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WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Gemeente onderzoekt 
uitbreiding winkelruimte
Castricum - Terwijl de plan-
nen voor de uitbreiding van 
winkelcentrum Geesterduin 
gewoon door kunnen gaan, 
stelt de gemeente Castricum 
nu een onderzoek in naar de 
detailhandel in de gemeente, 
samen met ondernemers en 
de Kamer van Koophandel. 

Dat werd donderdagavond on-
der grote publieke belangstelling 
besloten tijdens het raadsplein in 
het gemeentehuis.
Uit het onderzoek moet de nood-
zaak van een uitbreiding van het 
winkelcentrum duidelijk worden. 
De ondernemers van het cen-
trum hadden liever gezien dat 
Geesterduin pas op de plaats 

Zorgen over plaatsing wind-
molens dichter voor de kust

Castricum - De ANWB en ve-
le leden maken zich zorgen over 
het voornemen van het kabinet 
om windmolens dichter voor de 
kust te plaatsen. De zichtbaar-
heid zal hierdoor aanzienlijk 
toenemen. En dat beïnvloedt de 
kwaliteit van het uitzicht en de 
beleving van strand en zee door 
de kustbezoeker, zo stelt de ver-

eniging. De stem van recreanten 
zou daarom mee moeten wegen 
in de besluitvorming, vindt de 
ANWB. Leden kunnen hun me-
ning geven op anwb.nl/beleef-
dekust. 
Op dit moment is het beleid om 
windmolens op zee buiten de 
12-mijlsgrens te plaatsen, dat 
wil zeggen: 23 kilometer of ver-

der uit de kust. Maar dat is een 
dure oplossing. Daarom heeft 
het kabinet de afgelopen maan-
den gezocht naar potentiële lo-
caties binnen de 12-mijlszone. 
Dat is goedkoper, maar heeft 
ook een prijs. De nieuwe gene-
ratie windmolens is al gauw 130 
tot 150 meter hoog. Zelfs als de-
ze windmolens op 23 kilome-
ter uit de kust worden geplaatst, 
steken ze nog altijd tussen de 
100 en 130 meter boven de ho-
rizon uit. Ook de huidige wind-
molenparken voor Egmond/Bak-
kum en IJmuiden, waar gebruik 
is gemaakt van een kleiner type 
windmolen, zijn vanaf het strand 
goed te zien. De ANWB is in vóór 
duurzame energie, maar wil dat 
de schade voor de recreant be-
perkt blijft. Foto: ANWB.

zou maken tot de uitslag van 
het onderzoek bekend zou zijn. 
Geesterduin dateert uit 1975 en 
is voor het laatst gerenoveerd 
in 1995. De gemiddelde om-
vang per verkooppunt blijft be-
duidend achter bij soortgelijke 
centra. Zestien winkeliers wil-
len hun verkoopruimte uitbrei-
den. Of er nieuwe winkels wor-
den geopend is nog niet bekend. 
Het Bureau Stedelijke Planning 
onderschrijft in het eindrapport 
over de uitbreiding van Gees-
terduin de beleidslijn om Gees-
terduin gedoseerd uit te breiden 
en het winkelareaal in het dorps-
centrum verder te concentreren. 
Op 4 juli wordt verder gepraat 
over de kwestie. 

Castricum
Heerhugowaard

SLAGROOMTAART
8/10 personen Van 13,95 voor 9,95

HAZELNOOT 
KROKANTVLAAI

10/12 personen Van 13,95 voor 9,95

HOERA GESLAAGD!

Zaterdag
een winkel 

vol Vaderdag
taarten!!!

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Lekker makkelijk
Gehaktballen 
kant en klaar

4 stuks € 5,95
vleeswarentrio
Gebraden 

gehakt
Rundvlees

salade
Casselerrib
samen € 4,99

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl

Akersloot - Maandagochtend 
werd ingebroken bij een super-
markt aan de Raadhuisweg rond 
3.15 uur. Er bleek een raam ver-

Inbraak supermarkt, getuigen gezocht
nield te zijn en er werden siga-
retten weggenomen. De politie 
is voor haar onderzoek op zoek 
naar getuigen. Bel 0900-8844.
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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

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
23-05-2013: Daan, zoon van D. 
Mercks en Z. Korceková, gebo-
ren te Beverwijk. 23-05-2013: Li-
fi Mees, dochter van N. Stet en 
F.M. Veldhoen, geboren te Alk-
maar. 29-05-2013: Sem Wilhelm 
Hiddo, zoon van R.W.H. Zuur en 
B. Krol, geboren te Alkmaar. 30-
05-2013: Giel Corné, zoon van 
S.J. van Dam en M.G. Huiberts, 
geboren te Beverwijk. 31-05-
2013: Luuk, zoon van A.W. Rij-
erkerk en T.W.A. van der Plank, 
geboren te Beverwijk. 03-06-
2013:  Tim, zoon van D. Klene en 
M.T. Duin, geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
24-05-2013: Twan Cornelius, 
zoon van D.C.H. Dekker en S.M. 
Winder, geboren te Limmen. 29-
05-2013: Lida, dochter van M. 
Sheykhzada en S. Ghafari, ge-
boren te Alkmaar. 01-06-2013: 
Tristan Emyl, zoon van J. Revers 
en M.C.M. Vreeburg, geboren te 
Limmen.
Wonende te Akersloot:
26-05-2013: Gijs, zoon van J. 
Bloedjes en M.A.G. Sinnige, ge-
boren te Akersloot. 29-05-2013: 
Sandro, zoon van W. Soleban en 
A. Roozendaal, geboren te Alk-
maar.
Wonende te Bakkum:
23-05-2013: Maya Eefje Heidi, 
dochter van J.P.B. Pross en W.L. 
Chao, geboren te Beverwijk.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
25-05-2013: Zonneveld, Alexan-
der G. en Assink, Joyce J.E., bei-

