
Castricum - Heiloo heeft zich te-
ruggetrokken uit het plan om sa-
men met Castricum een nieuw 
zwembad te realiseren. Na de zo-

mer wordt gekeken of er nog an-
dere mogelijkheden zijn, zoals bij-
voorbeeld samenwerking met Uit-
geest waar zwembad De Zien 
met sluiting wordt bedreigd. Eer-
dere verkenningen naar samen-
werking met buurtgemeenten als 
Egmond en Heemskerk leverden 
niets op. Zwembad Dampegheest 
in Limmen is zaterdag officieel ge-
opend voor het zomerseizoen. Het 
openluchtzwembad kan voorlopig 
open blijven dankzij de steun van 
de Vrienden van Dampegheest. 
En de gemeenteraad van Heiloo 
heeft gekozen voor verzelfstan-
diging van zwembad Het Baafje. 
De exploitatie van het bad komt 

in beheer van een externe partij 
en het bad blijft nog tenminste vijf 
jaar open. Vrienden van het Baafje 
trakteren bezoekers tot en met 21 
juli op een buikschuifbaan bij het 
zwembad. Foto: Peter van Renen.
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vakantie-idee

hazelnoot
gebakje
Met slagroom

4 pakken koek halen 3 betalen

1.50

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl
Burgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

Gekruide
speklapjes 
4 stuks € 5,95

vleeswarentrio

Schouderham
Grillworst

6 bio eieren
samen € 4,99

Hallo Zondag!

Elke Zondag open
Van 10.00 uur tot 18.00 uur!

Hallo Jumbo!

Visser-Wijker
Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Dampegheest en Baafje voorlopig gered
Regionaal zwembad met Uitgeest?

Beverwijk - Heemskerk - Alkmaar

Voor al uw aan- 
en verkopen

www.teer.nlwww.teer.nl
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
19-06-2013: Dina, dochter van 
J.S. van Wonderen en K. van 
Wonderen, geboren te Bever-
wijk. 21-06-2013: Nova Elouise, 
dochter van J.A. Hoekstra en S.J. 
van Brandwijk, geboren te Am-
sterdam.
Wonende te Limmen:
08-04-2013: Noah Petrus, zoon 
van M.G.P. Schilder en P.J. Zo-
merdijk, geboren te Alkmaar. 28-
06-2013: Niek, zoon van W. Mil-
tenburg en J. Visscher, geboren 
te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
26-06-2013: Melanie Lorrai-
ne, dochter van M.J. Smith en F. 
Baak, geboren te Alkmaar.
  
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
27-06-2013: Mercks, David en 
Korčeková, Zuzana, beiden wo-
nende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
21-06-2013: Ootjers, Svén S. en 
Lankhaar, Ilze C, beiden wonen-
de te Heiloo. 21-06-2013: Cot-
terell, Harold D. en Posthoorn, 
Margriet, beiden wonende te 
Amsterdam. 22-06-2013: Mul-
ler, Mark F. en Zink, Annebeth 
P.M., beiden wonende te Haar-
lem. 25-06-2013: Schaft, Chris-
tiaan W. en den Dekker, Clai-
re, beiden wonende te Castri-
cum. 26-06-2013: van Bemmel, 
Karst, wonende te Bakkum en 
Hladíková, Alena, wonende te 
Naarden. 27-06-2013: de Vrie-
ze, Ronald P. en van Veen, Eva 
A.M., beiden wonende te Alk-
maar. 27-06-2013: de Haan, Jel-
le W. en Stevelmans, Carolina M., 
beiden wonende te Castricum. 
28-06-2013: van Straaten, Sa-
bine M. en Pijper, Marlies, bei-
den wonende te Alkmaar. 28-06-
2013: Bruijnaers, Nicky en Wen-
ning, Sanne, beiden wonende te 
Heemskerk. 28-06-2013: Veld-
man, Maarten A. en Vogelvan-
ger, Johanna, beiden wonende 
te Vleuten. 29-06-2013: Sieders, 

Hendrik W. en Berkhof, Hende-
rika H., beiden wonende te Am-
stelveen. 29-06-2013: Vriesema, 
Manon en op den Velde, Lia, bei-
den wonende te Amsterdam. 03-
07-2013: Gijzen, Marcel P.C. en 
Meeldijk, Bianca E.A.C., beiden 
wonende te Limmen.

Overleden:
Wonende te Castricum:
19-06-2013: de Zeeuw, Nicolaas, 
oud 90 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met M.A. Koppes. 
21-06-2013: Meulenbroek, The-
odora A.C., oud 85 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met S.W.M. van Berkum. 
23-06-2013: Bosman, Nicolaas, 
oud 71 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met A. van der 
Plaats. 26-06-2013: Wiesemann, 
Johanna M., oud 81 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met G.J. Munier. 26-06-
2013: Veldt, Nicolaas, oud 77 
jaar, overleden te Heemskerk, 
gehuwd met K.M. Wokke. 26-
06-2013: van Dijk, Alinda, oud 
43 jaar, overleden te Heemskerk, 
gehuwd met H.J. Knops. 29-06-
2013: Vingerhoeds, Leonardus 
M.M., oud 81 jaar, overleden te 
’s-Hertogenbosch, gehuwd met 
E.H. Karsijns. 30-06-2013: Non-
nekes, Johannes, oud 84 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met E.G. Schmidt. 30-06-2013: 
Tamis, Maria C., oud 80 jaar, 
overleden te Alkmaar, gehuwd 
geweest met W.J.F. Zaal. 03-07-
2013: Götz, Magdalena M.A., 
oud 52 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met C.T.M. Verbe-
ij. 04-07-2013: Kuijper, Anna M., 
oud 80 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd met G. Brakenhoff.
 
Wonende te Limmen:
28-06-2013: Stet, Maria J., oud 
84 jaar, overleden te Limmen. 
28-06-2013: Vernooij, Theodora 
A., oud 93 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met G.J. 
Hergaarden. 01-07-2013: Kaan-
dorp, Petrus J.,  oud 57 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
J.C.M. Bakker. 

Expositie Tibetaanse Thangka’s

Castricum - Tot 12 augustus ex-
poseert Annemiek van den Heu-
vel in de bibliotheek van Castri-
cum. Annemiek van den Heuvel 
is sinds haar bezoek in 2006 in 
Tibet geraakt door de natuur en 
de cultuur van dat land. Voor-

al de Tibetaanse Thangka’s trek-
ken haar aandacht. Dit zijn ge-
schilderde doeken die vooral in 
kloosters en boven huisaltaren 
hangen. Haar doel is om mensen 
kennis te laten maken met as-
pecten van het Tibetaans boed-
dhisme en met thangka’s in het 
bijzonder. Ze laat zien dat de 
symboliek uit de thangka’s ook 
heel mooi kan worden afgebeeld 
op een moderne manier zonder 
dat er betekenis verloren gaat. 
Bij elk schilderij heeft Annemiek 
een stukje geschreven waarin zij 
vertelt  over wat de symboliek is 
en welke gebeurtenis het voor-
stelt. De doeken zijn gemaakt 
met olieverf, hierdoor zijn de 
kleuren helder en kan er gewerkt 
worden met contrasten. De teke-
ningen/studies zijn gemaakt met 
pastelkrijt. 

Het waterwingebied bij avondlicht

Per huifkar of fiets door 
exclusief duingebied

Castricum - Het waterwinge-
bied is een uniek stuk duinge-
bied, waar bezoekers normaal 
gesproken niet mogen komen. 
Onder begeleiding van de PWN-
boswachter is er in juli de mo-
gelijkheid om dit bijzondere ge-
bied bij avondlicht te verkennen. 
Er wordt vertrokken vanaf be-
zoekerscentrum De Hoep naar 
het hart van het waterwingebied. 
Vervolgens wandelt of fietst men 
gezamenlijk weer terug naar het 
bezoekerscentrum. Tijdens de 
tocht zijn interessante wetens-
waardigheden over het water-
wingebied te horen en wijst de 

boswachter op natuurverschijn-
selen, dieren en planten.
Woensdag 17 juli 20.00 uur ver-
trekt een groep per huifkar naar 
het waterwingebied, waarna 
te voet de tocht teruggemaakt 
wordt. Deelnamekosten 10 euro.
Woensdag 24 juli 20.00 uur is de 
tocht per fiets. Deelnemers die-
nen wel zelf een fiets mee te ne-
men. Deelnamekosten 3,50 eu-
ro met duinkaart, 4,50 euro zon-
der duinkaart. De activiteit is ge-
schikt vanaf 10 jaar en deelne-
mers moeten wel in staat zijn om 
1,5 à 2 uur te lopen of te fietsen. 
Beide tochten duren twee uur.

‘Verwendag’ in de duinen
Castricum - Op zondag 16 juni kregen twaalf kinderen waarvan 
een ouder is overleden, met hun vader of moeder een ‘verwendag’ 
in de duinen van Castricum aangeboden door ‘t Praethuys, de PWN 
en het Hof van Kijk Uit. Het werd een geslaagde dag en zowel kin-
deren als ouders genoten met volle teugen. De ‘verwendag’ begon 
met koffie en gebak bij het Hof van Kijk Uit. Daarna werd er geknut-
seld, maar vooral héél veel buiten gespeeld en maakten de ouders 
een duinwandeling. Na de lunch maakte de groep een tocht met de 
huifkar met de Friese paarden. Tijdens deze tocht legde boswachter 
Kees van alles uit. Bij het afscheid van dit alles was er nog een ijsje. 

Creatieve familieworkshop
Castricum – Op 14 juli kun-
nen bezoekers zich verwonde-
ren over alles dat groeit en bloeit 
rondom bezoekerscentrum de 
Hoep. Samen met de makers 
van het boek ‘Bolletje aarde en 
haar zee’ leren deelnemers in 
een workshop om ontdekkin-
gen vast te leggen met camera 
en op papier. Marjan van Bae-
kel-Kan (auteur) laat daarbij op 
speelse wijze kennismaken met 
verschillende dichtvormen. An-
jo Kan (beroepsfotografe) leert 

deelnemers daarbij om te kijken 
met het oog van een fotograaf.
Na afloop kunnen de beste fo-
to’s met een gedicht ingestuurd 
worden. Een vakkundige jury be-
oordeelt het werk. Van de mooi-
ste foto’s en gedichten worden 
ansichtkaarten gedrukt die in de 
Hoepwinkel verkocht zullen wor-
den. 
De activiteit is voor (klein)kinde-
ren met hun (groot)ouders.
De workshop is van 14.00 tot 
16.00 uur en kost 7,50 euro. 

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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
Roos Bresgen
Mobiel 06-37151513
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
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
Tel. 0251-674433 

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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Uitvaartverzorging	  Formanoij	  
 

Tel	   	  06	  -	  11536587	  
E-mail	   	  info@uvdf.nl	  
Internet	  	  www.uvdf.nl	  
 

Voor	  een	  goed	  verzorgde	  
en	  betaalbare	  uitvaart	  

	  

Dag	  en	  nacht	  bereikbaar	  

Volledige	  uitvaart	  voor	  	  €	  2.475,-	  
incl.	  crematie	  of	  	  begrafenisrecht	  

DAKBEDEKKINGEN  • DAKISOLATIE
LOOD- EN ZINKWERKEN Tel. 0251-242315 - Mobiel 06-53175889

Het Aambeeld 3, 1969 NC Heemskerk T (0251) 752788 - M 06-53324189 - F (0251) 752841

www.bandenserviceheemskerk.nl

Het goedkoopste adres voor uw zomer/winterbanden, service en opslag!

reken zelf geheel vrijblijvend 
uw voordeelprijs uit op onze site

HUIS GEZIEN 
TIJDENS DE 

OPENHUIZENDAG?

STAT IONSWEG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

OOK VOOR UW
A A N K O O P

STAT IONSWEG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

u w
b o u w k u n d i g
m a k e l a a r

Gratis op het 
bouwterrein 

v.d. Nijs

Heereweg 36, 
Castricum, 
0251 - 671353
Ook geschikt voor feesten 
en partijen 2-150 pers.

3 gangen Weekendmenu 
(vrij-, zater- en zondag) 

voor slechts  E14,95 p.p.

www.mirakelvanbakkum.nl

lekkerste sate en spare-ribs
OOk Om af te halen

Basisprijs e 36,-  p/gr. fijn goud

contante betaling
Alleen zaterdags tussen 

11.00 en 15.00 uur
(parkeren kunt u op 

het stationsplein Beverwijk)
(Tevens verzorgen wij de restauratie 

van uw oude of antieke juwelen)

Ongedierte bestrijding 
Zandvliet

Voor al uw ongedierteoverlast o.a. spinnen, 
zilver-papiervisjes, bedwantsen, vliegen, wespen, 

muizen, ratten etc. etc.
Bel 0251-242233 / 06-12756257

(ook voor tuinonderhoud) www.jaapzandvliet.nl

Glasbedrijf
Johan 
Bakker

Castricummerwerf 65
1901 RV Castricum

0251 - 657321

ISoLaTIe-
GLaS

Kusjes 
Robert

en
Anna

Opa KeesHoera!

