanwe-
ge werkzaamheden. Reizi-
gers kunnen gebruikmaken 
van een bus. Extra reistijd 
een kwartier tot een half uur.
Reizigers tussen Hoorn en 
Haarlem kunnen via Amster-
dam Sloterdijk reizen. Op za-
terdag rijden er minder In-
tercity’s tussen Zaandam en 
Amsterdam Centraal.

Wethouder Hilbrand Klijnstra: 

,,De rek is er echt uit”
Castricum - ,,In onze ge-
meente komen voorzienin-
gen steeds meer onder druk 
te staan. En dan heb ik het 
over onder andere accom-
modaties, wegen, en het 
groen. Het Rijk legt steeds 
meer taken bij de gemeenten 
neer en aan de andere kant 
worden we te midden van al-
le bezuinigingen gekort. Bij 
ons is de rek er echt uit”, al-
dus Hilbrand Klijnstra. 

De wethouder Financiën van 
Castricum staat niet alleen. 
Collega-wethouders uit het 
hele land zien dezelfde pro-
blemen in hun gemeente. 
Dat bleek afgelopen vrijdag 
tijdens een bijeenkomst van 
bijna zeventig wethouders Fi-
nanciën in Gouda. De con-

clusie van Klijnstra na afloop: 
,,Het is tijd voor een geza-
menlijk tegengeluid richting 
Den Haag. De grilligheid kan 
ertoe leiden dat wij straks 
geen geld meer hebben voor 
het ophogen van straten, om 
maar een voorbeeld te noe-
men. Het maakt gezond fi-
nancieel management ge-
richt op de toekomst zo goed 
als onmogelijk. Daarnaast 
hebben we door de crisis 
geen financiële buffers kun-
nen opbouwen. Die hadden 
we nu goed kunnen gebrui-
ken”, aldus de wethouder.  

De wethouders werken nu 
aan een gezamenlijk mani-
fest dat in september over-
handigd wordt aan minister 
Deijsselbloem van Financiën.

Castricum - Dinsdag een 
week geleden werd er mel-
ding gemaakt bij de politie 
van inbraken in enkele ruim-
tes van verenigingen aan 
de van Haerlemlaan. Hierbij 
werden drank, geld, gereed-
schappen en antieke vismo-
lentjes gestolen. Dader(s) 
kwam(en) binnen na het 
openbreken van de kantel-
deur en een roldeur.

Inbraak

Castricum - Een 13-jari-
ge inwoner van Castricum 
werd vorige week dinsdag 
omstreeks 16.15 uur bij een 
supermarkt aan de Toren-
straat betrapt op diefstal van 
snoepgoed. De jongen wordt 
via HALT gestraft.

Diefstal

Castricum - Zaterdag heeft 
een getuige een jongen vast-
gehouden in afwachting van 
de komst van de politie. De 
17-jarige jongen uit Heiloo 
had tegen autospiegels aan-
getrapt. Door de politie wer-
den vier omgeklapte auto-
spiegels aangetroffen. Deze 
waren niet stuk. Hierop heeft 
de jongeman een bekeuring 
voor baldadigheid gekregen. 

Baldadig

Limmen - Dinsdag een 
week geleden omstreeks 
7.55 uur vond er een aan-
rijding plaats op het fiets-
pad naast de Rijksweg tus-
sen een bromfietser en een 
fietser. De bromfietser wil-
de vanaf het fietspad de rij-
baan oprijden en zag hierbij 
een hem tegemoetkomende 
fietser over het hoofd. Beiden 
kwamen ten val. De brom-
fietsbestuurder liep een ge-
broken vinger op. 

Aanrijding

Twintig nieuwe Messi’s

Castricum - Op woensdag 26 augustus is er niet één 
maar zijn er wel twintig nieuwe Messi’s gezien op de vel-
den van FC Castricum. 

In de uren voordat het noodweer losbarstte was het een 
drukke bedoening op de club; de jaarlijkse open trainings-
dag werd gehouden. Kinderen geboren tussen 2005 en 
2011 die wel zouden willen voetballen mochten een kijk-
je komen nemen bij een echte training.  Nieuwe meisjes 
en jongens zijn elke training welkom en kunnen in overleg 
met de hoofdtrainer altijd een balletje meetrappen. 