den wonende te Castricum. 29-
05-2013: de Wit, Gerbrand M. 
en Beemsterboer, Maria M., bei-
den wonende te Castricum. 31-
05-2013: Touber, Hans F. en de 
Wolf, Anna W.M., beiden wo-
nende te Castricum. 31-05-2013: 
Duiker, Patrick J.C. en Kramer, 
Angelique, beiden wonende te 
Heemskerk. 31-05-2013: Breu-
ker, Joël B. en Couwenhoven, Si-
mone, beiden wonende te Zaan-
dam. 01-06-2013: Aker, Ramon 
J.J. en Zielman, Daniëlle M., bei-
den wonende te Hoogkarspel. 
04-06-2013: Molenaar, Rick C. 
en Wielinga, Patricia, beiden wo-
nende te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
25-05-2013: Luijbe, Albertus W., 
oud 89 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met M. Hijstek. 26-
05-2013: van den Boogaard, Eli-
zabeth, oud 85 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met W. Schagen. 31-05-2013: 
Sprenkeling, Saverienus N., oud 
66 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met C.M. Borst. 31-05-
2013: Brasser, Josephus T., oud 
72 jaar, overleden te Heemskerk. 
02-06-2013: Sibeijn, Louisa M., 
oud 81 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met D. 
Teijmant.
Wonende te Akersloot:
27-05-2013: Kriek, Maria E., oud 
87 jaar, overleden te Akersloot, 
gehuwd geweest met T. Dil. 28-
05-2013: Gimpel, Anton C., oud 
70 jaar, overleden te Heemskerk, 
gehuwd met R.A.G. Kok.

Lattenzager De Jonge 
Leeuw draait weer

Uitgeest - Een molen moet 
draaien. Daar zijn het recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgees-
termeer (RAUM) en de stichting 
Akersloter- en Uitgeester Mo-
lens (SUAM) het hartroerend 
over eens. Dus werd afgespro-
ken dat de lattenzager De Cor-
neliszoon op het voormalig indu-
strieel erfgoedpark bij Uitgeest 
op gezette tijden in de wind 
wordt gezet om de wieken weer 
te laten rondgaan. 
Het RAUM is nu formeel eige-
naar van de molen. Van de SU-
AM kwam het verzoek weer iets 
te gaan doen met de lattenzager, 
die al weer twee jaar stilstaat. In 
goed overleg is nu besloten dat 
de molen elke veertien dagen 
een keer in bedrijf zal zijn. 
Het SUAM levert gediplomeerde 
bemanning. Gerbrand de Vries, 
molenaar van De Kat in Uitgeest, 
gaat het beheer coördineren.  Hij 
heeft al eerder op de Cornelis-
zoon gedraaid en weet als er-
kend examinator als geen ander 
hoe je met de molen moet om-
gaan. Hij kan voor de beman-
ning beschikken over twee re-

cent afgestudeerde molenaars 
van de SUAM: Joop van Vliet uit 
Egmond aan de Hoef en Ella ter 
Heide uit Castricum.
Dinsdagochtend 28 mei heeft 
beheermedewerker Arthur  van 
Leuven van het recreatieschap 
de sleutel van de molen over-
handigd aan Gerbrand de Vries 
en Paul Rijkers. Rijkers  is mo-
lenaar van De Hoop in Amster-
dam en ook bestuurslid van de 
stichting Cornelis Corneliszoon 
van Uitgeest CCVU, die zich in-
zet voor de herbouw van een 
grote houtzaagmolen aan de oe-
vers van het meer.
Het recreatieschap is momenteel 
op zoek naar een ondernemer 
die het erfgoedpark zoals dat er 
nu bij ligt met een eigen plan wil 
doorontwikkelen. Geïnteresseer-
de partijen kunnen hiertoe tot 21 
juni een ontwikkel en exploita-
tievisie bij het recreatieschap in-
dienen . Meer informatie hier-
over is te vinden op de websi-
te van het recreatieschap: www.
alkmaarder-enuitgeestermeer.nl 
.  Zie ook: www.houtzaagmolen-
uitgeest.nl

De lattenzager Corneliszoon op het voormalig industrieel erfgoedpark 
De Hoop.

Bibliotheek van oud-burgemeester 
Cees Waal onder de hamer

Castricum - Volgende week 
dinsdag komt bij Veilinghuis De 
Eland/Van Gendt Book Aucti-
ons de bibliotheek onder de ha-
mer van Cees Waal (1943-2011), 
waarnemend oud-burgemeester 
van Castricum. 
De bibliotheek omvat ruim 120 
kavels en geeft een beeld van 
waar zijn interesses lagen: archi-

tectuur, vaderlandse geschiede-
nis, oude en moderne kunst, li-
teratuur, Romeins recht, lokale 
geschiedenis en topografie. De 
gratis toegankelijke kijkdagen 
zijn op donderdag 13 juni, vrij-
dag 14 juni, zaterdag 15 juni en 
zondag 16 juni van 10.00-17.00 
uur. Adres: Weesperstraat 110 te 
Diemen.

D66 wil schaap met vijf poten
Castricum - In het college is het 
plan van aanpak ‘Samen aan de 
slag’ behandeld. In dit plan pre-
senteert het college een aanpak 
hoe mensen kunnen meedoen in 
onze samenleving, zo kort mo-
gelijk in de bijstand zitten en de 
kosten van de gemeente worden 
verminderd. D66 heeft uitge-
sproken een groot voorstander 

te zijn van het extra inzetten van 
een externe jobhunter. Deze job-
hunter moet banen binnen gaan 
halen voor mensen zonder werk 
in samenwerking met de amb-
telijke organisatie. ,,Kortom een 
schaap met vijf poten die binnen 
korte tijd kan zorgen voor bij-
voorbeeld 1.000 werkgeverscon-
tacten in Castricum en de regio.” 

Collagetechnieken en 
boetseren bij Perspectief

Bakkum – Maar liefst 2,5 dag 
duurt een workshop van Afke 
Spaargaren. Hierin worden zelf-
gemaakte collages gemaakt, 

geïnspireerd op een bestaand 
kunstwerk. Deze workshop start 
op maandag 1 juli om 13.30 uur 
en duurt tot woensdag 3 ju-
li 16.30 uur. Vervolgens  begint  
maandagmorgen 8 juli een por-
tretboetseer4daagse. Onder lei-
ding van Ton Rota wordt in vier 
opeenvolgende ochtenden van 
9.30 tot 12.30 uur een gelijkend 
portret geboetseerd van het 
achttienjarige model Matthijs. 
Aanmelding  bij Joanne Vetter, 
0251-655183, e-mail: joanne_
vetter@hotmail.com.