80
jaar

Gefeliciteerd!

Te koop:
Maxicosi type citi als nieuw 
compleet met voetenzak en 
verkleiner. Vraagprijs  50 eu-
ro. Tel. 06-22548606

Te koop:
Koffer, groot formaat 75 x 
50 cm op wieltjes in handi-
ge ds - carlton by samsoni-
te 25 euro. Tel. 072-5339053

Gevraagd:
Wie wil De Castricummer 
voor mij in Bakkum bezorgen 
op 24 en 31 juli? 35 euro totaal. 
Tel. 0251-659787 of 
06-57555400
Te koop:
Autostoel maxicosi rodi xp 
9-36 kg met badstof hoes d.bl. 
60 euro, auto zitverhoger  
10 euro, beide i.z.g.st. 
Tel. 0251-671274
Te koop:
Hawk spinder fietsdrager voor 
2 fietsen. Kantelbaar. Vraag-
prijs 100 euro.. Tel. 0251-654177

Te koop:
Lego duplo grote doos vol 
met poppetjes, karretjes, enz. 
12 euro. Tel. 072-5051267
Te koop:
2 nw. Moreno 100%  wollen 
dekbedden 140x200 cm + 
2 nw. kussens voor reuma/rug 
patiënt 400 euro, ook apart .
Tel. 06-21921738
Gevraagd:
Speldjes en speldjesal-
bums. Tel. 0251-210955

Verdrietig om haar afscheid, maar dankbaar 
voor de liefdevolle en mooie jaren die wij met 
haar hebben mogen delen, is na een moe-
dige strijd in vrede van ons heengegaan mijn 
vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Nel Schoenmaker - 
Hoogewerf
Petronella Johanna

Beverwijk,                                              Castricum,  
 24 april 1936     8 juli 2013

   Klaas Schoenmaker

   Nico & Marga
       Roy & Neal

   Harry
       Joyce & Mark

   Marcel & Jacqueline 
   (in liefdevolle herinnering)

   Richard & Jacqueline
        Daniel, Matthijs & Resa

Leeuwerik 4
1902 KL  Castricum

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid 
nemen op vrijdag 12 juli van 19.30 tot 20.15 
uur in het uitvaartcentrum van Associatie Uit-
vaartverzorging aan de Kramersweg in Cas-
tricum.

De afscheidsdienst is op zaterdag 13 juli om 
11.15 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum, 
waarna we haar begeleiden naar haar laatste 
rustplaats op de begraafplaats Onderlangs.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid 
tot condoleren.

Moeder Nel hield van kleurige bloemen.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers 
van Viva Thuiszorg Castricum, Dokter den 
Herder en de Groot voor de goede zorg 

van onze geliefde.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

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

World War Z - 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag & dinsdag 18.45 uur  
Despicable Me 2 - 3D

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

Love and Honor
donderdag, vrijdag & zaterdag 

15.45 & 18.45 uur  
zondag 15.45 uur

maandag 15.45 & 18.45 uur  
dinsdag 15.45 uur

woensdag 15.45 & 18.45 uur  
Spijt!

zondag & dinsdag 18.45 uur 
Before Midnight
woensdag 18.45 uur   

Daglicht
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur  
Verschrikkelijke ikke 2 - 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur  

Monsters University (NL) - 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,

maandag, dinsdag & woensdag 15.45 uur
Verschrikkelijke ikke 2 - 3D

Programma 11 juli t/m 17 juli 2013

Monsters University 
Mike Wazowski en James P. Sul-
livan zijn een onafscheidelijk 
duo, maar dat is niet altijd zo ge-
weest. Het verhaal speelt zich af 
voor de belevenissen in Mon-
sters Inc, in de tijd dat Mike en 
Sulley nog in de schoolbanken 

zaten van de Monsters Universi-
teit. Daar leren ze hoe ze kinde-
ren de stuipen op het lijf kunnen 
jagen. Het verhaal vertelt hoe de 
twee, die in het begin elkaars 
grootste rivalen waren, uiteinde-
lijk de beste maatjes worden.

Als de jonge soldaat Dalton aan 
het front in Vietnam een brief van 
zijn vriendin krijgt waarin ze het 
uitmaakt, wil hij zo snel mogelijk 
naar huis. Zijn macho strijdmak-
ker Mickey heeft tijdens hun ver-
lof wel zin in een trip en gaat met 
hem mee naar Amerika. 

De jongens denken als helden 
onthaald te worden, maar Ja-

Love and Honor ne woont nu bij een groep an-
ti-oorlogsactivisten en die moe-
ten niks van de soldaten hebben. 
Om geaccepteerd te worden be-
sluit Mickey te vertellen dat ze 
gevlucht zijn. Terwijl Dalton Jane 
smeekt bij hem terug te komen, 
verliest Mickey zijn hart aan de 
prachtige Candace. Hun prille 
romance maakt het niet makke-
lijker om toe te geven dat ze vol-
gende week terug moeten naar 
de oorlog... 

Hot Summer Night, 
lounge en moestuin

Castricum - Om het zomerse 
gevoel zo lang mogelijk vast te 
houden organiseert De Bakke-
rij op vrijdag 12 juli een ‘Onder-
koffer Summer Lounge Party’. En 
op zaterdag 13 juli is er een Hot 
Summer Night. Aanvang 21.00 
uur, entree gratis.
Op woensdagavond 10 juli or-
ganiseert De Groene Bak in De 
Bakkerij vanaf 20.00 uur een net-
werkavond met als thema moes-
tuinieren. Elke moestuinder is 
welkom. 
De netwerkavond voor moes-
tuinders is erop gericht om ken-
nis en ervaring uit te wisselen, 

zodat iedereen met veel plezier 
begint met of blijft moestuinie-
ren. En naast kennis en ervaring 
uitwisselen, kunnen er natuur-
lijk ook zaadjes of stekjes geruild 
worden. 

De Bakkerij is vanaf 20.00 uur 
geopend. Deze netwerkavond 
wordt georganiseerd door het 
project De Groene Bak: een pro-
ject van De Bakkerij over duur-
zaamheid. Dit project wordt ge-
steund door het Europese jon-
gerenfonds Youth in Action. 
De Bakkerij is te vinden aan de 
Dorpsstraat 30. 

Beelden en foto’s in 
etalages van Streetscape

Castricum - Deze maand zijn 
in de etalages van Streetscape 
beelden en sculpturen te zien 
van Ed en Tonny Beek, stillevens 
van fotograaf Hugo Bussen, een 
Chinese dierenriemserie van 

Saskia Steenbakkers en schilde-
rijen van Mireille Mannée. In de 
galerie is kunst te zien van ver-
schillende kunstenaars. Street-
scape is geopend woensdag to-
to en met zaterdag van 12.00 tot 
16.00 uur. 
Hugo Bussen is een professio-
nele fotograaf voor meer dan 35 
jaar. Deze getalenteerde mees-
ter van de fotografie wordt ge-
dreven door de liefde voor de 
natuur. Zijn grote passie is het 
weergeven van landschappen en 
stillevens in de stijl van de 19de 
eeuwse schilders. 
Tonny en Ed Beek exposeren 
beelden uit marmer, speksteen, 
albast en kissii-stone. Tonny spe-
cialiseerde zich  in gestileerde 
beelden opgebouwd uit metaal 
en synthetische klei. De beelden 
zijn zowel figuratief als abstract. 
Voor meer informatie of beeldOp 
de foto een werk van Ed Beek en 
een stilleven van Hugo Bussen. 

Castricum - Bij Vakantie Kin-
dervreugd kunnen kinderen in 
de vakantie elke maandagoch-
tend knutselen. Voor alle kin-
deren in de basisschoolleeftijd 
gaat de deur om 10.00 uur open 
in Dorpshuis De Kern. Meedoen 

Ook knutselen? kost 1,50 euro. De Kern is te vin-
den aan de Overtoom 15. 
Maandag 15 juli worden exoti-
sche kettingen gemaakt, mas-
kers en er wordt geschminkt.
Figuurzagen liggen klaar, het 
schaakspel en andere spelletjes. 
Vrijwilligers die mee willen hel-
pen zijn welkom. 

Goed Contact organiseert 
smakelijk netwerkevent 
Akersloot - Voor het traditio-
neel jaarlijks terugkerend sma-
kelijk netwerkevent is Goed Con-
tact, netwerk voor vrouwelijke 
professionals, op dinsdag 3 sep-
tember te gast bij ‘t Kombuis aan 
de Geesterweg 10 in Akersloot. 

Vanaf 18.30 uur worden leden en 
niet-leden verwelkomd met een 
drankje. 
Er is volop de gelegenheid on-
dernemers-wetenswaardighe-
den met elkaar uit te wisselen en 
niet-leden kunnen kennismaken 

met de sfeer binnen Goed Con-
tact. De kosten voor dit evene-
ment zijn 20 euro voor leden en 
35 euro voor niet leden. De eige-
naar van ‘t Kombuis zal de gas-
ten voorafgaand aan het diner 
meenemen in de geschiedenis 
van het restaurant en van jacht-
haven Laamens.  

Kijk voor meer informatie over de 
activiteiten van Goed Contact op 
www.goed-contact.nl. 

Hoe tevreden was Castricum?
Castricum - De gemeente on-
derzoekt jaarlijks hoe inwoners 
de Wmo-hulp ervaren. Eind 2012 
werd dat onderzoek weer uit-
gevoerd. Daarbij werden de uit-
komsten vergeleken met het lan-
delijke beeld. Veertig procent 
van de benaderde inwoners re-
ageerde. Met de belangrijk-
ste verbeterpunten gaat de ge-
meente binnenkort aan de slag.
De inwoners van de gemeen-
te Castricum voelen zich iets 
minder dan gemiddeld verbon-
den met hun buurt; inwoners 
van Castricum West relatief het 
minst; die van Bakkum relatief 
het meest. Degenen die zich het 
afgelopen jaar hebben ingezet, 
zijn minder dan gemiddeld te-
vreden over de ondersteuning 

daarbij door de gemeente. 70% 
van de inwoners helpt de buren 
wel eens; dat is in 14% van de 
gevallen ‘intensievere hulp’ zo-
als huis schoonhouden, hulp bij 
vervoer, persoonlijke verzorging. 
Anderen zeggen dat wel te wil-
len doen als ze daarom gevraagd 
worden. In de Woude en Limmen 
is de mate van burenhulp het 
grootst; in Akersloot het laagst. 
De percentages ontlopen elkaar 
echter niet veel. 13% van de in-
woners maakte zich in de afge-
lopen jaren zorgen om iemand in 
de buurt. Hiervan heeft eender-
de melding gemaakt; dat is ge-
lijk aan het landelijk gemiddel-
de, maar wenselijk is dat dat ho-
ger wordt. In de gemeente Cas-
tricum is de sociale samenhang 

iets lager dan gemiddeld; binnen 
de gemeente is die het hoogst in 
Limmen, Akersloot en de Woude.
Verkeersoverlast, vermogens-
delicten en fysieke verloedering 
worden minder dan gemiddeld 
ervaren. Inwoners in de Woude 
en Castricum zijn relatief tevre-
den over openbaar groen, straat-
meubilair en vuilophaal. Over ba-
sisvoorzieningen zoals winkels, 
zorg, OV en recreatie zijn inwo-
ners van Castricum goed tevre-
den; in De Woude juist niet.
De plaatselijke participatie door 
vrijwilligers en mantelzorgers 
komt overeen met het landelij-
ke beeld. De mate van overbe-
lasting van mantelzorgers is wel 
iets hoger. Het complete rapport 
is te lezen op www.castricum.nl. 
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Sinds 1974

Eindelijk is het zover! Op donderdag 18 juli
gaan onze deuren 
weer open in een geheel 
nieuwe winkel aan de 
Beverwijkerstraatweg 6.

Bij aankoop van een paar schoenen ontvangt iedere klant 
t/m zaterdag 20 juli een aardige attentie!

Wegens de verhuizing zijn wij van maandag 13 juli t/m woensdag 17 juli gesloten

 Beverwijkerstraatweg 6 1901 NJ Castricum Tel.  0251-650 190

De Jonge Hovenier
Voor uw
• tuinonderhoud
• tuinaanleg
• renovatie
• bestrating

Voel je thuis in
je eigen tuin

Spoorlaan 25
1911 HA Uitgeest
06-46470031
www.dejongehovenier.nl

Zondag
20.00 uur 

tot 
Vrijdag

16.00 uur

€ 10,- p.p.