Levenskunst en vriendschap
Castricum - Greeth Heijne 
van Socius en Ingrid Wellen 
van Welzijn Castricum gaan 
op donderdag 3 september 
in het kader van De Ochten-
den in gesprek over ouder 
worden. 
Er wordt informatie gegeven 
over de cursus Levenskunst 
voor dames en heren van 65 

jaar en ouder en de Vriend-
schapscursus voor dames 
vanaf 55 jaar. De informa-
tieochtend vindt plaats van 
10.00 tot 12.00 uur. Aanmel-
den kan bij de bibliotheek via 
0251-655678 of castricum@
bibliotheekkennemerwaard.
nl. Locatie: Bibliotheek Cas-
tricum. 

Joris rots in de branding
Castricum - Joris Schekkerman, rots in de branding in de 
verdediging van FC Castricum, is gekozen tot speler van jaar. 
Door een deskundige jury bestaande uit trainers en trouwe 
supporters is de robuuste verdediger beloond voor zijn inzet, 
strijdlust en loyaliteit.

Gratis afval-app 
vertelt wat, waar 

en wanneer
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Geboren
Castricum – Rectificatie: 11-
08-2015: Charlotte Ayla Eli-
sabeth Huis in ’t Veld dochter 
van Frank E. Huis in ’t Veld en 
Elisabeth van der Wal.

Huwelijk en geregistreerd 
partnerschap
Castricum - 26-08-2015: 
Maarten J. Kuiper en Natha-
lie Désirée Vaessen. Elders 
woonachtig: 18-08-2015: In-
gmar B. de Vos en Ama-
lya Swheitz. 21-08-2015: Pie-
ter W.L. Heine en Wilhelmina 
Broere. 23-08-2015: Frans van 
den Aardweg en Jose R. Gon-
zalez Velasques.

Overleden
Castricum - 17-08-2015: The-
odorus A.A. Bruitzman, we-
duwnaar van Gerdina de 
Vries. 18-08-2015: Francis-
cus G. Glorie, gehuwd met Af-
ra C.M. Pijnappel. 21-08-2015: 
Ho Fung, weduwe van Kam P. 
Chan. 21-08-2015: Christina 
V.M. Vlugt, weduwe van Fran-
ciscus W. H. van Crasbeek. 21-
08-2015: Anna B.M. Aarsman, 
gehuwd met Andreas G.M. 
Huijnen. 22-08-2015: Simon 
P. Admiraal, gehuwd met M.B. 
Nootebos. 24-08-2015: Petro-
nella L. de Greef, gehuwd met 
M. Hessels. Elders woonach-
tig - 23-08-2015: Charles J.V. 
Delorme.

Afzwemmers 
juli en augustus
Castricum - Tijdens de 
schoolvakanties wordt er in 
een weekcursus zwemles 
gegeven in zwembad De Wit-
te Brug. Daarna wordt afge-
zwommen. Deze zomer be-
haalden 36 kandidaten hun 
zwemdiploma. De eerste 
week van de zomervakantie 
is er voor het A- als het B-di-
ploma geoefend. Miloe Beli-
en, Hugo Broos, Joep Jurrj-
ens, Robyn Niemeijer en 
Melrose van der Spek heb-
ben hun A-diploma gehaald. 
Bo Heijliger, Stijn van Hooff, 
Floor Kaandorp, Guido Kleine 
Staarman, Sem Nooij, Dylan 
Richardson en Cis de Wildt 
hebben nu hun B-diploma. 
Op 7 augustus zijn er weer 
vijf waterratjes bijgekomen: 
Aniya Arzaghi, Leah van den 
Berg, Dominic Chovet, Maxim 
Chovet en Sem Schneiders 
behaalden het A-diploma. 
Tijdens de laatste week werd 
er weer voor A en B geoe-
fend en op vrijdag 14 augus-
tus hebben negentien kandi-
daten een zwemdiploma ge-
haald. Sapphire Brown, Ben-
the de Groot, Floor Jonker, 
Julia Jonker, Laura Juwett, 
Babette Smit en Senna Vas-
binder hebben hun A-diplo-
ma. Het B-diploma is behaald 
door Chris Apeldoorn, Miloe 
Beliën, Emma Boersma, Stijn 
Boersma, Jelle Boon, Kevin 
Jordan, Jari Knaapen, Quint 
Kramer, Tygo Kramer, Mette 
Liefting, Imme de Reuver en 
Taecke de Smet.