Castricum op tv 
Castricum - In de nieuwe af-
levering van Couleur LoCALe 
schuiven ditmaal drie gasten aan 
bij presentator Peter van Raalte. 
Van Raalte praat met Hanneke 
Besjes over het nieuwe seizoen 
Plusactiviteiten, dat in het najaar 
weer begint. Verder is Robert de 
Rijke te gast, hij komt als cul-
tuurcoördinator van de gemeen-
te Castricum onder andere ver-
tellen over twee evenementen in 
de zomermaanden: Uit de Kunst 

in Castricum en Castricum Culi-
nair. Tot slot spreekt Van Raalte 
met Pauline van Vliet. Zij is his-
torica en filmmaakster. Eerder 
maakte zij een film over de Cas-
tricumse Indonesiëgangers en 
nu werkt zij aan een project over 
de Slag bij Castricum die plaats-
vond in 1799. Première van de 
film Soldaat onder het zand is op 
6 oktober, op de dag dat de Slag 
plaatsvond. De aflevering is te 
zien op C-TV, dé televisiezender 
voor de gemeente Castricum, om 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 en 
23.00 uur tot half juni. 
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

woensdag 20.00 uur  
Two Mothers

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur  
maandag & dinsdag 20.00 uur  

The Hangover 3
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 15.30 uur  
dinsdag 14.00 uur

Quartet
maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Boven is het stil
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 15.30 uur  
The Great Gatsby - 3D

zondag 19.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur   

Daglicht
zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
Epic - 3D

zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
De Croods - 2D

Programma 13 juni t/m 19 juni 2013

Keuze in Two Mothers
Lil en Roz worden verliefd op 
elkaars zonen. Omdat ze bang 
zijn voor de reacties van buiten-
staanders, houden ze de relaties 
jarenlang geheim. Maar als de 
verhoudingen dan toch bekend 

worden, dreigt die onthulling de 
levens van de vriendinnen en 
hun zonen te vernielen. Ze moe-
ten een keuze maken tussen so-
ciale conventies en hun eigen 
verlangens.

Helmer, een vrijgezelle boer van 
middelbare leeftijd, leidt een ge-
isoleerd leven met zijn oude en 
gebrekkige vader. De dagelijkse 
komst van melkrijder Johan, een 
robuuste man van Helmers leef-
tijd, is een lichtpuntje in zijn be-
staan. Op een dag besluit Hel-
mer het woonhuis op te gaan 
knappen. Hij bestelt een modern 

Boven is het stil tweepersoonsbed en verhuist 
zijn vader naar boven. Als er dan 
ook nog een jonge knecht op de 
boerderij komt werken, lijkt Hel-
mers leven voorgoed te gaan 
veranderen. Boven is het stil is 
de verfilming van de gelijknami-
ge bestseller van Gerbrand Bak-
ker. De roman won vele nationa-
le en internationale prijzen. Het 
boek is in meer dan twintig lan-
den vertaald

Figuranten gezocht voor 
filmopnames Eyeworks
Uitgeest - Ook figureren in de 
nieuwe film van de makers van 
New Kids? Eyeworks zoekt figu-
ranten voor hun nieuwste film 
Bro’s before Ho’s. 
De film gaat over de 29-jarige vi-
deotheekmedewerker Max en 
zijn geadopteerde broer Jules, 
tevens zijn beste vriend. Het le-
ven van de twee staat in het te-
ken van drinken, blowen en zo-
veel mogelijk chicks scoren, tot-
dat ze allebei verliefd worden 
op hetzelfde meisje. Op 14 juni 
vinden de opnames plaats van 
18.00 uur tot 24.00 uur in Bobs 
Uitgeest. Opgeven kan door voor 
13 juni foto, naam, woonplaats, 
leeftijd en telefoonnummer te 
mailen naar: brosbeforehos@
eyeworks.tv (020-6661883). Be-
langstellenden moeten een hel-

denpak meenemen (Batman, 
Roodkapje, Indiana Jones). Als 
vergoeding krijgen zij een ca-
deau van de film.
Bro’s Before Ho’s verschijnt in 
december in de Nederlandse bi-
oscopen. 

Socratisch Café in Grieks 
restaurant Ola Kala 

Castricum - Op zondagmiddag 
23 juni organiseert Grieks res-
taurant Ola Kala in samenwer-
king met Stichting Leren Filoso-
feren het eerste Socratisch Ca-
fé in Castricum. De bijeenkomst 
belooft een levendige gedach-
tewisseling te worden, waarbij 
de deelnemers gezamenlijk een 
betekenisvolle vraag formule-
ren en onderzoeken. De Castri-
cumse filosoof Rudolf Kampers 

is gespreksleider. Om aan dit ge-
sprek mee te doen, heeft men 
geen kennis van de filosofie no-
dig. De bijeenkomst biedt ruim-
te aan maximaal 25 deelnemers.
‘Een activiteit als deze past heel 
goed bij ons,’ legt restaurant-
houder Kostas Zafeiroudis uit. 
,,Wij Grieken houden nu een-
maal van de gedachtewisseling. 
Dat zit in onze cultuur. Het Ne-
derlandse woord ‘dialoog’ komt 

van het Griekse ‘dialogos’. Ver-
der zijn mijn collega-kok Aene-
as en ik sowieso zeer geïnteres-
seerd in kunst, cultuur en we-
tenschap. Aeneas is zelfs afge-
studeerd in de wetenschapsfi-
losofie.” Bij het Socratisch Café 
wordt de socratische gespreks-
methode gehanteerd. ,,Volgens 
Socrates komt inzicht tot stand 
als mensen elkaar vragen stel-
len, goed naar elkaar luisteren 
en gezamenlijk nadenken over 
concrete ervaringen. Zo gaan we 
het ook doen bij Ola Kala. Het is 
dus geen filosofieles, maar een 
gezamenlijk denkproces. Filoso-
feren in de stijl van Socrates doe 
je om jezelf en anderen beter te 
begrijpen.” Filosoof Jan Ewout 
Ruiter is ook aanwezig. De kos-
ten voor deelname zijn tien euro 
(inclusief hapje en drankje). De 
bijeenkomst begint om 15.30 uur 
en duurt tot uiterlijk 17.30 uur. Na 
afloop is er de mogelijkheid om 
in het restaurant te blijven eten. 
Het adres is Dorpsstraat 42, Cas-
tricum. Op de foto v.l.n.r.: Jan 
Ewout Ruiter, Kostas Zafeiroudis 
en Rudolf Kampers.