Vrijdag
16.00 uur

tot
Zondag 

20.00 uur

€ 12,- p.p.

BIERTJE, BALLETJE 

BOWLEN

1  UUR  BOWLEN  2  HAPJES  3  CONSUMPTIEBONNEN  P.P.

Min. deelname 4 pers. Niet i.c.m. andere acties
Geldig in juli & augustus 2013 

WESTERWERF 1 • UITGEEST • T: 0251 315 150

BOBS.NL
1958

2013
Uw kind op zwemles?
Kom bij de Watervrienden Beverwijk.
Is uw kind 4 jaar schrijf dan nu in…

Wij geven les aan 
kinderen vanaf 5 jaar 
op maandagavond
van 18.00 - 18.45 uur
en 18.45 - 19.30 uur.

U kunt zelf op eigen gelegenheid 
trimzwemmen van 18.45 - 19.30 uur.

Voor meer informatie zie:
www.watervrienden.sportplezier.nl
of bel S. van Damme 0251 - 211 566

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

Finale  
opruiming!
tot 70% korting
en 20% op alle niet 
aFgeprijsde artikelen
*  behalve op food, boeken en cd’s, actie  

geldig van 9 t/m 16 augustus

Maerelaan 5
Heemskerk
0251-251514

Vanaf 
15 juli

Uitfairkoop

* Kofferbakmarkt 
Zondag 14 juli op de Dorps-
weide in Wijk aan Zee van 
8.00 tot 16.00 uur. www.kof-
ferbakmarktwijkaanzee.nl
Verloren:
Nordic walkingstokken merk 
Leki in bl. draagtasje op vr. 
21/6 op weg naar Afasstadi-
on (Plus4dgse Alkmaar) van-
uit Limmen. Tel. 072-5055077

Gevraagd:
Hobbyist zoekt comp, lap-
tops systeemkasten en ra-
dio’s defect geen bezwaar, 
gratis haal ik het bij u op. 
Tel. 06-50539395
Te koop:
Wii-set compleet met balance-
bord + wii fit + active personal 
trainer 150 euro, tennisspel 15 
euro+ viss . Tel. 072-5053970

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar
Column gemist? Nieuwe column over: 

vakantie en rouw. Kijk op: www.aliceloeters.nl
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Onderzoek uitbreiding win-
kelcentrum Geesterduin
Afgelopen week werd op het voorpagina-artikel van dit blad melding 
gemaakt over de voor- en tegenstanders van de uitbreiding van winkel-
centrum Geesterduin. Ook werd er gesteld dat er nog maar eens een 
aanvullend kwalitatief onderzoek gedaan zou moeten worden. (Door de 
ondernemers van Castricum Centrum en de ondernemersfederatie CAL, 
n.v.d.r.). Iets onderzoeken is bijna nooit verkeerd, maar ik ben toch weer 
bang dat dit zal leiden tot het zoveelste rapport waar niemand wat aan 
heeft. Een en ander had moeten plaatsvinden ruimschoots voordat de 
eerste pennenstreek over dit project gezet werd. Nee hoor, de proefte-
keningen zijn nog maar net droog en het politieke gekrakeel is al weer 
begonnen. 
Gelijk als bij de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg, be-
helst een ‘onderzoek’ meestal niet meer dan wat tekst en getallen welke 
bijna altijd leiden tot de gewenste uitkomst van de opdrachtgever. Con-
sultants zijn meestal mensen die de opdrachtgever zijn horloge afpak-
ken en hem via een rapport vertelt hoe laat het is. De nota van vaak 
enkele tonnen (soms miljoenen) ligt al vrij snel na het rapport op de 
deurmat en hup daar gaat het gemeenschapsgeld weer nutteloos de 
deur uit. Evenals bij de Beverwijkerstraatweg werd in eerste instantie 
geen rekening gehouden met de belangen van de bewoners. Ook nu zal 
dat wel weer plaatsvinden, terwijl de eerste vraag juist zou moeten zijn 
‘wat vinden onze dorpsgenoten ervan?’ 
De enquête van de Socialistische Partij (SP) is een goed gereedschap 
om, bij voldoende respons, een goed idee te hebben van wat de be-
volking graag wil. Alle dure onderzoeken ten spijt geven deze zelden 
het juiste antwoord op een gesteld ‘probleem’. Bij het winkelcentrum 
Geesterduin kan men zich zelfs afvragen of er wel sprake is van een 
probleem. Ik ben van mening dat de uitbreiding van het winkelcentrum 
eerder een speeltje is van wat politici met wat bevriende projectontwik-
kelaars, die zich zelden afvragen wat heeft de bevolking er aan, maar 
meer wat verdienen wij er aan. Kortom, de bestaande middenstand staat 
al onder druk, alleen projectontwikkelaars en sommige wat conserva-
tieve politici leven nog in de tachtiger jaren.
J. van der Weiden, penningmeester SP.

SP hou je aan je leest
Zeker de SP zal weten dat een steeds groter deel van de Nederlandse 
bevolking wat betreft de financiële situatie in steeds zwaarder weer 
terechtkomt. Ook zal het de SP niet ontgaan zijn dat mensen die het 
minst schuldig zijn aan de crisis naar verhouding de zwaarste financiële 
klappen krijgen en dat de belangrijkste veroorzakers van de crisis onge-
moeid worden gelaten. Er zullen veel slachtoffers vallen omdat mensen 
met weinig geld langer wachten of het nalaten om medische zorg in te 
schakelen vanwege een eigen risico. 
Dit lijkt mij voor de SP een nuttiger aandachtspunt dan het tijdverlies 
van een ambulance bij de uitentreuren besproken spoorwegovergang. 
Op deze wijze electorale aandacht voor de SP proberen te krijgen is aan 
mij niet besteed. T
ot slot kan ik mij niet voorstellen dat in het huidige tijdperk niet mogelijk 
is om in een bepaalde noodsituatie treinen tijdig te laten stoppen, zodat 
een ambulance niet voor dichte bomen staat. 
Jan Res, Castricum.

Fietsenstalling oud en nieuw!
Wat een geweldige mooie en praktische fietsenstalling hebben we ge-
kregen bij het NS-station. We hebben er wel lang op moeten wachten, 
maar nu staat er ook wat. Waar we echter al veel te lang op moeten 
wachten is het verwijderen van de fietswrakken in de openbare stallin-
gen van het station. Op 4 mei werden deze fietswrakken weliswaar ge-
markeerd met een geel label met datum waarop stond vermeld: ‘u mag 
uw fiets niet langer dan 20 dagen in deze stalling plaatsen, zonder deze 
te gebruiken. Mocht uw fiets er na 28 dagen nog staan, dan wordt uw 
fiets verwijderd.’ Elke werkdag erger ik me weer als ik om 7.00 uur imijn 
fiets een keurige stallingsplek wil geven en nog steeds naar vak B moet 
lopen voor de eerste vrije plek. De desbetreffende ambtenaar van de 
gemeente die duidelijkheid zou kunnen verschaffen over de misschien 
vergeten opruimactie moet mij nog steeds terugbellen.
Wat nu? Zal ik zelf met de ijzerzaag langs komen om mijn frustratie weg 
te zagen? Nee, dan zou ik beschuldigd worden van illegale handel in oud 
ijzer. Gemeente Castricum: kom in actie en ruim die fietswrakken op! 
Als de toerist uit de trein stapt is de eerste indruk van onze gemeente al 
een stuk prettiger en uw burgers zullen dit ook ten zeerste waarderen. 
Josephine Himmelreich. 

Marcel Steeman fractievoorzitter D66
Castricum - Tijdens een speci-
ale ledenborrel is vrijdagavond 
bekendgemaakt dat de leden 
van D66 in Castricum deze week 
Marcel Steeman hebben geko-
zen als lijstrekker voor de ge-
meenteraadsverkiezingen in 
2014.  Hij behaalde de meerder-
heid van de stemmen ten opzicht 
van zijn tegenstreefster Maris-
ka El Ouni. In 2010 was de toen 
31-jarige Marcel ook al lijsttrek-
ker. Na een periode van vier jaar 
afwezigheid bracht hij D66 weer 

terug in de gemeenteraad.  Het 
lukte hem in de campagne om 
de boodschap van D66 op een 
heldere manier voor het voet-
licht te brengen: Castricum ver-
dient méér dan ad-hoc beleid en 
korte termijn dorpspolitiek. Hij 
‘gunt’ Castricum ten minste een 
volgende vier jaar met D66 in het 
college: maar dan liefst wel met 
twee zetels meer. In het najaar 
zal de definitieve kandidatenlijst 
van D66 Castricum worden ge-
kozen. (foto: Norbert Mul.

Fietstocht naar high tea

Castricum - Zondag om 11.00 
uur start de recreatieve fiets-
tocht met aansluitend een bij-
zondere high tea. 
In Dorpsstraat 23 in Castricum 
doet Anja Dekker bezoekers een 
voorstel voor een leuke tocht 
door het duingebied met een 
frisse versnapering voor onder-
weg. Voor mensen die de zon-
dag met een lekker gezond ge-

11.00 uur ontvangt Anja bezoe-
kers met een kop thee, koffie, 
een leuke fietsroute en een pak-
ketje voor onderweg. Het stre-
ven is om tegen half twee met 
alle deelnemers te genieten van 
een welverdiende high tea. ,,Lek-
ker een stukje fietsen, wandelen 
kan natuurlijk ook, daarna aan-
schuiven voor een proeverij van 
lekker en gezond. Aan de lange 
tafels van Dorpsstraat 23 is het 
dan goed toeven. Lekker eten en, 
als je wilt, handige tips om je lek-
kerder te voelen.”
Deelnemen kan all-inclusive 
voor 17,50 euro, denk wel zelf 
aan een duinkaart! Graag aan-
melding voor zaterdag 13 ju-
li door een mail te sturen naar: 
info@voedingenleefstijlcoach.nl 
of te bellen: 06-36102305/072-
5315437. Meer informatie over 
lekker makkelijk gezonds op 
www.voedingenleefstijlcoach.nl.

voel willen afsluiten is dit een 
prachtige gelegenheid.
Fiets je fit is een kennismakings-
tocht naar heel gemakkelijk ge-
zonder leven en je goed voelen.
Anja Dekker kookt en bakt uit 
liefhebberij. Haar opleiding tot 
voeding- en leefstijlcoach is een 
logisch gevolg van haar grootste 
passie, eten! 
Anja is enthousiast, bruisend en 
Noord-Hollands nuchter. ,,Het is 
helemaal prima wanneer je van 
lekker eten houdt, de kunst is om 
niet door de commercie je maag 
te laten vullen. Zelf bepalen wat 
je eet en daarin een slimme keu-
ze maken is veel makkelijker 
dan je denkt.” Anja haalt haar 
schouders op en  lacht. ,,Zo sim-
pel!” Het overtuigende bewijs le-
vert ze aanstaande zondag. Om 

Gezonde nagels als van een baby

Eenvoudige laserbehandeling 
tegen schimmelnagelinfectie 

Heemskerk - Mensen met 
schimmelnagels durven vaak 
geen sandalen of slippers te 
dragen, omdat ze zich scha-
men voor hun teennagels. 
Dat is niet nodig. Sinds kort 
kan men de teennagels laten 
laseren en is het probleem 
verleden tijd. Laserbehande-
ling als therapie tegen schim-
melnagelinfectie neemt toe in 
populariteit. Eén of twee be-
handelingen zijn al voldoen-
de om de nagels weer prach-
tig helder uit te lagen groei-
en. Bij Instituut Revebel in 
Heemskerk wordt deze thera-
pie vakkundig toegepast.

De behandeling met laser is vei-
lig, zeer goed te verdragen en 
effectief in het bestrijden van de 
schimmel (mycose). Een schim-
mel die zich voedt met kerati-
ne, een proteïne in de nagel, is 
schuldig aan deze nare ziekte. 
Mensen kunnen er zoveel last 
van hebben dat het zelfs pijnlijk 
wordt en het lopen beïnvloedt. 

Laserbehandeling
Gedurende de behandeling 

wordt de laserstraal langzaam 
over het nagelbed bewogen. De 
laser genereert warmte onder de 
nagel midden in de schimmel-
kolonie. Tijdens de behandeling 
kan de cliënt een lichte pijnsen-
satie voelen. 

Gezonde nagels
Het resultaat is niet onmiddellijk 
zichtbaar. Nagels groeien lang-
zaam en een geleidelijke groei 
naar een gezonde nagel duurt 9 
tot 12 maanden. Afhankelijk van 
de ernst van de schimmelinfectie 
zijn vervolgbehandelingen soms 
aan te bevelen. Een behande-

ling van alle tien tenen neemt 
niet meer dan 10 minuten in be-
slag. Er is geen verdoving nodig 
en men kan direct weer sokken 
en schoenen dragen of de na-
gels lakken. 