Beginnen met 
hardlopen?

Castricum - Zaterdagoch-
tend 5 september start op 
sportpark De Duinloper bij 
AVC op de Zeeweg een nieu-
we cursus Start to Run. Na 
een zes weken kunnen de 
deelnemers zo’n 25 minuten 
achter elkaar hardlopen. Sa-
men wordt toegewerkt naar 
de afsluitende ‘Start to Fi-
nish’ trainingsloop op de ze-
vende zaterdag. Samen trai-
nen met Renate Wennemars? 
Dan is de Running Coach© 
geschikt om huiswerktrainin-
gen te lopen. Voor meer in-
formatie: www.starttorun.nl. 

Castricum – Afgelopen 
woensdag 26 augustus bleek 
bij het ophalen van de auto 
van de reddingsbrigade om 
naar het strand te gaan, dat 
de sleutel voor de deur niet 
nodig was. Er was ingebro-
ken. Woordvoerder Jacque-
line Duvalois: ,,Het rolluik 
was geforceerd en er ble-
ken tal van spullen verdwe-
nen, waaronder veel  elek-
tronische gereedschappen 
die klaar lagen om de bo-
ten en voertuigen te reini-
gen en om onderhoud te ple-
gen. Ook bleken er twee bui-
tenboordmotoren verdwe-

nen te zijn. Blijkbaar hebben 
de dieven alle tijd gehad om 
rustig hun slag te slaan, ge-
zien de geopende flesjes bier. 
Daar sta je dan als vrijwilli-
ger, in plaats van vertrekken 
naar het strand om de veilig-
heid te kunnen bewaken, kun 
je aangifte doen van diefstal 
en vernieling.” De vrijwilligers 
van De Strandlopers hopen 
dat er snel iets met de ver-
zekering geregeld kan wor-
den, zodat ze ook voor het 
komend seizoen met de juis-
te materialen de veiligheid 
op en om het strand kunnen 
waarborgen. Foto: archief.

Reddingsbrigade 
gedupeerd door inbraak

Castricum - Castricum tim-
mert aan de weg als het om 
de ontwikkeling van het toe-
risme gaat en het Strand-
vondstenmuseum dringt erop 
aan de faciliteiten versneld 
op orde te krijgen. Sinds de 
opening van het museum in 
december 2011 ligt het be-
zoekersaantal gemiddeld op 
meer dan 10.000 bezoekers 
per jaar. De medewerkers 
krijgen van bezoekers infor-
matie waarmee wat gedaan 
zou moeten worden, zo wordt 
gesteld. 

Menno Twisk: ,,Deze infor-
matie delen we als onderne-
ming in het jaarlijkse over-
leg met de gemeente, maar 
we willen er graag vaart ach-
ter zetten. Op korte termijn 
zou het zinvol zijn om de be-
wegwijzering voor fietsers en 
wandelaars aan te pakken. 
Komende vanuit het duin-
reservaat hebben veel fiet-
sers bijvoorbeeld moeite om 
het centrum van Castricum te 
vinden. Het Strandvondsten-
museum moet steeds vaker 
op de Geversweg aanklop-
pende toeristen teleurstel-
len. De ene keer is het een 
gezin met jonge kinderen 

die vanuit de trein komende 
met rolkoffers in de schemer 
over de Geversweg op zoek 
is naar een badhotel bij Cas-
tricum aan Zee, een andere 
keer een toerist die om hulp 
vraagt om met de bagage bij 
camping Bakkum te komen. 
Wat blijkt; de bussen naar de 
camping en het strand rijden 
niet meer.” 
De Geversweg wordt inten-
sief gebruikt door fietsers, 
wandelaars, trimmers- met of 
zonder honden en automo-
bilisten. ,,De soms meer dan 
vijfitg dwars op de berm ge-
parkeerde auto’s van foren-
sen zorgen voor een onveilige 
situatie. Wij hebben al meer 
dan eens eerste hulp moeten 
verlenen en zijn getuige ge-
weest van ongevallen en bij-
na-ongevallen. Daarom plei-
ten wij voor een versneld in-
voeren van een parkeerver-
bod langs de Geversweg. 
Mocht er een alternatief no-
dig zijn, dan kunnen we als 
museum met onze parkeer-
plaats een tijdelijke noodop-
lossing bieden door op werk-
dagen vijftig parkeerplekken 
beschikbaar te stellen. dat 
kan bijvoorbeeld op kente-
ken.”