Vrijwilligers en ruimte 
gezocht voor Uit Je Bak
Castricum - Op zondag 28 ju-
li vindt in het Willem de Rijke-
park de zevende editie van het 
Uit Je Bak Festival plaats. De or-
ganisatie kan met trots een nieu-
we sponsor bekendmaken: Hea-
droom sponsort de geluidstech-
niek van het festival.

Bij de reeds aangekondigde na-
men zijn nu weer een aantal 
nieuwe te melden: De eerste act 
is Skiggy Rapz, een mc die on-
der meer in voorprogramma’s 
van Kanye West en Guru heeft 
gestaan. Daarnaast staan The 
Pignose Willy’s dit jaar op Uit Je 
Bak. Dit blues-/garagerockduo 
laat zich inspireren door oude 
bluesmeesters. Ook de regionaal 
bekende punkrockers van Trans-

lated en de funkmuzikanten van 
Wet T-shirt Contest zijn aanwe-
zig. De laatste nieuwe naam is 
Cherry Camino; deze band speelt 
poppy nummers met een vleugje 
rock en blues.
Het Uit Je Bak Festival draait vol-
ledig op de inzet van vrijwilligers, 
van opbouw tot programmering 
tot marketing. Natuurlijk is al-
le inzet daarbij welkom. De or-
ganisatie zoekt per direct tot de 
eerste week van augustus een 
ruimte waar de vrijwilligers kun-
nen knutselen aan decor, bouw-
objecten en andere nodige voor-
bereidingen. Wie ruimte heeft of 
weet kan dit mailen naar info@
uitjebak.nl. Ook nieuwe vrijwilli-
gers kunnen zich hier aanmel-
den. 

Barbecue met Nederlands-
talige artiesten bij Borst

Bakkum - Barbecuen met Ne-
derlandstalige livemuziek van 
onder andere Bernard Karsten 
en Stefan Storm. Daar kan men 
bij zijn in hotel Borst op 23 juni 
vanaf 16.00 uur. 
Gasten worden verwelkomd met 
een drankje en gaat meteen van 
start met een optreden van Ste-
fan Storm en zijn team. Dan wor-
den de barbecues aangesto-
ken. Voor iedereen is er zo’n 400 
gram vlees, waaronder hambur-
ger, braadworst, varkenslapje, 

kipvleugels en stokje saté en na-
tuurlijk zijn er sauzen en stok-
brood. Meeeten en meefeesten 
kost 9,95 euro. Kaarten zijn ver-
krijgbaar aan de bar of te reser-
veren via www.bernardkarsten.nl 
of Feestartiesten.nl.  
Vanaf 17.30 uur zet Bernard Kar-
sten de zaal op zijn kop. Daarna 
is het de beurt aan Boswande-
ling Guus die met zijn piano het 
feest voortzet. Rond de klok van 
21.00 uur sluit Bernard Karsten 
met een optreden af. 

Castricum - Vorige week woens-
dag werd op de Geesterweg tus-
sen 11.00-12.30 een bladbla-

zer van de gemeente ontvreemd. 
Donderdag moest op de Dorps-
straat in Akersloot een 39-jari-
ge fietser uit Akersloot uitwijken 
voor een 76-jarige automobilist 
uit Castricum die de fietser over 
het hoofd zag. De fietser kwam 

ten val tegen de auto. Dinsdag 
omstreek 15.00 uur vond een  
winkeldiefstal plaats bij Albert 
Heijn in Limmen. Een 15-jarige 
jongen uit Akersloot had een fles 
drank meegenomen. In de nacht 
van dinsdag op woensdag was 

er sprake van een diefstal uit een 
woning op de Pagenlaan in Lim-
men. Er wordt niets vermist.
In de nacht van woensdag op 
donderdag werd er in een be-
stelauto, die geparkeerd stond 
op de Rijksweg, ingebroken. 

In de laadruimte lag een groot 
aantal gereedschappen. Hier-
van werd een groot deel weg-
genomen. Vrijdag om 4.00 uur 
kwam een melding binnen van 
een inbraak bij een bedrijf op de 
Dorpsstraat te Castricum. 
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Open Dag bij Dilvis 
Akersloot - Op zaterdag 15 ju-
ni houdt het visserijbedrijf Dil-
vis een open dag. Van 10.00 tot 
16.00 uur is iedereen uitgeno-
digd om een kijkje te komen ne-
men bij de ambachtelijke be-
roepsbinnenvisser. 

De inmiddels 130 jaar oude 
groothandel in zoetwatervis zet 
zijn deuren open, zodat de men-
sen een duik kunnen nemen in 
de rijke historie van de ‘Gebr. Dil’.

Een kijkje in de keuken
Bezoek de ‘boetschuur’, leer van 
alles over de verschillende soor-
ten zoetwatervis en spring op 
de boot waarmee Dilvis duur-
zaam naar snoekbaars vist. Ook 
de fijne kneepjes van het vis ro-

ken zullen worden uitgelegd en 
tevens kan men de ‘gerookte 
beekridder’ komen proeven. Dit 
is een lokaal gerookte zoetwa-
tervis uit IJsland.

Een uitje voor jong en oud
Alle bezoekers kunnen gratis 
meedoen aan een prijsvraag en 
de kinderen mogen samen met 
de vissermannen kleine poot-
aaltjes uitzetten in het Alkmaar-
dermeer of zich wagen aan de 
oud-Hollandse spelletjes op het 
‘stokkenveld’. Nieuwsgierig hoe 
het eraan toegaat bij één van de 
grootste verwerkers van zoetwa-
tervis in Nederland? Ga dan 15 
juni langs bij Dilvis in Akersloot. 
Een uitje voor jong en oud. Het 
adres is Kerklaan 40 Akersloot. 