Afspraak
Loop niet langer rond met schim-
melnagels, maak een afspraak 
en geniet ook van teennagels zo 
gezond als van een baby. 
Instituut Revebel, Maerten van 
Heemskerckstraat 27, Heems-
kerk. Tel. 0251-245138, 06-
20407511. E-mail revebel@zig-
go.nl. Website instituutrevebel.nl. 
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VERSPREIDNET

Voor info:
Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin

MET SPOED GEZOCHT
Bezorgers voor omgeving 

Geesterduin castricum week 30

Bezorgers voor omgeving Prinses 
Irene straat Castricum week 31

Ook 50-plussers zijn welkom!

(VAKANTIE)
BEZORGERS 
GEVRAAGD!!!

Onderhouds 
timmerbedrijf 

G. Duin
Voor het leveren en

plaatsen van glas, ramen, 
deuren, kozijnen, interieur-

werk en verbouwingen

tel. 06-53302440
www.timmerbedrijfduin.nl

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om service 
                            gaat
Tel. (0251) 245454

  c i m Accubedrijf

accu’s voor
alle doeleinden
zonne-energie

Ruiterweg 53
castricum

0251-654740
www.acimaccubedrijf.nl

Al meer dan 30 jaar 
een begrip!!

Autoschade DeVri
Stetweg 68a, Castricum, 0251-670989 

Informatie: www.autoschade-devri.vpweb.nl

T 0251 650 650    www.pro� letyrecenter.nl
Castricum, Oude Haarlemmerweg 77a

MARTIJN KOOIJMAN
WINTERBANDEN ZOMERBANDEN VELGEN APK ONDERHOUD • OOK VOOR LEASERIJDERS

VANAF

APK VOOR ALLE MERKEN
19.95

B A N D E N ,  V E L G E N  E N  A U T O S E R V I C E

www.kookhuislimmen.nl
072-5055186

De lekkerste maaltijden gewoon bij u thuis 
bezorgd! O.a. saté van de haas, spareribs, 
wraps, maaltijdsalades en nog veel meer. 

Online bestellen en betalen met IDEAL. 
Wij bezorgen wo. t/m zo. van 17.00 tot 

21.00 uur in: Castricum, Limmen, Heiloo, 
Akersloot, Uitgeest en Egmond-Binnen

Revebel
Maerten van Heemskerckstraat 27 • 1964 EC Heemskerk

Tel.: 0251 - 245 138 • Mob.: 06 - 20407511 • revebel@ziggo.nl

www.instituutrevebel.nl

laser de schimmelnagel

Gezonde 
nagel

Kalknagel

Méér dan lasers...

Voor gezonde en heldere nagels!

LASER
behandeling

• Veilig
• Effectief
• Snel

Fox ııı
1064 nm

•	 De	procedure	is	veilig
•	 Geen	verdoving	nodig
•	 Geen	bijverschijnselen
•	 Geen	schade	aan	de	behandelde	nagel	
	 en	aan	het	omliggende	weefsel
•	 Sokken	en	schoenen	kunnen	direct	
	 na	de	behandeling	weer	gedragen	worden
•	 U	mag	direct	na	de	behandeling	uw	nagels	lakken
•	 Geen	herstelperiode	na	de	behandeling	noodzakelijk

Te koop:
Fietsendrager, merk esa 
click-on, op trekhaak van au-
to. In prima staat. Prijs 20 eu-
ro.  Tel. 0251-657870

Te koop:
12 st. grenen vloerdelen, 88 x 
18 mm, 270 cm lang. Nagel-
nieuw, nog gebundeld. Prijs 
15 euro.  Tel. 0251-657870

Te koop:
Goal knopslot type us-51e 
met 3 originele sleutels in na-
genoeg nieuwe staat. Prijs 
15 euro.  Tel. 0251-657870

Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel- gordijn- tapijt stalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70

Uitgeest

Spoorlaan 35, 1911 HA Uitgeest
Telefoon (0251) 312705

Voor info: www.pietsanders.nl

• Aviastation 24 uur pinnen •
• Dealer aanhangwagens •

• Anssems •
• Verhuur aanhangers •

• Onderhoud en levering alle merken •
• APK station • A.A.S.

Huisontruimingen
Inkoop inboedels
06 - 17159249

Gevonden:
Op 29/30 juni is er een autosleu-
tel gevonden van het merk fiat. 
Deze lag in de taxi, bent u hem 
kwijt bel ons. Tel. 0251-315077
Te koop:
Compl. golfset met ballen,  golf-
kar  175 euro. Tel. 06-55818082

Gevonden:
Op 29/30 juni is er een autosleu-
tel gevonden van het merk fiat. 
Deze lag in de taxi, bent u hem 
kwijt bel ons. Tel. 0251-315077

Te koop:
1x vitrage wit + 1 trekstang + 24 
messing ringen + 24 haakjes, br. 
135 cm, lang 230 cm, rookvrij als 
nieuw 80 euro. Tel. 06-21921738

Gevraagd:
Voor mijn vakantiekind (15 
jaar) uit Berlijn vraag ik te 
leen: fiets van 8 t/m 25 juli. 
Tel. 0251-293775
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Twee excursies in de 
eendenkooi van Uitgeest
Uitgeest - Vlakbij Uitgeest ligt een bijzonder natuurgebied: De een-
denkooi Van der Eng. Voor de rust van de eenden is het afgesloten, 
maar op donderdag 11 juli kunt u er van 19.30-21.00 uur en zondag 
14 juli van 16.00-17.30 uur op bezoek. Kooiker Gertruud van der Eng 
vertelt van alles over verleden en heden van de eendenkooi.
Er zijn in de loop van de eeuwen duizenden eenden gevangen. Ze 
werden verkocht voor de consumptie. Dat behoort inmiddels geluk-
kig tot het verleden, maar het is nog steeds een bijzondere herinne-
ring aan vervlogen tijden. Tegen-woordig is een enthousiaste groep 
vrijwilligers actief om dit bijzondere plekje te behouden. Tijdens de 
excursies laat Gertruud van der Eng zien op welke vernuftige manier 
de eenden werden gevangen.

Zin om mee te gaan? Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.
gaatumee.nl. Bel 088-0064455 voor meer bijzonderheden. Kosten 
6,50, Beschermers 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. Ver-
zamelen op het parkeerterrein bij Uitvaartcentrum en sportterrein 
MHCU, Niesvenstraat in Uitgeest.

Kooiker Gertruud van der Eng bij de ingang van de eendenkooi 
(foto: Diana Oude Groothuis)

Mooie 500 van Assen 
voor Edwin Ott Motoren
Uitgeest - Edwin Ott motoren 
had afgelopen zaterdag op het 
circuit van Assen 3 teams rijden 
in de 500 kilometer endurance.  
Team 1, rijders Alex en Eric Ott 
zijn na 105 ronden helaas niet 
gefinisht.
In deze endurance rijdt een team 
met meerdere coureurs op ei-
gen motoren een wedstrijd over 
111 ronden (500 kilometer),op 
het circuit van Assen. Eén van 
de teamleden zit in de baan, als 
die binnen komt wordt de trans-
ponder (meet de ronde) overge-
zet op de volgende klaarstaan-
de motor en gaat coureur 2 of 

3 de baan in. Nu is het zaak om 
zo lang mogelijk te rijden zo min 
mogelijk tijd kwijt te zijn aan wis-
selen maar de coureurs van een 
team moeten wel allemaal heb-
ben gereden.

Team Edwin Ott Motoren 1 be-
stond uit de rijders Alex en Eric 
Ott. Team Edwin Ott Motoren 2 
werd gevormd door Mark Slin-
genberg, Ronald Dekker en An-
dy Dekker en team Edwin Ott 
Motoren 3 door Bob Withag, Ri-
chard Smit en Jeroen Post.
Edwin Ott had Bob Withag (oud 
ONK coureur) weten te strikken 

Eric Ott in actie (foto: Kees Siroo)

voor het 3e team, Bob had al 2 
jaar niet meer gereden en had 
er erg veel zin in, om samen met 
zijn team maatjes deze strijd aan 
te gaan.
Zo kon ook tijdens de wedstrijd 
van team 1 Alex  en team 3 Bob 
onderweg samen een leuk par-
tijtje knallen. We hadden ook 
eens heel mooi weer. Wat voor 
team 1 wel zwaar was met 2 
man veel rijden trainen en wed-
strijd. Maar ook dat ging prima 
Eric reed zelfs in ronde 102 de 
snelste tijd van de wedstrijd. Een 
1:45.1 na totaal ruim 2 uur op de 
motor zitten, een mooi resultaat. 
Ook Alex heeft nu weer wat me-
ters in de benen hij ging weer 
erg lekker rond met zijn YZF-R1.
Wel jammer dat Eric in één van 
de laatste ronde onderuit ging in 
de Strubben bocht, het team lag 
op dit moment op P4, het team 
had nu in totaal in de wedstrijd 
105 ronden gereden, maar he-
laas niet over de finish streep. 
Gelukkig had Eric zelf geen bles-
sure van de val, alleen de motor 
heeft wat schade. Eric was na-
tuurlijk zelf zeer teleurgesteld. 
De andere teams van Ott Moto-
ren zijn wel over de streep ge-
gaan met team 3 op een 18e po-
sitie met 105 gereden ronden en 
team 2 op P22 met 104 gereden 
ronden.

Team Edwin Ott Motoren heeft 
op zaterdag 20 juli de volgende 
wedstrijd met Eric in de OW su-
percup 600. En ook deze wed-
strijd is vrij toegankelijk. (Karin 
Ott)

Uitgeest - Bij de duivensport-
liefhebbers van PV de Snelvlie-
ger stonden dit weekeinde twee 
wedstrijden op het programma.

Tweede Jonge duivenvlucht 
voor Jaap Teeling
De Jonge duiven vlogen  voor 
de tweede maal dit seizoen van-
uit het Belgische Duffel met 
een afstand van 160 km. Aan-
tal deelnemers was 12 met 352 
ingekorfde duiven. Ondanks het 
ogenschijnlijke mooie weer wer-
den het voor sommige liefheb-
bers twee desastreus slecht ver-
lopende vluchten. De duiven 
werden gelost om 10.00 uur met 
een zwakke noordoosten wind 
op kop. De wind zou niet voor 
de problemen gaan zorgen maar 
waarschijnlijk wel de door het 
mooie weer veroorzaakte elektri-
sche storingen in de lucht. On-
danks dat werd de eerste en 
snelste duif al om 12.06.46 uur 
geconstateerd bij Jaap Teeling 
in Uitgeest met een snelheid van 
1260,253 m.p.m. (ruim 75 km p/
uur). De weersomstandigheden 
zorgden voor een traag verlo-
pende vlucht en het duurde dan 
ook bijna een half uur voor de 88 
prijsduiven waren vergeven. 
De uitslag van de eerste vijf lief-

hebbers 2e wedvlucht jonge dui-
ven op zaterdag 6 juli: 1-26-
28-36-42e Jaap Teeling, 2-17-
25-48e Dirk de Bruin, 3-5-24-
34-39e Ron van Rijn, 4-8-9-11-
33e Tandem W. & F. Rodenburg 
en 6-18-88e Comb. Kerssens-
Krom. De attractieprijs geschon-
ken door Wim van Hoolwerff 
ging naar de 15e duif in de uit-
slag van Gert Twaalfhoven en de 
taart ging deze week naar Hans 
Baltus met een duif op de 50e 
plaats. De eerste duif van Jaap 
Teeling was tevens goed voor 
een 11e plaats in het Rayon B 
tegen 117 deelnemers met 2845 
duiven. Geen van de de 12 deel-
nemers viel dit weekend buiten 
de prijzen. Volgende week de 
derde jonge duivenvlucht vanuit 
Grimbergen met een afstand van 
180 kilometer.