Toeristen stranden bij 
Strandvondstenmuseum

Burgerlijke Stand Castricum

Regio - Slechte stoelgang? 
Buikpijn? Hoe ontstaat het en 
hoe komt je ervan af? Buik-
pijn, verstopping, diarree, ec-
zeem en andere huidproble-
men, chronische vermoeid-
heid, slapeloosheid, depres-
sie, angsten, onverklaarbaar 
stressgevoel en hormona-
le stoornissen; het zijn enke-
le voorbeelden van uiteenlo-
pende vage klachten waar-
voor vaak nog geen oplos-
sing is gevonden. In veel ge-
vallen is de darm de boos-
doener.  Op dinsdagavond 15 
september houdt Frank Jon-
kers, de oprichter van BodyS-
witch, een lezing over dit on-
derwerp.

De lezing is bedoeld voor 
iedereen die meer wil we-
ten over klachten die voort-
komen uit de darmen, zo-

wel bij kinderen als volwas-
senen. Frank Jonkers gaat in 
op symptomen die wijzen op 
een verstoorde darmwerking 
en voedingsstoffen die deze 
kunnen veroorzaken. Voor-
beelden zijn lactose in zuivel, 
gluten in brood en pasta of 
bepaalde stoffen in op zich-
zelf gezonde voedingsmidde-
len, zoals knoflook en andere 
kruiden en specerijen, noten, 
uien. Maar ook parasieten 
en bacteriële of virale infec-
ties kunnen een boosdoener 
zijn. Hierdoor kunnen onge-
merkt klachten ontstaan. De 
lezing is in het opleidingslo-
kaal van BodySwitch aan de 
Rijksstraatweg 55 in Heems-
kerk, van 19.30 uur tot 21.00 
uur. De lezing is gratis. Aan-
melden kan via info@bodys-
witch.nl of telefonisch: 0251-
745084.

Lezing over buikklachten

Stapmaatjes
Regio - Op zaterdag 12 sep-
tember gaat club Stapmaatjes, 
voor mensen tussen 30 en 55 
jaar, over het strand van Wijk 
aan Zee wandelen. Na de 
wandeling wordt er gegeten 
bij een strandtent. . Aanmel-
den op www.stapmaatjes.nl.www.50pluswijzer.nl

Plus-Wijzer

Overblijfselen
Russische soldaat
te zien in de Hoep

Peuter neemt kijkje 
in het verleden

Winleuke prijzen

Fong Leng
‘la grande dame’ in

het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
        

prijzen

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show 

december 2013www.50pluswijzer.nl
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Limmen - Van  15 tot en 
met 29 augustus werden bij 
Tennisvereniging Limmen 
de jaarlijkse clubkampioen-
schappen gehouden. 
Zowel de jeugd als de seni-
oren streden in diverse cate-
gorieën voor de prijzen. De 

clubkampioenen 2015 wa-
ren uiteindelijk rond 19.00 
uur bekend. Bij de senioren 
zijn dat dit jaar Isidoor Stuif-
bergen en Karin Wit en bij 
de jeugd Bruno van Dijk en 
Quinty Boontje, die te zien 
zijn op de foto.

Castricum - Tijdens de Euro 
Hockey Para Hockey Cham-
pionships heeft het Neder-
landse G-team door prachtig 
samenspel de zilveren plak 
binnen kunnen slepen. 
Er waren zeven verschillende 
Europese teams aanwezig en 
er werd gelijktijdig gespeeld 
met het EK Hockey op het 
Olympic Parc. Het goud ging 
naar Spanje en het brons 
naar Engeland. Het was een 
geweldige belevenis voor al-
le deelnemers en begelei-
ders. Tussen de wedstrijden 
door was er ook even tijd om 
een boottocht te maken over 
de Theems. Christine Steen-
kamp, moeder van een van 

de deelnemers vertelt: ,,Het 
vliegen was al spannend, 
daarna naar een kostschool 
om na het eten direct weer 
in de bus te stappen naar het 
veld. En toen de wedstrijden: 
it was raining cats en dogs'. 
Voor sommige was dit iets te 
veel van het goede. De fina-
le was in een hal, want het 
regende weer verschrikke-
lijk. Ook dat was voor sommi-
ge weer even wennen. Toch 
bleven ze goed samenspelen, 
wat resulteerde in een zilve-
ren plak. Op Schiphol werden 
ze daarna ingehaald als ech-
te internationale winnaars!"   