Shanty en smartlappen 
op het Wilhelminaplein
Akersloot - Zondag 16 ju-
ni wordt op het Wilhelminaplein 
een shanty- en smartlappenfes-
tival met verschillende koren ge-
houden. Vanaf 14.00 uur zijn er 
optredens van onder andere de 
Lakesinger, die een thuiswed-
strijd hebben, De Zaalneelden 
uit Egmond aan Zee, De Skul-
pers uit Bakkum en het Smart-
lappenkoor uit Beverwijk.
De Lakesingers is in 2000 opge-
richt en wordt gedirigeerd door 
Anja Piels, de muzikale bijdrage 

komt van accordeoniste Rita te 
Boekhorst en violist Jeroen van 
der Kruijf. Het koor telt ruim der-
tig mannen en vrouwen.
De Zaalneelden bestaat uit on-
geveer vijftig mannen en vrou-
wen. De kleding die zij dragen is 
als rond het jaar 1850. Op het re-
pertoire staan veel verschillende 
nummers in Hollands, Spaans, 
Frans, Engels en Duits
De Skulpers bestaat uit onge-
veer veertig mannen onder lei-
ding van dirigent Marcel Klaver. 

De muzikale begeleiding bestaat 
uit drie accordeonisten, een 
trekzak- en fluitspeler en een 
mondharmonicaspeler.
Het Smartlappenkoor Beverwijk 
bestaat al meer dan twintig jaar 
en is één van de langst bestaan-
de smartlappenkoren in de om-
geving. Het koor telt 48 leden, 
18 mannen en dertig vrouwen. 
Met veel plezier en gevoel wor-
den smartlappen en levensliede-
ren ten gehore gebracht. Per au-
gustus 2010 is Frans Sueters di-
rigent en tevens gitarist van het 
Beverwijkse Smartlappenkoor, 
Anja Piels en Rita te Boekhorst 
verzorgen met accordeon de 
muzikale ondersteuning. De en-
tree is gratis.

Jeugdvakantiecocktail 
met 45 activiteiten

Castricum - Op maandag 17 ju-
ni van 20.00 tot 21.30 uur is de 
inschrijving voor de Jeugdva-
kantiecocktail bij Stichting Wel-
zijn in Geesterhage. Dan kunnen 
aanmeldstrookjes voor de activi-
teiten ingeleverd  en afgerekend 
worden. De strookjes zijn te vin-
den in de cocktailgidsen, ver-
krijgbaar bij de Stichting Wel-
zijn Castricum en te downloaden 
via www.welzijncastricum.nl. De 
activiteiten kosten vier euro per 
deelnemer en kinderen kunnen 
zich onbeperkt opgeven voor de 
activiteiten. Vanaf 18 juni kan te-

lefonisch ingeschreven worden 
via 0251-656562 van maandag 
tot en met donderdag van 13.30 
tot 15.00 uur. Aan de balie is 
aanmelden mogelijk van 9.00 tot 
10.00 uur op werkdagen. 
Deze zomer maken maar liefst 
45 activiteiten deel uit van het 
zomervakantieprogramma  voor 
kinderen in de leeftijd van vier 
tot en met twaalf jaar. Nieuw 
in het programma is het Mon-
key-klimmen als onderdeel van 
de Adventureday in Zwembad 
Dampegheest in Limmen, Cup-
cakes versieren in de Storey 

Club in Akersloot en Film zon-
der beeld in Discovery in Castri-
cum. Het spookhuis wordt deze 
vakantie in Discovery ook weer 
ingericht. Terug van weggeweest 
is het populaire Breakdance bij 
DansStudio Fruns. Mem’s Atelier 
is dit jaar present met creatieve 
workshops op het strand, in de 
Tuin van Kapitein Rommel en in 
Akersloot. Naar Toonbeeld komt 
het bekende Theater Spring met 
een interactieve voorstelling. 
Ook biedt Toonbeeld een slag-
werk/basgitaarworkshop en een 
wolvilt-, een klei- en een mu-
ziekworkshop. Jeugd en Tech-
niek is van de partij voor het ma-
ken van fraaie houtcreaties. Het 
populaire springen op de aero-
dynamische tumblingbaan en 
trampolinespringen bij DOS en 
klimmen, boogschieten en ten-
nis bij Berg en Bal zijn eveneens 
in het programma opgenomen. 
Tafeltennisvereniging Castricum 
doet mee, handbalvereniging 
CSV, zwembad De Witte Brug en 
jeu de boulesvereniging De Stet-
ters. Wie van avontuur houdt kan 
zich aanmelden bij de Reddings-
brigade. Grootouders en klein-
kinderen worden uitgenodigd 
samen te komen kijken naar de 
film ‘Abeltje’. In de Tuin van Kapi-
tein Rommel worden Sprookjes-
dagen gehouden en een speur-
tocht in augustus. Zie ook www.
welzijncastricum.nl. 

Al 115 jaar Troupin 
Natuursteen in Haarlem

Haarlem - Troupin Natuur-
steen B.V. is al sinds 1898 
een bekend en gerenom-
meerd natuursteenbedrijf. 
Troupin is een familiebedrijf 
dat al jaren van vader op zoon 
overgaat en gespecialiseerd 
is in grafwerk.

Op 17 juli is het exact 115 jaar 
geleden dat V.H.J. Troupin is be-
gonnen met de eerste steenhou-
werij in Haarlem. Ter ere van dit 
heuglijke feit geeft de huidige 
vijfde generatie van Troupin Na-
tuursteen B.V., onder leiding van 
Guy Troupin, tot die datum een 

korting van 15% bij aanschaf van 
een nieuw gedenkmonument.  
Deze korting is niet geldig in 
combinatie met andere korting-
acties.
Belangstellenden zijn welkom in 
de showroom en werkplaats om 
een indruk te krijgen van de mo-
gelijkheden voor een persoonlijk 
gedenkteken. 
Ook voor het opknappen, bij-
zetten van vervolginscripties en 
restauratie van oude monumen-
ten is men bij Troupin Natuur-
steen aan het juiste adres. Zie 
voor meer informatie www.Trou-
pinnatuursteen.nl.