Dutch Day Racers pakt zijn 
eerste Dagfond overwinning
Het trage afkomen van de jon-
ge duiven gaf voor de oude dui-
ven die laat in de middag van-
uit het Franse Chateauroux (670 
km) zouden komen ook geen 
goede vooruitzichten. Met een 
vroege lossing om 7.15 uur in de 
morgen, kwamen ook deze dui-
ven met een lage snelheid naar 

       Zo vlogen 
       de duiven 

huis. Hierdoor konden vele dui-
ven zich die dag niet meer mel-
den op de hokken. Toch werd om 
17.26.29 uur de eerste en snel-
ste duif in Uitgeest geconsta-
teerd op het hok van Ducht Day 
Racer Piet van Hoolwerff. De 
duif vloog een gemiddelde van 
1109,586 m.p.m. wat neerkomt 
op een snelheid van ruim 65 ki-
lometer per uur.  Die dag waren 
er 12 deelnemers met 148 dui-
ven aan de start. 
De uitslag van de eerste vijf lief-
hebbers op zaterdag 6-juli: 1-10-
14-26-34e Dutch Day Racers 
uit Uitgeest, 2-3-5-9-18e Comb. 
Kerssens-Krom uit Akersloot, 
4-6-20-27-28e Ron van Rijn uit 
Uitgeest, 7-32-33-37e Ducht Day 
Flyer Tim de Goede uit Uitgeest 
en 8-12-19-24-36e Piet Groen-
tjes uit Uitgeest. De attractieprijs 
geschonken door Piet Groen-
tjes gaat naar Dutch Day Racer 
Piet van Hoolwerff voor de 10e 
duif in de uitslag. De taart van 
deze vlucht gaat naar de Dutch 
Day Flyer Tim de Goede. De eer-
ste duif van de Dutch Day Ra-
cers was tevens goed voor een 
6e plaats in het Rayon B. tegen 
98 deelnemers met 957 duiven.  
Drie van de 12 deelnemers vie-
len geplaagd door de omstan-
digheden dit weekend buiten de 
prijzen. 
Komende zaterdag worden er 
ook duiven vanuit Soissons ge-
lost, dit voor de vijfde midfond 
vlucht met een afstand van  368 
kilometer. 

Indeling jeugdteams op 
www.FCUitgeest.nl

Uitgeest - Door het Jeugdbe-
stuur van FC Uitgeest is voor de 
zomervakantie de samenstelling 
van de voetbalteams voor het 
seizoen 2013-2014 bekend ge-
maakt. Voorgaande jaren werd 
daarvoor een informatiepakket 
rondgebracht. Dit jaar wordt al-
les verspreid via de website 
www.FCUitgeest.nl. Hier is al-
le relevante informatie te vinden.
Het is al enkele jaren binnen 
de jeugdafdeling van FC Uit-
geest goed gebruik om de spe-
lers voordat zij op vakantie gaan 
te informeren over de teamin-
deling. De doelstelling van het 
Jeugdbestuur is om tijdig, zo vol-
ledig mogelijk en transparant te 
zijn in haar communicatie. Het 
informatiepakket bevat daarvoor 
een aantal documenten. Natuur-
lijk de teamindeling en de bijbe-
horende uitnodigingsbrief. Het 
pakket bevat ook over informa-
tie over ‘Sportiviteit en Respect’ 
en ‘Normen en Waarden’. Deze 
thema’s staan ook in het seizoen 
2013-2014 hoog op de agenda 
bij FC Uitgeest.
Daarnaast is in het pakket infor-
matie opgenomen over de kle-
dinglijn van FC Uitgeest en de 
jeugdscheidsrechters. De voet-

baljaarkalender is toegevoegd 
zodat iedere speler tijdig weet 
welke weekenden wordt ge-
voetbald, zie daarvoor ook www.
voetbal.nl.  
Bij de jeugdafdeling van FC Uit-
geest voetballen in het seizoen 
2013-2014 ongeveer 600 jeugd-
spelers verdeeld over 57 teams. 
Naast een groot aantal teams 
voor jongens zijn er 7 meiden-
teams en 3 gehandicapten-
teams. Ook zijn er ongeveer 30 
beginnende voetballers in de 
trainingsgroep en bij de minipu-
pillen. 

Om dit alles goed te organise-
ren zijn er ieder jaar weer enke-
le honderden vrijwilligers actief. 
Deze vrijwilligers zijn onmisbaar 
voor een goed functioneren-
de vereniging en voetbalplezier. 
Al deze taken worden op basis 
van vrijwilligheid vervult waarbij 
onervaren vrijwilligers door er-
varen vrijwilligers worden bege-
leid. Ook komend seizoen zijn er 
veel taken te vervullen en is alle 
hulp welkom. Meehelpen? Heb 
je ideeën waarmee wij ons kun-
nen verbeteren? Stuur een mail 
naar de secretaris van FC Uit-
geest, b.vredenburg@ziggo.nl.



Eenrichtingsverkeer 
op De Melksuiker
Uitgeest - Door de bouw van 
het HMS-complex was De Melk-
suiker geruime tijd niet beschik-
baar als doorgaande route. Op 
de vrij smalle weg (langs de ge-
velrij, parallel aan de provincia-
le weg) gold noodgedwongen 
tweerichtingsverkeer omdat er 
aan het einde een stremming 
was.
Nu de bouw is afgerond kan De 
Melksuiker weer worden ge-
bruikt zoals bedoeld. Dat be-
tekent dat eenrichtingsverkeer 
wordt ingesteld tussen de Bur-

gemeester van Roosmalenstraat 
1c en De Melksuiker nr. 127. Voor 
fietsers blijft het tweerichtings-
verkeer gehandhaafd.
Voor de nieuwe verkeerssituatie 
moet een verkeersbesluit wor-
den genomen.
De huidige (tijdelijke) bebording 
wordt binnenkort aangepast.
De toezegging om eind dit jaar 
de verkeersafwikkeling van de 
HMS te evalueren alvorens een 
definitief verkeersbesluit rond de 
HMS als geheel te nemen blijft 
uiteraard van kracht.

Voor De Melksuiker geldt in het vervolg eenrichtingsverkeer (foto: ge-
meente Uitgeest)

Brug Populierenlaan: 
niet meer dan 10 ton

Uitgeest - De brug over de Po-
pulierenlaan (nabij de woon-
schepen) mag voortaan uitslui-
tend worden gepasseerd door 
voertuigen die inclusief vracht 
niet meer wegen dan tien ton. 
Sinds vorige week wordt dit met 
verkeersborden aangegeven.
De brug (met nummer KW15) is 
ontworpen voor een zogenaam-
de ‘aslast’ van maximaal 10.000 
kilo. Zwaarder verkeer kan de 
constructie beschadigen. Om 

die reden heeft het college on-
langs een verkeersbesluit geno-
men dat zwaarder verkeer ver-
biedt. Dergelijk verkeer dient ge-
bruik te maken van de Geester-
weg om aan de andere zijde van 
Rijksweg A9 te komen. 
Het verkeersbesluit kan worden 
ingezien bij de balie van het ge-
meentehuis. Het is ook terug te 
vinden in de Staatscourant via: 
http://www.officielebekendma-
kingen.nl.

Deze brug in de Populierenlaan mag alleen nog  worden bereden door 
voertuigen die lichter zijn dan tien ton (10.000 kilo) (foto: gemeen-
te Uitgeest)

Zondag-
openstelling

Uitgeest - Het college van de 
gemeente Uitgeest is voorne-
mens om in de raadsvergade-
ring van 26 september een voor-
stel tot wijziging van de Verorde-
ning winkeltijden Gemeente Uit-
geest, aangaande winkelopen-
stelling op zondag, aan de ge-
meenteraad voor te leggen.
Het college heeft derhalve be-
sloten om in de periode tot aan 
bekendmaking van de gewijzig-
de verordening niet handhavend 
op te treden.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
D.A. Groen, 72 jaar

Gehuwd
J. Kwakkel en M.S. le Roy

Geboren
Tess van den Helder, dochter 
van S.P. van den Helder en L.R. 
Pletting
Martina Adriana van Dam, 
dochter van J.A. van Dam en A. 
Hommes

Autowrak 
weggehaald

Uitgeest - Burgemeester en wethouders van Uitgeest hebben in 
verband met het gevaar voor de openbare orde en veiligheid, met 
toepassing van spoedeisende bestuursdwang, het autowrak op 
onderstaande foto laten verwijderen door een autosloopbedrijf. 
Het bleek niet mogelijk de eigenaar te achterhalen.

Bootje in de problemen 
op het Uitgeestermeer
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest en Akersloot werd za-
terdagavond rond half 8 opge-
piept voor een boot in de proble-
men op het Uitgeestermeer. 
Ter plaatse was een pleziervaar-
tuig half gezonken. De achter-
kant van de boot stond vol met 
water en was vastgelopen op 
de bodem. De zeven opvaren-
den waaronder kinderen en een 
baby waren al veilig aan wal bij 
aankomst van de brandweer. 

Een moeder met baby werd op-
gevangen in een politieauto met 
een isolatiedeken om op te war-
men. Een ambulance heeft de 
opvarenden gecontroleerd op 
eventuele verwondingen, maar 
niemand hoefde mee naar het 
ziekenhuis.
Brandweer Uitgeest en Akersloot 
hebben de boot gelicht en ge-
borgen. De oorzaak van het 
zinken is niet bekend. (bron: 
112-uitgeest.nl)

Bekerindeling 
FC Uitgeest bekend
Uitgeest - De poules voor de 
districtsbeker bestaande uit ver-
enigingen uitkomende in de 
hoofdklasse en eerste klasse zijn 
bekend. De nummers 1 en 2 van 
elke poule gaan door in de dis-
trictsbeker waaronder de vereni-
gingen ressorteren.
Speeldata van de poules zijn het 
weekend van 24/25 augustus, 
26/28 augustus en het weekend 
van 31 augustus/1 september. 
FC Uitgeest speelt in poule 6.

FC Uitgeest begint met een 
thuiswedstrijd op zaterdag 24 
augustus tegen ARC (Zater-
dag 1e klasse West 2 uit Al-
phen aan de Rijn) en daarna vol-
gen er twee uitwedstrijden. Op 
woensdag 28 augustus tegen 
SWIFT (Zaterdag 1e klasse West 
1 uit Amsterdam) en op zondag              
1  september tegen de kampioen 
van het afgelopen seizoen De 
Dijk (zondag hoofdklasse West 
1) uit Amsterdam.

Regio - In het Fort bij Veldhuis 
geeft Jan van Dalen zondag 14 
juli een lezing over de Engelse 
aanval op de stuwdammen in het 
Ruhrgebied
Wie heeft er niet gehoord van de 
beroemde aanval van de Roy-
al Air Force op de Ruhrdammen 
in Duitsland. Deze poging om de 
Duitse industrie tot stilstand te 
brengen werd uitgevoerd door 
het 617 squadron van de RAF, 
dat thans de ere naam “Dambu-
sters” heeft.
Deze aanval resulteerde uitein-
delijk in de doorbraak van twee 
dammen, waardoor twee stuw-
meren leegstroomden.  
Jan van Dalen is in het dage-
lijks leven werkzaam bij de Ne-
derlandse Spoorwegen. Hij is al 
jaren bezig met de geschiede-
nis van het 617 squadron. Hij is 
een geregelde gast op de jaar-
lijkse reünie van dit squadron en 
hij kent vele van de oud vliegers 
persoonlijk.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort is gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk. De lig-
ging van het fort is op de grens 
van Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: Volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar, 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.

Lezing in Fort 
bij Veldhuis
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ViVa! Zorggroep; 
voor kwaliteit van leven

Regio - Zelfstandig blijven wo-
nen, dat wil iedereen, ook wie 
wat ouder wordt of ziek is. Ook 
de overheid stimuleert het zelf-
standig blijven wonen. Als je wat 
ouder wordt of net uit het zie-
kenhuis bent ontslagen, kan het 
zijn dat er steeds meer behoef-
te aan hulp bij de dagelijkse be-
zigheden is zoals wassen, aan-
kleden, koken of schoonmaken. 
Gelukkig is het mogelijk zelf-
standig te blijven met de dien-
sten van ViVa! Zorggroep. En dan 
maakt het niet uit of je in een ei-
gen huis woont of zelfstandig in 
een woonzorgcomplex. 
ViVa! Zorggroep kan helpen bij 
hulp bij het huishouden, verzor-
ging en/of verpleging. In Mid-
den-Kennemerland zijn al veel 
WijkZorgteams aan het werk. 
Een WijkZorgteam is een klein 
team dat zelf verantwoordelijk is 
voor de planning van de zorg in 
de wijk, en 24 uur per dag be-
reikbaar is. Met dit team is ook 
de wijkverpleegkundige terug 
in de wijk. Zij kent alle cliënten 
in de wijk en heeft contact met 
de huisarts, gemeente en wel-
zijnsorganisaties en ondersteunt 
met raad en daad, of het nu om 
wonen, welzijn of zorg gaat. Zo-
dat de cliënt zo lang mogelijk 
zelfstandig en veilig in zijn of 
haar eigen huis kan blijven wo-
nen. Als de cliënt al een indica-
tie heeft voor een woonzorgcen-
trum of verpleeghuis kan deze 
indicatie soms ook omgezet wor-
den in een volledig pakket thuis.  