Castricum - Tijdens de NK 
atletiek voor C-junioren wist 
Lisanne Schoonebeek dit 
weekend driemaal een fina-
leplaats te bemachtigen. Ze 
kwam tot een zesde plaats 
bij het verspringen (5.07m), 
een achtste plek bij het ko-
gelstoten (10.85m) en ze ein-
digde als zevende op de 80m 
horden (12.52). De prestaties 
kwamen redelijk onverwacht. 

De vijftienjarige Castricumse 
moest namelijk  een jaar aan 
de kant blijven door blessures 
en ander leed. Pas kort gele-
den kon ze de training weer 
goed oppakken. Het evene-
ment dat op zaterdag en zon-
dag werd gehouden in Am-
sterdam, op de atletiekbaan 
van AAC Amsterdam, trok 
honderden jonge talentvolle 
atleten uit het hele land. 

Castricum - Serena Stel 
heeft dubbel goud gewonnen 
op het Nederlands kampi-
oenschap open water zwem-
men voor senioren. Op zater-
dag vond in Oirschot het 3 
km team event plaats. Deel-
nemers zwemmen met drie 
clubgenoten drie kilometer. 

Als een geoliede machine 
zwommen Jens Bakker, Se-
rena Stel  en Ruben Dekker 
van De Dolfijn naar het goud. 
Ze waren ruim vijf minuten 
sneller dan nummer twee. 

Zondag werden in Ooster-
hout de persoonlijke num-
mers gezwommen. Serena 
ging de strijd aan met 29 an-
dere dames. De baan was 2.5 
km lang. Serena lag na de 
eerste 2.5 km voorop. Op de 
laatste kilometer  kwam Jani-
na Beckers langszij. Het werd 
een spannende strijd met als 
winnaar Serena. Haar tijd 
56.29.55 was goed voor een 
baanrecord. 
Voor Serena waren dit haar 
eerste twee gouden plakken 
bij de senioren.

De clubkampioenen 
van tennisclub Limmen

G-hockeyers winnen 
zilver in Londen

Serena Stel twee keer 
Nederlands kampioen!

Lisanne drie keer in 
finale bij NJK atletiek

Castricum - Vanaf woens-
dag 2 september tot begin 
januari 2016 organiseert de 
Atletiek Vereniging Castri-
cum voor recreatieve lopers, 
die geen lid van de vereni-
ging zijn, hardlooptrainingen. 
Deze trainingen, bekend als 
de AVC-Egmondstage, zijn 
bedoeld om op 10 januari 
2016 bij de Halve Marathon 
van Egmond goed voorbereid 
aan de start te staan. Uit-
gangspunt is drie trainingen 
in de week. Op maandag-
avond staat altijd een lan-
ge duurloop met tempovari-
aties op het programma. Op 
woensdagavond wordt voor-
al getraind via korte interval-
len, terwijl op zaterdag wordt 
getraind via een combina-
tie van intervallen en tempo-
duurlopen. In een aantal ge-
vallen wordt daarbij ook ge-
traind op het Egmondpar-
cours in de duinen en op het 
strand. Tijdens de stage krij-
gen deelnemers advies over 
voeding en kleding, leren ze 
veel over looptechniek en 
krijgen ze vele looptips. De 
trainingen vinden plaats op 
maandag van 19.30 tot 20.45 
uur, woensdag van 19.30 tot 
20.45 uur, beiden op de atle-
tiekbaan. Zaterdag van 9.15 
uur tot 10.45 uur, training in 
duinen/strand, vertrek van-
af de atletiekbaan. Naast de 
trainingen krijgen de deel-
nemers aan deze stage bo-
vendien een gratis startbe-
wijs voor de AVC Duin- & 
Strandloop die op zondag 6 
december op het programma 
staat. Lopers zijn op woens-
dag 2 september welkom 
om vrijblijvend mee te trai-
nen. Ze kunnen zich melden 
om 19.15 uur in het clubhuis 
van AV Castricum bij trainer 
Ari Smit. 