Castricum - Zondag rond 4.15 
uur was er sprake van een wo-
ningbrand aan de Helmbloem. 
Ter plaatse had men de brand in 
de meterkast al geblust met de 
poederblusser. Bij de burenstond 
de meterkast ook vol rook 

Brandje in 
meterkast
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Jan gaat alleen nog biljarten
Castricum -  Nadat hij tien jaar 
voorzitter en acht jaar secreta-
ris is geweest van biljartvereni-
ging ‘Onder Ons’ stopt de 80-ja-
rige Levering als secretaris. Jan 
is ook actief geweest in de arbi-
tersvereniging van district Alk-
maar, niet alleen als bestuur-
der, maar ook als actief arbiter. 
Jan blijft wel op zijn clubavond 
biljarten. Tijdens de jaarvergade-

Castricum - Laura ten Broek is 
topscoorder geworden van de 
regio Heerhugowaard-Velsen-
Noord. Elk eerste team per club 
dingt mee om deze topscoorder-
prijs, zo ook FC Castricum da-
mes 1. Spits Laura ten Broek 
wist deze prijs bij de vrouwen in 
de wacht te slepen met 38 doel-
punten. Laura, die vorig seizoen 
nog in de MB1 speelde, wist zich 
moeiteloos aan te passen in da-
mes 1 en veroverde al snel een 
basisplek. FC Castricum dames 1 
eindigde echter teleurstellend op 
een vierde plaats in de competi-
tie. Foto: Han de Swart.

Topscoorder 
van de regio

Akersloot - Op 20 juni organi-
seert de KPN Junior Schaats-
club in samenwerking met IJs-
club Akersloot en een professi-
onele instructeur voor de leerlin-
gen van basisschool de Brug, de 
Rembrandtschool en de Johan-
nesschool een inline-skate cli-
nic. Deze clinic vindt plaats op 
het handbalveld van H.V. Meer-
vogels’60 aan de Boschweg 3. 
Er vinden drie clinics plaats: van 
8.30 uur tot 10.30 uur, van 10.30 
uur tot 12.30 uur en  van 13.00 
uur tot 15.00 uur. De clinics wor-
den gegeven door Dick Nap.
Voor meer informatie: IJsclub 
Akersloot Jako Langeveld, Jako.
langeveld@planet.nl. 

Clinics inline-
skaten

Castricum - De badminton en 
de sportinstuif, georganiseerd 
door Stichting Welzijn Castri-
cum en gehouden in sportcen-
trum De Bloemen, zijn al jaren-
lang een begrip in Castricum. 
Enthousiaste en kundige docen-
ten begeleiden deze activiteiten 
die speciaal bedoeld zijn voor 
55’ers.  Naast sportiviteit in de 
breedste zin van het woord, staat 
ook de gezelligheid centraal. De 
sportinstuif gaat nog elke don-
derdag van 13.45 tot 15.45 door 
tot en met eind juni. De kosten 
zijn 4,00 euro per keer en voor-
af aanmelden is niet nodig. Aan-
melden is gewenst. Voor meer 
informatie:  Stichting Welzijn, tel. 
0251-656562 of info@welzijn-
castricum.nl.

Sportinstuif 
voor 55+ers

Kay Pronk wint laatste 
Alpe d ‘Huzes cup

Limmen - Kay Pronk heeft don-
derdagavond de afsluitende rit 
in de reeks mountainbikewed-
strijden in Limmen om de Alpe 
d’ Huzes cup zonder noemens-
waardige tegenstand gewonnen. 
Op het moment dat de laatste 
deelnemers van hun beklimming 
tegen de Alpe d’ Huez onder de 
douche vandaan kwamen, ver-
trok de groep m.t.b’ers, waar-
uit direct Kay Pronk middels een 
turbostart zijn medestrijders zijn 
hielen liet zien, voor hun strijd 
om de ereplaatsen. Pronk was 
weg en bleef buiten schot van 
zijn directe achtervolgers Henk 
Louwe, Erwin Verwijk en Bas van 

de Velden. Na een drietal ronden 
moest Louwe, Verwijk en Van de 
Velden voor zich dulden. 

De door een onbenullige val-
partij in de eerste ronde moest 
Henk Jan Verdonk, die daar-
door in de achterhoede beland-
de, zich weer door het hele veld 
opwerken, naar uiteindelijk toch 
een fraaie derde plek. Deze der-
de plek voor Verdonk, maar ook 
de tweede plaats voor Bas van 
de Velde, kregen zij in de schoot 
geworpen door het afhaken en 
zelfs uitvallen door kramp van 
Erwin Verwijk in de voorlaatste 
ronden.

WIK zoekt nieuwe leden
Castricum - Bij biljartvereni-
ging WIK is plaats voor vier nieu-
we leden. Naast biljarten staat 
ook de gezelligheid hoog in het 
vaandel. Geïnteresseerden kun-
nen contact opnemen met een 
van de bestuursleden of langs-
komen op de clubavond. 
De clubavonden zijn elke dins-

dagavond in het biljart- en 
bridgecentrum aan de Stetweg 
41. Wik bestaat uit ongeveer 25 
leden, die op verschillende ni-
veaus de biljartsport beoefenen. 
Voor meer informatie en aan-
melding:  Peter Vos, tel. 0251-
655514 en Ferry van Gennip, tel. 
023-5478556. 

Unieke prestatie 
van De Graaf

Castricum - Observatie van de 
duiven is een sterk punt voor 
Sander de Graaf en dat resul-
teerde op de wedvlucht vanuit 
het Franse Orléans in een afge-
tekende overwinning. Niet al-
leen klokte De Graaf de boven-
ste duif van de inkorflijst van de 
postduivenvereniging de Gou-
den Wieken van de in totaal 
200 ingezette duiven, maar ook 
de eerste plaats in het Rayon A 
viel hem ten deel. Zijn vijfjari-
ge doffer overbrugde de afstand 
van 552 km met een gemiddel-

de snelheid van 64 km/uur. Maar 
ook op de laatste vitessevlucht 
vanuit het Belgische Nijvel werd 
Sander de Graaf eerste van de 
vereniging en van het Rayon, te-
vens werd hij de kampioen van 
de vitessevluchten. De tweede 
plaats ging naar Nico de Graaf 
en de derde plek was voor Cees 
de Wildt. Na de wedvlucht van-
uit Orléans klokte Cees de Wildt 
de tweede duif van de vereni-
ging voor Gerhard Tromp. Voor 
de lange afstandsduiven stond 
er een wedvlucht van 980 kilo-
meter op het programma. Cor 
Schermer klokte de eerste duif. 
De tweede duif werd Wim Glas 
geklokt en de derde Frans Glas.
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ring werd Jan benoemd als ‘lid 
van verdienste’ en ontving een 
oorkonde en een fles drank. Ook 
Cees Liefting werd in het zonne-
tje gezet. De 78-jarige Cees is dit 
jaar 50 jaar lid van ‘Onder Ons’. 
Op maandag en dinsdagavond 
is nog plaats voor nieuwe leden. 
Voor informatie: Cees Suurmond, 
tel. 0644-878766/c.suurmond@
ziggo.nl. 