Activiteiten
Maar ViVa! heeft ook diensten op 
het gebied van welzijn, zoals de 
restaurants in de diverse woon-
zorgcentra en verpleeghuizen en 
verschillende activiteiten voor 
ouderen. In de ViVa! vestigingen 

in de buurt worden allerlei acti-
viteiten en uitstapjes georgani-
seerd zodat het leven ook gezel-
lig blijft. Als zelfstandig wonende 
oudere is het mogelijk overdag 
deel te nemen aan deze activi-
teiten in de woonzorgcentra of 
verpleeghuizen van ViVa! Zorg-
groep. De activiteiten houden 
ouderen die geïndiceerd zijn, ac-
tief en betrokken. Denk aan een 
wandeling maken, zingen, dan-
sen, puzzelen, creatief bezig zijn, 
een kookclub, dat is ook kwali-
teit van leven

Zorg op afstand
Een andere manier om mensen 
zo lang mogelijk thuis te kunnen 
laten wonen is het gebruiken 
van de iPad. Het communica-
tiemiddel met de professionele  
verpleegkundige via een beeld-
scherm thuis. Het is  tegenwoor-
dig het nieuwste van het nieuw-
ste binnen de thuiszorg: Zorg op 
Afstand. De cliënt kan met me-
dewerkers overleggen, advies 
vragen en krijgen via een tablet 
of de computer thuis op elk mo-
ment. 

Trees voor dementerenden 
Ook voor kwetsbare ouderen, 
zoals mensen met dementie, rukt 
het gebruik van ICT-middelen op. 
Een veel voorkomend probleem 
bij dementie is het (ver)dwalen. 
Een probleem waardoor het niet 
meer vanzelfsprekend is om al-
leen op pad te gaan. Het gevolg 
is dat dementerenden steeds va-
ker thuis blijven; een beperking 
van de vrijheid van zowel de de-
menterende als de mantelzorger. 
Om de onafhankelijkheid van 
mantelzorgers en mensen met 
dementie te vergroten is ‘Trees’ 
ontwikkeld,  een apparaatje dat 
de dementerende cliënt bij zich 
draagt, waardoor de mantelzor-
ger met een telefoon, een ta-
blet of computer op een digitale 
kaart ziet waar de cliënt zich be-
vindt. Degene die ‘Trees’ draagt, 
kan ook met Trees bellen en ge-
beld worden. 
ViVa! is volop in verandering, in 
verandering voor ouderen. Meer 
informatie? Neem contact op via 
088-9958000.

Nostalgie 
en geschiedenis!

Bakkum - Donderdag maak-
ten deelnemers van een be-
drijfsuitje gebruik van een spec-
taculaire vorm van vervoer naar 
het strand; een multifunctionele 
nostalgische Amerikaanse bus. 
Dennis Veldt die samen met Je-

roen Peters eigenaar is van Black 
8, meldde zich in het Strand-
vondstenmuseum. 

Daar wordt een origineel kran-
tenartikel uit 1930 getoond 
waarin verslag gedaan wordt 

Castricum - De gemeenteraad 
heeft afgelopen donderdag nog 
niet ingestemd met de vernieu-
wing en uitbreiding van winkel-

Zeven lagen 
baken te hoog

CKenG en VrijeLijst samen verder
Castricum – Een verrassen-
de ontwikkeling in het politie-
ke landschap; de coalitiepartij  
CKenG en de oppositiepartij De 
Vrije Lijst fuseren. De Vrije Lijst 
behoudt zijn zetel in de raad tot 
aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen in maart. 
De besturen van beide partijen 
hebben overeenstemming be-
reikt over de thema’s, die de ba-
sis gaan vormen voor het ver-
kiezingsprogramma, en over het 

proces dat de komende maan-
den zal leiden tot een gezamen-
lijke kandidatenlijst. De par-
tij gaat verder onder de naam 
CKenG. Bovenaan de agenda 
staat behoud van lokale voor-
zieningen, versterking van de ar-
beidsmarkt, aandacht voor be-
taalbare woningen en lokale 
zorg, sport, cultuur en economie.
Roel Beems van CKenG: ,,We 
kunnen samen vorm geven aan 
een daadkrachtig lokaal bestuur 

dat breed gedragen wordt. Dat 
is belangrijker dan ooit, want 
gemeenten staan onder enor-
me druk van nieuwe taken en 
bezuinigingen door Den Haag.” 
Ron de Haan van de VrijeLijst: ‘Ik 
ga mij er de komende maanden 
voor inzetten om ons als opposi-
tie- én coalitiepartij te verenigen. 
Ik ga mij constructief opstellen 
over de standpunten van CKenG 
in de raad. Dat is wat anders dan 
het coalitieakkoord.”

In actie op strand
Bakkum - Strandpaviljoen 
Bad Noord staat zaterdag 13 
juli geheel in het teken van 
Stichting Terre. Eigenaar Mar-
cel Rinsma, zet zich al enke-
le jaren in voor deze stichting 
die de belangen behartigt van 
kinderen met het Rett syn-
droom. Hij doet dat door de 
Dam tot Damloop te lopen en 
daarvoor sponsors te vinden. 
Dit jaar loopt Tim Beerse mee 
in een beoogde tijd van een 
uur en een minuut.

Maarten Borst fietst op 13 ju-
li de Friese Elfstedentocht op het 
terras van Bad Noord. Tim fietst 

de eerste 75 kilometer mee om 
Maarten in het juiste ritme te 
brengen. Deze prestatie wordt 
omlijst met activiteiten die extra 
geld in het laatje moeten bren-
gen om Stichting Terre te kun-
nen steunen in hun onderzoek 
naar deze relatief nieuwe ziekte 
die met name zeer jonge meis-
jes treft. 

Vele weddenschappen zijn al af-
gesloten op de beoogde sportie-
ve prestaties van Maarten
en Tim. Iedereen wordt uitgeno-
digd om getuige te zijn van de-
ze sportieve prestatie en mee 
te doen aan de activiteiten. Bad 

Noord ligt zo’n twee kilome-
ter ten noorden van de hoofd-
opgang. Voor meer informa-
tie www.stichtingterre.nl. 

Filosoof schrijft boek
Limmen - De oud-Uitgeester 
en thans in Limmen woonach-
tige filosoof dr. Frans Hartens-
veld heeft een nieuw boek ge-
schreven met als titel: ‘Spirituele 
menswording in joods perspec-
tief – een wijsgerig-antropologi-
sche zienswijze.’ 

Een belangrijke inspiratiebron 
vormt voor de auteur de jood-
se mensbeschouwing, in het bij-
zonder die van Abraham Jos-
hua Heschel. Frans Hartensveld 
(1945) promoveerde in 1988 in 
de Wijsbegeerte op een proef-

schrift over het mensbeeld bij 
Heschel en de betekenis daar-
van voor opleiding en onderwijs. 

De laatste jaren van zijn arbeid-
zame leven was hij als docent 
Pedagogiek en Filosofie verbon-
den aan de opleiding Pedago-
giek van de Hogeschool van Am-
sterdam en hij heeft verschillen-
de publicaties over joodse spiri-
tualiteit op zijn naam staan. 

Het boek is verkrijgbaar bij boek-
handel Laan in Castricum en 
boekhandel Schuyt in Uitgeest. 

van de allereerste busrit naar het 
Castricumse strand. 

Dit geschiedde in de taxi van 
keizer Wilhelm, die bestuurd 
werd door de overgrootvader 
van Dennis, Theodorus Veldt. 

centrum Geesterduin. De zeven 
lagen van het baken dat in de 
nieuwbouw is opgenomen wordt 
door een meerderheid van de 
raad te hoog gevonden. Na het 
reces wordt verder gesproken 
over het plan. 
De ondernemersfederatie CAL, 
waarin ook de winkeliers van 

Geesterduin en Castricum zijn 
verenigd, start ondertussen een 
onderzoek naar de behoefte aan 
meer winkelruimte in de ge-
meente. 
Gevreesd wordt voor meer leeg-
stand in het centrum en mogelijk 
ook leegstand in het winkelcen-
trum in de toekomst.  



CASTRICUM
Geesterduin 10

Tel. 0251-653844

www.fi delio.nl     

ALLERLEI 
KORTINGEN 

KUNT U KRIJGEN 
BIJ PRIMERA 
GEESTERDUIN 
BIJ AANKOOP 

VAN EEN 
1/1 STAATSLOT 
MET JACKPOT

®

CAMEMBERT LESCURE 
Doosje van 250 gram

voor maar € 2,- 
Winkelcentrum Geesterduin - tel. 0251-652664

Super samenwerking in Castricum
tussen Primera Geesterduin 

en veel andere actieve bedrijven

Actie is geldig
 t/m 10 augustus 2013

Johannisweg 3 • Castricum
Tel. 0251 - 652 486 - www.johhof.nl

Keuze uit een pannenkoek spek,
appel, kaas of rozijnen met een 

drankje voor maar € 8,50.
 Het is voor 4 personen per voucher.

Geesterduinweg 29a
Castricum

Telefoon 0251 650849
www.viswinkel-vd119.nl

Gemarineerde kabeljauw haasjes
100 gram € 1,75

500 gram € 8,50

2 halen = 1 betalen
Geldig bij 2 betalende klanten,
goedkoopste kaartje is grati s.
De acti e loop t/m 31 augustus 2013

Geesterduin 56
Castricum

Normaal €15,-
Nu voor

Geesterduin 56

€ 7.50

Schoolpakket

op=op

(niet geldig i.c.m. andere acties, 
alleen geldig op de aanwezige voorraad)

90C+75M

Coated

100C+90M+45K

Van den Haak
Het Hoekstuk 8

Geesterduin 51-55
Heiloo
Castricum

Jamin Castricum, Geesterduin 12

10% korting 
op al het 

schepsnoep

Vraag gratis 
je Primera 
spaarpas aan
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Afscheid Jacobus en Johannes

Akersloot - Op vrijdag 5 ju-
li, de laatste schooldag, hebben 
kinderen, ouders en leerkrach-
ten van de Sint Jacobusschool 
en de Johannesschool afscheid 
genomen van hun scholen. De 
scholen gaan na de zomerva-
kantie samen als gefuseerde ba-
sisschool verder onder de naam 

basisschool De Brug. Deze naam 
werd gekozen na een wedstrijd 
waarbij leerlingen en ouders een 
nieuwe naam voor de nieuwe 
school mochten verzinnen. Beide 
scholen hebben afgelopen jaar 
in één gebouw gehuisvest ge-
zeten. Zij blijven in het gebouw 
van de Johannesschool aan de 

Buurtweg. Aan het eind van de 
ochtend verschenen Buurman 
& Buurman op het schoolplein 
om een grote klus te klaren. Zij 
moesten de namen van de Jo-
hannes- en Jacobusschool van 
de muur slijpen zodat na de va-
kantie de nieuwe naam zichtbaar 
zal zijn. Meester Fred en meester 
Wouter, in de rol van Buurman & 
Buurman maakten er een mooie 
act van waarbij veel werd gela-
chen. De kinderen hielpen Buur-
man Jacob & Buurman Johan 
door mee te denken en de let-
ters netjes op te ruimen. Er werd 
door de kinderen en leerkrach-
ten een afscheidslied gezongen, 
waarbij Roel en Denise het ritme 
trommelden. Er werd afgesloten 
met een ijsje.
Op maandag 19 augustus, de 
eerste schooldag van het nieuwe 
schooljaar, wordt basisschool De 
Brug om 8.30 uur feestelijk ge-
opend door burgemeester Mans.

Afscheid juf Margriet Muts
Castricum - Op vrijdag 5 juli werd juf Margriet Muts rond half 9 opge-
wacht door alle leerlingen van de Juliana van Stolbergschool. Zij ston-
den allemaal met een bloem klaar om haar te verrassen. Het was im-
mers haar allerlaatste schooldag. Na ruim 30 jaar nam zij afscheid om 
te gaan genieten van een welverdiend pensioen!

Een ‘Natuurlijk cadeau’ 
voor het Kleurenorkest

Limmen - De kinderen van de 
bovenbouw van basisschool het 
Kleurenorkest in Limmen heb-
ben samen met moeder An-
ja Zentveld en kunstenaar Joke 
Beentjes een staaltje ‘Natuurlijk 
Leren’ laten zien. Zij hebben met 
elkaar een beeld gemaakt als af-
scheidscadeau. Zij hebben het 
beeld een naam gegeven: Uit-
vliegen. De kinderen vliegen uit 
naar diverse middelbare scholen 
in de regio.

Beestenboel in Discovery
Castricum - Op woensdag 24 
juli wordt van 14.00 tot 17.00 uur 
in Discovery de spannende acti-
viteit Beestenboel georganiseerd 
voor kinderen in de leeftijd van 
6 t/m 12 jaar. Enerverende en 
beestachtig spectaculaire spel-
letjes en een quiz rond het the-
ma dieren staan op het program-
ma. De kosten bedragen 4 euro.
Aanmelden kan bij de Stichting 

Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 aan de balie en telefo-
nisch: 0251-656562. De stichting 
is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en op maandag- en woensdag-
middag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Voor meer leuke vakantieactivi-
teiten kan de site van de stich-
ting bekeken worden: www.wel-
zijncastricum.nl.