Voorbereiding 
Egmond Halve 

Marathon

Castricum - In de gespreks-
groep Rouw bij Partnerver-
lies, georganiseerd door Wel-
zijn Castricum, kan men lot-
genoten ontmoeten. Op don-
derdag 29 oktober start de 
gespreksgroep in Castri-
cum. De tijd is van 10.00 tot 
12.00 uur. De gespreksgroep 
bestaat Iedereen die zijn of 
haar partner heeft verloren 
kan zich voor deze groep op-
geven. Voor informatie en/of 
aanmelding: tel.: 06 23 20 53 
00, mail: phm.coumans@zig-
go.nl. 

Samen praten 
over rouw 



Limmen - Marion Dek-
ker (29) heeft zich weten te 
kwalificeren voor het WCO-
CR oftewel World Champi-
onships Obstacle Course Ra-
cing op 17 en 18 oktober in 
Ohio in de verenigde Staten. 
In maart heeft zij zich gekwa-
lificeerd tijdens Strong Viking 
Mud Editie in Wijchen. Daar 
is zij als tweede geëindigd in 
de leeftijdscategorie 25-29 
jaar. ,,Ik had met mijzelf af-
gesproken dat bij kwalificatie 
ik ook naar het wereldkampi-
oenschap zou gaan. Wat al-
tijd een droom leek wordt nu 
werkelijkheid. Ik zal er
alles aan doen om zo goed 
en hoog mogelijk te preste-
ren als Nederlander tijdens 
het tweede wereldkampioen-
schap obstakelrun.”
Haar liefde voor sport, ob-
stakels, actie en uitdaging 
zat er altijd al in. ,,Ik vond 
het erg moeilijk om een be-
roepskeuze te maken, na ge-
stopt te zijn met het CIOS en 
HBO Voeding, ben ik het le-
ger ingegaan. Dit had mij al-
tijd al aangetrokken, voor-
al die hindernisbaan. Ik heb 
mij binnen defensie op la-
ten leiden tot Algemeen Mili-
tair Verpleegkundige. Na acht 
jaar ben ik opgestapt. Ik werk 
nu bijna een jaar als brand-
wondverpleegkundige in Be-
verwijk. Naast mijn intensie-
ve baan als verpleegkundige, 
heb ik mijn fysieke en men-
tale prikkel nodig in de vorm 
van sport. Dit heb ik gevon-
den in obstakel running.
Ik heb geleerd dat wanneer 

je denkt een grens te hebben 
bereikt, je altijd nog veel ver-
der kunt gaan. Eigenlijk zijn 
er dus geen grenzen. ‘Where 
the mind goes, the body will 
follow’. Ik train eigenlijk veel 
zelfstandig. Maar je kan niet 
alles alleen. Ik zal niet snel 
om hulp vragen, dus als ik 
om hulp vraag, is het ook no-
dig. Mijn droom dit jaar is 
om mij te meten met spor-
ters uit de hele wereld op het 
World Championships Obsta-
cle Racing in Ohio op 17 ok-
tober. Omdat het een begin-
nende sport is, wordt het ei-
genlijk nog niet gefinancierd. 
En daarom heb ik jullie hulp 
nodig om in Amerika te ko-
men. Geld zal gebruikt wor-
den voor het vliegticket, start-
bewijs, hotelovernachting en 
bustransfers naar de loca-
tie waar alles gaat gebeuren. 
Het gesponsorde geld dat 
boven mijn gevraagde be-
drag uitkomt, doneer ik aan 
de Brandwondenstichting. Ik 
vraag om jullie steun hierin 
en daarbij zal ik jullie tegen-
prestaties bieden. Dit kan in 
de vorm van een bootcamples 
of obstakeltraining zijn. Daar-
naast kan ik ook advies ge-
ven op gebied van natuur-
voeding. Verder kunnen jullie 
mijn trainingen en runs rich-
ting het Wereldkampioen-
schap volgen via mijn websi-
te www.fitmudmarion.word-
press.com en Fitmudmarion 
als Facebookpagina. Bekijk 
mijn Crowdfundactie op de 
website www.wijzijnsport.nl. 
Wie helpt mij naar Amerika?”

Wie helpt Marion 
Dekker naar Ohio?

Overmacht 
Bizot

Akersloot - Danny Bizot 
heeft donderdag met gro-
te overmacht de wekelijk-
se rit om de KPB-moun-
tainbikecup op sportcom-
plex de Cloppenburgh ge-
wonnen. 