Rody fluit de honderdste 
wedstrijd bij FC Castricum

Castricum - Tijdens het WEA 
Voetbaltoernooi heeft Rody Re-
mijnse (12) zijn honderdste wed-
strijd gefloten. Elke zondagoch-
tend schittert Rody op het ABN-
AMRO mini WK. Niet als speler 
maar als scheidsrechter heeft hij 
op dit evenement zijn draai ge-
vonden. ,,Het is heel erg leuk 
om die kinderen te fluiten”, ver-
telt Rody. ,,Ik ben er aan begon-

nen en heb er nooit een secon-
de spijt van gehad. Als je die kin-
deren ziet voetballen is het ge-
nieten geblazen. Het is mooi om 
daar in eigen outfit leiding aan te 
geven.” Rody hoeft niet lang na 
te denken hoe hij de toekomst 
ziet. Lachend: ,,Ik denk dat ik 
binnen tien jaar mijn duizendste 
wedstrijd te pakken heb…” 
(Foto: Han de Swart)
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Castricum - Op de Beverwijker-
straatweg werd vrijdag van 21.00 
tot 24.00 uur een alcoholcon-
trole gehouden. Twee bestuur-
ders hadden teveel gedronken. 
Ook zondag werd hier een alco-
holcontrole gehouden van 1.20 

Bromfietser blaast 770 
ug/l, terwijl 88 grens is

uur tot 3.45 uur. Vier bestuurders 
hadden teveel gedronken. Ook 
het rijbewijs van bestuurder op 
bromfiets werd ingenomen; hij 
blies 770 ug/i terwijl 88 ug/l de 
grens is. Een andere bestuurder 
van een snorfiets blies 215 ug/l. 

Asbest op Madeweg
Bakkum - Een deel van de Ma-
deweg in het noordelijk deel van 
Bakkum is sinds vrijdag 7 juni af-
gesloten. Er is asbest in de grond 
aangetroffen en dat moet wor-
den verwijderd. 
De weg wordt afgezet met hek-
ken en borden tot aan het mo-
ment dat de grond is schoon-
gemaakt. Het gaat om hecht-
gebonden asbest. Zolang dit in 

losse stukken in de grond ligt, 
vormt het op zichzelf geen ge-
vaar. De stukken asbest hebben 
jarenlang met ander puin in de 
bodem gelegen, afgedekt met 
grond. Recentelijk is het omhoog 
gekomen, doordat rijdende trac-
toren grond in beweging hebben 
gebracht en het puin omhoog 
kwam. Het saneringswerk gaat 
over enige weken van start. 

Serviceflat Sans Souci; het 
beste van twee werelden
Castricum - Wonen in Service-
flat Sans Souci in Castricum be-
tekent zorgeloos wonen voor se-
nioren van 55+ in een prachtig 
groene omgeving, tussen pol-
derlandschap, strand en duinen.
Enerzijds woont men zelfstandig, 
met de daarbij behorende priva-
cy  in een eigen appartement; 
anderzijds kan men genieten van 
alle luxe en comfort van een mo-
derne serviceflat.
Sans Souci is gesitueerd op een 
A-locatie; met een winkelcen-
trum op 100 meter loopafstand. 
Ook voorzieningen zoals ge-
meentehuis, bibliotheek, apo-
theek en bushalte zijn dichtbij. 
De mogelijkheid tot thuiszorg is 
aanwezig in huis, evenals een  24 
uurs -alarmopvolging voor nood-
situaties. De huismeester zorgt 
voor de schoonmaak van het ge-
bouw en doet kleine klusjes.
bewoners kunnen zes keer per 
week genieten van een driegan-
gendiner, vers bereidt door de 
eigen keuken. Er is een biljart-

kamer, een fitnessruimte en een 
gezellige recreatiezaal  waar veel 
activiteiten worden georgani-
seerd door en voor de bewoners 
zelf; bridge, muziekuitvoeringen, 
film op groot scherm, lezingen, 
high tea en gezamenlijke diners, 
meestal met een thema. Een veel 
gehoorde kreet is: ‘‘Als ik dit had 
geweten, had ik veel eerder ge-
kozen voor Serviceflat Sans Sou-
ci, want het is hier gezellig en 
het ontbreekt ons aan niets. We 

hoeven er alleen nog maar van te 
genieten!” Nieuwsgierig gewor-
den? Er zijn vele mogelijkheden 
om kennis te maken. Zaterdag  
zijn een aantal appartementen 
te bezichtigen tijdens de open-
huizenroute. Op zaterdag 20 ju-
li is er een open dag met rondlei-
dingen, koffie en vrijblijvende in-
formatie door directie en mede-
werkers. Ook dan zijn er appar-
tementen te bezichtigen. Meer 
informatie op www.sanssouci.nu