Breedband voor iedereen met OpenNet
Castricum - Telecommunica-
tie, zoals internet, maakt in toe-
nemende mate deel uit van het 
leven en dit belang wordt alleen 
maar groter. Alleen is niet in heel 
Castricum een toekomstbesten-
dige verbinding aanwezig. Om 
die omstandigheid om te zet-
ten in een kans is de gemeente 
in samenwerking met bewoners 
al geruime tijd bezig met de vor-
ming van een OpenNet, met als 
uitgangspunt ‘Breedband voor 
iedereen’. 
Mirko Carton en Sander Ver-
schoor van initiatiefgroep Castri-
cum op Glas leggen uit: ,,Wij wil-
len komen tot een voorziening 
door en van ons allemaal, waar-
bij zowel dorpen als de buiten-
gebieden kunnen profi teren van 
dezelfde voorzieningen. Dit is 

nodig om de leefbaarheid in on-
ze hele gemeente op peil te hou-
den. Aan de kwaliteit van de hui-
dige verbindingen komt een ein-
de, er moet iets gebeuren. Daar-
om werken bewoners, gemeen-
te en Provincie Noord-Holland 
samen om dit wél voor elkaar te 
krijgen. Na de succesvolle pei-
ling eind vorig jaar hebben we, 
in overleg met de gemeente, al-
le mogelijkheden onderzocht. 
Daarbij kwam OpenNet als bes-
te én haalbare optie naar voren.”
Een te vormen stichting wordt 
juridisch eigenaar, terwijl een 
coöperatie van bewoners, be-
drijven en investeerders econo-
misch eigenaar wordt.“ 
Momenteel wordt de laatste 
hand gelegd aan het ‘hoe en 
wat’, op korte termijn worden in-

terviews gehouden met perso-
nen die deel uit wensen te ma-
ken van het bestuur van de te 
vormen stichting. Men verwacht 
in september te starten met het 
vaststellen van de voorwaar-
den en het creëren van een fi -
nancieel aanbod voor de coö-
peratie. Castricum op Glas is op 
zoek naar mensen die een rol 
willen hebben in de stichting en 
de totstandkoming van het net-
werk. Verschoor: ,,Om dit traject 
tot een succes te maken zijn wij 
op zoek naar mensen met be-
stuurlijke ervaring, die van aan-
pakken weten en deze uitdaging 
aan willen gaan! Zij kunnen zich 
melden via info@castricumop-
glas.nl”. Meer informatie over 
OpenNet is te vinden op www.
opennetnederland.nl

Bakkummer Banroute 
Castricum - Op vrijdag 12 ju-
li kan, in het kader van de zo-
meractiviteiten 65+, deelgeno-
men worden aan de wandeltocht 
‘Bakkummer Banroute’. Om 9.30 

uur wordt er verzameld bij ’t Ou-
de Theehuys op het terrein van 
Dijk en Duin voor koffi e met wat 
lekkers. Rinus Vink neemt daar-
na de groep wandelaars onder 

Jazzdancevakantieactiviteit K3...

zijn hoede en verzorgt een route 
van 7 km door het dorp, de dui-
nen en het polderlandschap. De 
paden zijn wisselend verhard en 
onverhard. De kosten zijn 5 euro.
Inschrijven vooraf kan via e-mail  
info@welzijncastricum.nl of tele-
fonisch 0251-656562.

Uitgeest - Een 45-jarige Duit-
se automobilist raakte maan-
dagavond rond 20.15 uur zijn rij-
bewijs kwijt na een ongeval op 
de Geesterweg.Een motorrijder 
remde voor een zebrapad om-
dat er mensen over wilden ste-

Rijbewijs kwijt 
na ongeval

ken. De Duitse automobilist die 
achter hem reed kon echter niet 
meer op tijd remmen en reed te-
gen de motor aan. De Duitse au-
tomobilist moest blazen en bleek 
gedronken te hebben. 

De man blies 655 ug/l. Dit is bij-
na driemaal de toegestane hoe-
veelheid van 220 ug/l. Zijn rijbe-
wijs werd ingevorderd. De mo-
torrijder bleef vrijwel ongedeerd.

Castricum - Kinderen in de leef-
tijd van vier tot en met zes jaar die 
het leuk vinden aan Jazzdance 
mee te doen in de sfeer van het 
populaire K3 kunnen op maan-
dag 15 juli hun hart ophalen. Van 
10.30 tot 12.00 uur wordt de ac-
tiviteit jazzdance gegeven in de 

gymzaal van de Juliana van Stol-
bergschool door DOS. Op het 
programma staan naast dansen, 
schminken en K3-koekjes eten. 
De kosten bedragen 4 euro.
Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 aan de balie en telefonisch: 

0251-656562. De stichting is ge-
opend van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en 
op maandag- en woensdagmid-
dag van 13.30 tot 15.30 uur. Voor 
meer vakantieactiviteiten kan 
de site van de stichting bekeken 
worden: www.welzijncastricum.nl.



limmenbloeiend Familiezak kibbeling 
met saus  6,50

3 grote gebakken 
lekkerbekken  6,50

Gestoomde makreel
uit eigen rokerij  per stuk 3,00

Iedere vrijdag van 11.00 - 18.00 uur op het parkeerterrein achter de A.H. in Limmen

Vishandel
Heinen en Muijs 

Warm zitten en storingen voor zijn!
Denk aan uw CV onderhoud!

Drogisterij
HomeopatHie
parfumerie
speelgoeD
fotoQuelle
stomerijDepot
Kiala service
pasfoto's

Drogisterij 
AKer

Kerkweg 29a
1906 av limmen

072-5053138
Kom eens langs, u kunt parkeren voor de deur!

Nieuwe heerlijKe
zomergeur vAN Boss

uiterAArD Direct 
supervoorDelig.
ter iNtroDuctie

20% KortiNg!!!

2483 kurken op jaarmarkt
Limmen – De stand van stichting 
Limmen Ludiek had het erg druk op 
de jaarmarkt van Limmen. Burge-
meester Toon Mans beet vroeg in de 
middag het spits af door als eerste 
een gokje te wagen.  Ruim 500 be-
zoekers volgden hem hierin. Het juis-

te aantal was 2483. Ook werd er goed 
gehoor gegeven aan de oproep van 
Limmen Ludiek om kurken in te leve-
ren tijdens de jaarmarkt. Ruim 1.500 
kurken stonden er te schitteren van 
trots in een plexiglazen cilinder van 
ruim twee meter. 
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Afzwemmers de Witte Brug
Castricum - In juni hebben 75 kandidaten afgezwommen in 
zwembad De Witte Brug.
Op 5 juni is er afgezwommen voor het B-diploma. Alle eisen wer-
den beheerst door: Tim van den Berge, Annemarie Bökenkamp, 
Gaia Deidda, Gerrit van Egmond, Michelle Grogniet, Dylan Hazel-
zet, Morris Hermans, Ziggy Hermans, Pippa Hoving, Sara Huis-
man, Jeroen de Jager, Joeke Kavsek, Tom Kool, Bram Koppes, 
Sverre Lammmers, Caitlynn Le Comte, Milou Liefting, Vico Lin-
deman, Jens van der Locht, Boy Peemen, Minke Remigius, Lara 
Roos, Esmee Rörik, Quinten Schaft, Bram Steeman, Karmijn Toe-
poel, Freek van Veen, Stefano Veldt, Silke Vos, Skye van Vugt, Tam-
mo Wondergem en Daan van Zijtveld.
12 juni hebben eerst Tessa Boorsma, Nadine van Lieshout, Ishaq 
Muntslag, Sil de Ridder, Katinka Röttgering, Leefa Salim Arooni, 
Maaike Scheerman en Faith Zwartepoorte  voor het C-diploma af-
gezwommen en zij hebben alle eisen met goed resultaat afgelegd. 
Daarna hebben: Yoni Bas, Louisa Elders en Mila Kleine Staarman 
voor Snorkelen 2 afgezwommen. 
Op 26 juni werd er afgezwommen voor het A-diploma. Bram Ad-
miraal, Joëlle Blokpoel, Kyra Buurmeijer, Dunya Cleeren, Alec 
Deumers, Luuk van Eijk, Fiene Flantua, Demi Fontijn, Floor Hila-
rius, Justus Honhoff, Job Huiberts, Esmee Kanters, Fien van der 
Kommer, Fleur Koomen, Leanne Kruijff, Eva Kuijper, Indy Levering, 
Jasmijn Lind, Sterre Meijer, Tess Nijman, Liz Noom, Cécile Rött-
gering, Lidia Saat, Leila Sheykhzada, Daan Sloog, Julie Smit, Mijs 
Valkering, Xander de Vink, Liam Walker, Tristan Way, Jill de Wit en 
Sem Zijlstra zwommen goed voor hun eerste echte zwemdiploma.

Fotowedstrijd FC Castricum
Castricum - Martin Langeveld 
van de Roset hoefde er geen se-
conde over na te denken. Van-
wege het enorme succes van de 
afgelopen twee zomers wordt 
voor de derde keer de actie ‘Zo-
merfoto van het Jaar’ georgani-
seerd. De hoofdprijs is een taart 

met daarop de winnende foto af-
gedrukt. De foto moet het the-
ma bevatten en kan met een ti-
tel met een bijschrift van mini-
maal twee alinea’s tot en met 31 
augustus gemaild worden naar 
pr@fccastricum.nl. 
(Foto: Han de Swart)

Castricum - Vliegvisvereniging 
De Natte Nimf verhuist naar 
Castricum. De vereniging is tien 
jaar geleden opgericht in Heiloo 
en de activiteiten vonden groten-
deels plaats in Heiloo en de re-
gio. Per 1 september wordt de 
wekelijkse bindavond gehouden 
in het clubhuis van de Salaman-
der op sportpark Wouterland.
Wie interesse heeft of gewoon 
een keer wil komen kijken kan 
contact opnemen met Rene 
Nanne, tel. 06-51393141.
 

De Natte Nimf 
verhuist

Limmen - Milosj van Renes-
se heeft donderdag de vierde rit 
om de K.P.B. mountainbike cup 
na een uiterste inspanning ge-
wonnen. Op het almaar techni-
scher wordende parcours was 
het de latere winnaar Van Re-
nesse, die ook het initiatief van 
de groep naar zich toetrok. Mark 
Klijbroek, sinds drie jaar inwoner 
van Essen uit het Ruhrgebied in 
Duitsland, had als voormalige in-
woner van Egmond in zijn kor-
te weekendverblijf de kans weer 
eens mee te doen aan dit regi-
onale ‘Kampf’. Voor zijn emigra-
tie naar het buurland was Klij-
broek regelmatig podiumrenner 

Bike-Run zege 
Van Renesse

Castricum - Zaterdag moes-
ten de duiven van postduiven-
vereniging de Gouden Wieken 
voor de zogenaamde Dagfond-
discipline vanuit het verre Cha-
teauroux (686 km) vertrekken. . 
Er waren voor deze zware trip 51 
duiven uit Castricum ingeschre-
ven. Ruim tien uur tegen de wind 
op boksen had de vierjarige dof-
fer de Nl09-1059116 van Nico de 
Graaf nodig om fraai te kunnen 
zegevieren. Cees de Wildt klok-
te de tweede duif en derde werd 
Sander de Graaf.
Eerder op de dag was het al 
wachten geweest op de jon-
ge duiven die vanuit Duffel (165 
km) het luchtruim gekozen had-
den. De Gouden Wieken was in 
deze meeting met 256 duiven 
vertegenwoordigd. Na ruim twee 
uur bleek hier de jonge duif van 
Sander de Graaf goed voor de 
overwinning. Het als winnaar ge-
fi nishte doffertje werd van dicht-
bij op de staart gezeten door een 
duif van Cees de Wildt met als 
derde Arie Hageman. Ook Ger-
hard Tromp had het genoegen 
een vroege duif te klokken nipt 
voor John Kool. De duiven van  
Anton Tromp, Jaap Kaandorp en 
Cor Sprenkeling waren terug te 
vinden in de top tien.

Duiven stevig 
aan de bak

in deze wekelijkse wedstrijd. Nu 
moest Klijbroek, zoals het zich 
liet aanzien met een ‘zwei zu 
eins’ uitslag tevreden zijn. Maar 
het scheelde maar een haar of 
Klijbroek kon de Hollanse tul-
pen meenemen naar zijn huidi-
ge Heimat. 
Dit gebeurde dus bijna, om-
dat Van Renesse, naast zijn in-
middels gebruikelijke buitelin-
gen, ook weer tegen een mecha-
nisch probleem aanliep: zijn ket-
ting onwrikbaar vastgetrapt. Re-
sultaat: de laatste 300 meter ren-
nend te voet met de fi ets aan de 
hand naar de streep. Happend 
naar adem wist Van Renesse, 
amper 100 meter voor Klijbroek, 
zijn zege op een bewonderens-
waardige manier binnen te ha-
len.