Echte strijd moest geleverd 
worden door de op dat mo-
ment op de tweede stek rij-
dende Wilfred Knegt om de 
opstomende Henk Jan Ver-
donk senior van zich af te 
houden. Dat lukte. 

Castricum - Afgelopen zater-
dag is in Biljartcentrum Castri-
cum voor de derde maal het 
vader-zoontoernooi gehouden 
bij Biljartvereniging ’t Steegie. 
Twaalf koppels streden om de 
bokaal onder toeziend oog 
van belangstellenden en fami-
lieleden. De finalepartij werd 

gespeeld door Nico en zoon 
Martijn Scheerman tegen 
Joop Mooij en schoonzoon 
Arend Koet. Na een spannen-
de strijd eindigden Nico en 
Martijn voor de tweede keer 
op de eerste plaats. De poe-
delprijs ging naar Frank en 
Pauk Bruggeling.

Castricum - Sinds vorig sei-
zoen heeft CSV Handbal een 
officieel rolstoelhandbalteam. 
Op initiatief van Ada Stam, 
zelf vroeger handbalkeepster 
op hoog niveau bij CSV, heeft 
dit team met ondersteuning 
van het Nederlands Handbal 
Verbond (NHV) een prach-
tige serie rolstoelhandbal-
demonstraties door het he-
le land gegeven. Onder lei-
ding van Bart Neeft wordt dit 
seizoen de promotie voort-

gezet en worden ook ande-
re verenigingen ondersteund 
bij het opzetten van een ei-
gen rolstoelhandbalteam. 
De eerste stappen zijn ge-
zet bij SEW in Wognum, Li-
on’s in Limburg en Quintus 
uit Kwintsheul.
Na alle activiteiten binnen 
Nederland gaat het team dit 
jaar internationaal en mag 
meedoen aan het officieuze 
EK rolstoelhandbal op 12 en 
13 december in Oostenrijk. 

Het evenement wordt geor-
ganiseerd door de European 
Handball Federation (EHF) 
en het NHV zal hier de aan-
pak binnen Nederland ook 
verder toelichten. Een prach-
tige manier om met het team 
rolstoelhandbal ook buiten 
Nederland te promoten. Op 
de foto het CSV Rolstoel-
handbalteam met het Neder-
lands damesteam tijdens een 
van de promoties afgelopen 
jaar.

Vader-zoontoernooi 
bij biljarters ‘t Steegie

CSV Rolstoelhandbalteam naar EK

Yoga voor 50+ 
Limmen - Wekelijks worden 
vanuit de SWOL in de Vrede-
burg Hathayoga-lessen voor 
50+ gegeven. De lessen be-
staan uit staande, zittende en 
liggende oefeningen, even-
wichtshoudingen en ver-
schillende ontspannings-
technieken. Tijdens de oe-
feningen wordt er veel aan-
dacht besteed aan de adem 
en de concentratie. De les-
sen vinden plaats op maan-
dag en dinsdag van 9.00 tot 
10.00 uur en van 10.15 tot 
11.15 uur. Er zijn nog enke-
le plaatsen vrij. Voor meer in-
formatie: tel.: 0251-658736 of   
etiers@ziggo.nl. 

Dineren in De Oude Keuken
Bakkum - In De Oude Keu-
ken heerste hoogspanning 
afgelopen weekend. Er werd 
proefgedraaid met diners en 
de avondopenstelling. De ge-
nerale repetitie annex proef-
ronde met familie en vrien-
den was een groot succes. 
Op het menu stonden een 
voorgerecht met boterzach-
te lamshaas, een hoofdge-
recht van gebakken zeebaars 
met roseval aardappeltjes en 
een dessert van gemberijs 
met witte chocola en man-
go espuma. Vanaf vrijdag 4 
september is De Oude Keu-

ken op vrijdag en zaterdag 
tot 21.00 uur geopend. Onder 
leiding van chefkok Wouter 
en in het kader van leer-wer-
ken presenteren de bijzonde-
re personeelsleden een we-
kelijks wisselend meergan-
gen menu en een aantal vas-
te gerechten. Alle gerechten 
zijn zoveel mogelijk samen-
gesteld uit biologische pro-
ducten en een vegetarisch 
alternatief is mogelijk. Reser-
veren kan op 0251-651949.
De Oude Keuken iis te vin-
den op het terrein van Dijk 
en Duin.  
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