Laatste jeugdviswedstrijd
Castricum - Vrijdag 5 juli is de 
laatste jeugdviswedstrijd van 
2013 gevist in de Casimirvijver te 
Castricum.
De opkomst was groot, 19 kin-
deren hadden een plekje geloot 
en om 19.15 uur klonk het start-
sein. Totaal zijn er 52 visjes ge-
vangen. In de leeftijd tot 10 jaar 
was Floyd Ooms de winnaar met 
11 vissen. In de leeftijd vanaf 10 
jaar was Tim Gijzen de winnaar 

met 14 vissen. Een extra beker 
was er dit keer voor de grootste 
vis. Mees Beerkens (6) wond de 
hengel en de beker voor een vis 
van 18 cm. Helemaal leuk om-
dat dit zijn eerste keer was dat 
hij mee deed met een wedstrijd. 

In 2014 worden er weer nieuwe 
wedstrijden gehouden, de da-
tums worden aangegeven op de 
visvergunning en op de website.

Combinatieteam HCV’90 en CSV
Castricum - Komend seizoen 
slaan HCV’90 en CSV Handbal 
de handen ineen om onder be-
geleiding van trainer Johan van 
Huisstede samen op hoog ni-
veau te handballen. 
Voor een nieuw samengesteld 
team, waaruit een paar belang-
rijke speelsters zijn vertrokken, 
zou de plek in de tweede divisie 
te zwaar zijn. Daarom is bij de 
bond een plek in de Hoofdklasse 
aangevraagd. Deze was alleen 
nog beschikbaar in de Hoofd-
klasse A, waardoor de groep ko-

mend seizoen regelmatig afreist 
naar het noorden en oosten van 
het land.
,,Geen probleem’’, zegt Milou 
Graas, speelster van CSV. ,,Het 
geeft een aantal speelsters van 
CSV de kans om hun ambitie, 
spelen op hoger niveau, waar te 
maken. Een mooie uitdaging, die 
we vol overtuiging aangaan.’’
Deze ambitieuze groep is hard 
op zoek naar sponsoren voor 
de verre ritten. Interesse? Neem 
contact op via info@csvhand-
bal.nl.

Castricum - Het wandelschema 
van de ‘wekelijkse woensdagse’ 
wandeltochten, georganiseerd 
door Stichting Welzijn Castricum,  
is veranderd en ziet er nu als 
volgt uit: Elke woensdag  start 
er vanaf De Hoep om 10.00 uur 
een wandeling van 3 km én een 
van 7 à 10 km. Voor de mensen 
die graag een langere tocht ma-
ken is er de mogelijkheid om op 
de even weken een wandeling 
van 15 km te maken. Het start-
punt ligt dan bij het NS Station 
van Castricum en de begintijd is 
eveneens 10.00 uur. Deelnemen 
is gratis, een geldige duinkaart 
wel noodzakelijk. Vooraf aanmel-
den is niet nodig. Voor meer in-
formatie: Charles Verstraete, tel. 
0251-650742 of Stichting Wel-
zijn, tel. 0251-656562.

Gewijzigd 
wandelschema

Akersloot - Afgelopen zaterdag vonden de kringkampioenschappen 
voor pony’s in Bergen plaats. Ook voor de allerkleinsten van 6 jaar tot 
13 jaar was er een bixie kampioenschap over drie onderdelen, sprin-
gen, dress en een spel. Hier kwam Fleur uit in de klassen b dressuur, 
de hoogste klasse van de drie klassen. Met haar vorige pony Shama, 
die inmiddels overleden is, heeft Fleur 70 prijzen gewonnen. Met pony 
Maddy, een pony van net vijf jaar oud en sinds een jaar in het bezit, be-
haalde ze deze wedstrijd een tweede plaats bij het springen en dres-
suur van kring midden in Noord-Holland. 

Tweede plaats 
voor Fleur



Oliver Anderson pakt titel 
Biesterbos Open 2013

Castricum - Afgelopen week 
vond voor de 57ste keer het 
Biesterbos Open plaats op de 
banen van T.C Bakkum. In een 
week met prachtige omstan-
digheden wist de pas 15-jarige 
Oliver Anderson de titel te pak-
ken in het jongens enkel spel. Bij 
de meisjes ging de overwinning 
naar de Servische Ivana Jorovic. 
Helaas werden de Nederlandse 
deelnemers al vroeg in het toer-
nooi uitgeschakeld.
Anderson die voor het eerst op 
een trip buiten Australië is be-
gon in het hoofdtoernooi zijn 
wedstrijden te winnen. In de 
kwartfinale was Pavel Staubert 
(CZE) zijn tegenstander. Ander-
son wist zijn wedstrijd van Stau-
bert te winnen en plaatste zich 

net als twee landgenoten: Marc 
Polmans, Akira Santillan en de 
Indiër Sumit Nagal voor de halve 
finales. In zijn halve finale nam 
Anderson het op tegen Santillan 
en mocht Polmans het opnemen 
tegen de als tweede geplaats-
te Nagal. Anderson had weinig 
moeite met het spel van zijn trai-
ningsmaatje en wist zich zo een-
voudig te plaatsten voor de eind-
strijd. In de andere halve finale 
wist Polmans van Nagal te win-
nen. Eenvoudig was deze over-
winning niet want de 16-jarige 
Polmans had hiervoor drie sets 
nodig. Zo werd de finale van het 
Biesterbos Open 2013 een Au-
stralisch onderonsje. Anderson 
won de openingsset met 6-1. In 
de tweede set wist Anderson ge-

lijk al een break te pakken, de-
ze gaf hij niet meer uit handen 
en wist zo de titel te pakken in 
Castricum. 
In het meisjes schema wisten 
de geplaatste spelers hun status 
niet waar te maken, al na twee 
speelrondes lag de top-vier uit 
het toernooi. Ivana Jorovic en de 
Zwitserse Jil Belen Teichmann 
wisten wel hun wedstrijden te 
winnen en zo de finale te beha-
len. In de finale wist Teichmann 
gelijk het initiatief te nemen en 
Jorovic onder druk te zetten. 
Jorovic was duidelijk niet blij 
met haar performance en gooi-
de al vroeg een racket stuk in de 
wedstrijd. Na dit moment kreeg 
de Servische veel meer contro-
le over de wedstrijd en wist zelfs 
de eerste set met 6-4 te win-
nen. In de tweede set wist Joro-
vic haar sterke spel vast te hou-
den en  wist zo de set met 6-3 
te winnen. De titel bij het meisjes 
dubbel werd gewonnen door het 
Colombiaanse duo Herazo Gon-
zalez/Perez Garcia. In een span-
nende wedstrijd hadden ze een 
match-tiebreak nodig om te win-
nen van het Hongaarse duo Bar-
zo/Stollar.  
Bij de jongensdubbel ging de ti-
tel naar koppel Muller (FRA)/
Munar Clar(SPA), evenals de 
meidendubbel was een match-
tiebreak nodig om de wedstrijd 
te beslissen. Muller/Munar Clar 
waren hierin net iets gelukkiger 
dan het Spaanse koppel Alvo 
Eman/Barroso Campos . 

Biljartvereniging ‘t 
Steegie bestaat 25 jaar

Castricum - Het 25-jarig jubile-
um van biljartvereniging ‘t Stee-
gie is uitbundig met alle leden 
gevierd bij ‘Het Hof van Kijkuit’ 
in de duinen.
Voor voorzitter Martien Res was 
het een drukke avond, het was 
zijn laatste optreden als voor-
zitter van ‘t Steegie. Hij heeft 
de voorzittershamer doorgege-
ven aan Hans Oudejans. Martien 
werd door de leden van de club 
bedankt voor zijn enthousias-
te manier van optreden. En daar 
is hij voor beloond met een oor-
konde en de titel erelid van Bil-
jartvereniging ’t Steegie.
Martien is gestopt als voorzit-

ter, maar biljarten blijft hij wel. 
Tevens deelde hij de prijzen 
uit van het afgelopen seizoen  
2012/2013.
Op de foto is te zien dat hij een 
zichtbaar aangedane John Sal-
lehart feliciteert met zijn eerste 
prijs. Voor John was het de eer-
ste keer dat hij een titel binnen-
haalde. Goede tweede werd Bert 
Zonneveld en derde Hans Oude-
jans.
Tijdens het zomerreces wordt 
er ieder donderdagavond gebil-
jart vanaf 19.00 uur. Biljarters die 
ook de keu weer eens willen op-
pakken, zijn hier welkom om een 
partijtje te komen spelen. 

Castricum - De zomer work-
shop mindful wandelen wordt 
door Context gegeven op 
woensdag 31 juli en 21 augus-

Mindfulness 
wandeling

tus van 14.00 tot 16.00 uur. Mee-
doen aan de workshop is gratis. 
Het startpunt is de rode kamer 
van het administratiegebouw op 
het terrein van Dijk en Duin, Dui-
nenbosch 3. Deelnemers kunnen 
zich melden bij de receptie.
Aanmelden via Context, tel. 088-
3571790/3571980.

Eerder uit bed voor de 
wekelijkse fietstochten
Castricum - De wekelijks ge-
organiseerde fietstochten onder 
de noemer ‘Fietsen vanuit Castri-
cum’ gaan met ingang van dins-
dag 16 juli om 10.00 uur van start 
met als vertrekpunt de voorzijde 
van station Castricum bij de klok. 
De tochten zijn zo’n 20 tot 25 ki-
lometer. Belangstellenden kun-
nen zonder opgave deelnemen 
en er zijn geen deelnamekosten 

aan de tochten verbonden. Wel 
is een duinkaart nodig. 

Onderweg wordt in een restau-
rant gepauzeerd, consumpties 
zijn voor eigen rekening. Bij twij-
fel of een fietstocht doorgaat in 
verband met de weersomstan-
digheden, kan gebeld worden 
met Ben Brussel 0251-650219 of 
Hans van Houten: 06-83360040. 

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij:
Verspreidnet, Castricummerwerf 39-41 Castricum 
of opsturen naar: De Castricummer / Uitgeester Courant, 
Zeeweg 189-191, 1971 Hb iJmuiden

Kabalen kunnen ook worden opgegeven via de link op onze website: 
www.castricummer.nl of www.uitgeestercourant.nl
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Gratis kabaaltJEs wOrDEn GEPlaatst OnDEr DE VOlGEnDE VOOrwaarDEn:

- Eén bOn PEr wEEk
- Géén OnrOErEnDE GOEDErEn, wOOnrUimtE Of aUtO's.
- Géén GOEDErEn En DErGEliJkE mEt EEn waarDE bOVEn DE € 500,- 
- Géén PErsOnEEls- Of ZakEnaDVErtEntiEs.
- Géén wErk GEVraaGD Of aanGEbODEn.
- briEVEn mEt tE wEiniG POrtO wOrDEn niEt in bEHanDElinG GEnOmEn.
- altiJD PriJs VErmElDEn

wiJ kUnnEn GEEn EnkElE aansPrakEliJkHEiD aanVaarDEn VOOr sCHaDE 
Van wElkE aarD Dan OOk, Ontstaan DOOr niEt tiJDiG Of OnJUist 
PlaatsEn Van kabaaltJEs. kabaaltJEs kUnnEn OP GrOnD Van HUn inHOUD, 
ZOnDEr OPGaaf Van rEDEnEn, wOrDEn GEwEiGErD.
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Uitgeest - Kan het ook te warm zijn voor de kermis? Ja dat kan en dat was te merken op zondagmiddag. 
De middag dat het altijd snoeidruk is bij de botsautootjes, draaimolens en het spookhuis. Het was een 
gezellige drukte maar toch ging menig gezin pas later aan de suikerspin want eerst werd er een bezoek-
je aan het strand, zwembad of meer gebracht. We hadden al te lang op deze temperatuur moeten wach-
ten en omdat je in Nederland nooit zeker weet wanneer je de plu weer moet pakken, vertrokken we mas-
saal. Dat werd tegen de avonduren flink ingehaald en ook bij de kroegen had men geen klagen. Daar 
kwam de stemming er goed in met verschillende optredens en er werd luid meegelald. Maandagoch-
tend half acht startten de diehards met deunen en werd het eerste biertje zonder een spier te vertrekken 
achterover geklokt. Een schaal met broodjes ging rond en bracht enig tegenwicht. (Monique Teeling)

Kermishitte