Vanaf pleintje Apotheek De Brink
Traditie aardbeienverkoop 
Borst wordt in ere hersteld
Castricum - Goed nieuws voor 
iedereen die houdt van de smaak 
van dieprode, zoete aardbeien. 
Aardbeien zoals die tot twee jaar 
geleden verkocht werden van-
af het stalletje van Piet en Gré 
Borst voor zorgcentrum de Sant-
mark. Helaas overleed het echt-
paar kort na elkaar. Zoon Pieter, 
zijn dochter Michelle en schoon-
zoon Jordy pakken de draad nu 
weer op en gaan binnenkort van 
start met de aardbeienverkoop 
vanaf het Balatonfüredplein voor 
Apotheek De Brink.
Vorig jaar werden de aardbeien 
al verkocht bij Camping Sleutel-
hoeve op de Bleumerweg waar-
van Pieter eigenaar is. ,,De reac-
ties waren heel enthousiast. De 
aardbeien zijn heel smaakvol en 
van nature zoet. Ze worden ge-
kweekt met zo weinig mogelijk 

onnatuurlijke hulpmiddelen en 
komen uit de kas en van de vol-
le grond.”
Aardbeien worden als toetjes 
gegeten, op brood of beschuit, 
maar ook in salades met ijsberg-
sla, nootjes, geitenkaas en een 
dressing van balsamico. Het is 
mogelijk ze kort te roerbakken 
in een klein beetje olie. Daarna 
wat zwarte peper, verse basili-
cum en balsamico. Of steek ze 
na het roerbakken aan een sa-
téprikker en doop ze in gesmol-
ten chocolade. ,,Ik denk dat we 
volgende week van start kunnen 
gaan met de verkoop en dank-
zij het kweken van verschillen-
de rassen kunnen we een lan-
ge periode aardbeien aan blij-
ven bieden.” Pieter verwacht dat 
het stalletje vijf tot zes dagen per 
week geopend is. 

Ralph Tuijn weer thuis
Castricum - Gisteren is is oce-
aanroeier en avonturier Ralph 
Tuijn op Schiphol geland. Tuijn 
keerde terug van zijn expeditie, 
de TriFinance Ocean Challen-
ge, die hij noodgedwongen heeft 
moeten afbreken na te zijn over-
varen door twee tankers. Tuijn 

was voornemens de Indische 
Oceaan van Australië naar Afri-
ka over te roeien, een tocht van 
9000 kilometer. Helaas werd na 
25 dagen roeien Tuijn zijn groot-
ste angst waarheid: hij kwam 
midden op de Indische Oceaan 
binnen 24 uur in aanvaring met 

twee tankers. Zijn boot Me Inc. 
raakte onherstelbaar bescha-
digd. Tuijn zegt blij te zijn nog in 
leven te zijn. 
De beroepsavonturier heeft nu 
plannen voor een ‘Atlantic Ro-
wing Race’, een roeirace met 
drie boten over de Atlantische 
Oceaan. Ook de Indische Oce-
aan bedwingen is nog niet uit 
zijn hoofd. 

Bakkum - Op zondag 30 ju-
ni wordt in hartje Bakkum weer 
ringsteken gehouden. Het eve-
nement gaat om 13.00 uur van 
start. Omdat het de 25e editie is, 

Ringsteken

Bij Hummel kozijnen in Heemskerk
De nieuwe generatie Velux dakramen 

Castricum - Hummel Kozij-
nen is nu ook leverancier van 
de nieuwe generatie Velux dak-
ramen. Voor wie overweegt de 
dakraam(en) te vervangen is er 
goed nieuws. En ook als men 
hinder ondervindt van een be-
staand dakraam zoals lekkage, 
tocht, problemen met de schar-
nieren, er zit vocht tussen het 
isolatieglas of het raam is in de 

loop der jaren verouderd, is bij 
Hummel Kozijnen aan het goede 
adres. De dakramen zijn stan-
daard uitgevoerd in wit en heb-
ben 18% meer glasoppervlakte. 
Daar waar de vorige generaties 
grenenhouten dakramen nog 
standaard blank afgelakt wa-
ren, worden de nieuwste dakra-
men standaard wit afgelakt ge-
leverd. Na de montage hoeft er 

dus geen kwast meer aan te pas 
te komen. De nieuwe generatie 
wit afgelakte grenenhouten dak-
ramen hebben drie behandelin-
gen ondergaan. Daar komt nog 
bij dat de nieuwe generatie Ve-
lux dakramen een groter glas-
oppervlakte hebben. Dat be-
tekent meer lichtinval en meer 
toetreding van zonnewarmte en 
minder energieverbruik. De Ve-
lux dakramen zijn te zien in de 
showroom, men kan vrijblijvend 
een offerte aanvragen.  Bij Hum-
mel kan men ook terecht voor 
kunststof en houten kozijnen, 
dakkapellen, Keralit gevelbekle-
ding en buitenzonwering. 

Maandactie 
Wie nu bij Hummel kozijnen 
een een dakkapel bestelt krijgt 
een geïntegreerd elektrisch rol-
luik voor de helft van de prijs er-
bij. Deze actie is alleen geldig in 
de maand juni. Bel voor meer in-
formatie naar 0251-234484 – 06-
10273172. De showroom is ge-
vestigd op de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk. Openingstijden vrij-
dag van  13.00 tot 16.30 uur en 
zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. 
 

wordt de opening verricht door 
burgemeester Mans. Naast losse 
en aangespannen paarden zijn 
er oldtimer trekkers te zien en is 
er een optreden in café Borst.
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Castricum - Afgelopen weken 
was er een grote brandweer-
wagen voor kinderdagverblijf 
De Vuurtoren en kinderdagver-
blijf Het Zandkasteel te vinden in 
het kader van het thema ‘Beroe-
pen’ bij Forte Kinderopvang. Bin-
nen het thema konden de kin-
deren kennismaken met aller-
lei beroepen. Zo kwam er een 
stewardess, een poppendokter 
en de brandweer op visite. Kin-
deren mochten helpen met wa-
ter spuiten, de slang uitrollen, of 
even in de brandweerauto zitten. 
Ook mochten ze een grote helm 
op om te passen. 

Maatschappelijke stage
Castricum - Op 4 juni vond er in 
het recreatiegebied Alkmaarder  
en Uitgeestermeer een maat-
schappelijke stage plaats. Leer-
lingen van 2 havo van het Bon-
hoeffer College hebben die dag 
een struinpad aangelegd en fo-
to’s van planten gemaakt op 

recreatieterrein De Hoorne in 
Akersloot. Dit gebeurde sa-
men met twee begeleiders van  
school en medewerkers van het 
Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer. De foto’s zijn te 
zien op www.alkmaarder-enuit-
geestermeer.nl. 

Limmen – Zaterdag 15 juni kun-
nen kinderen die in het school-
jaar 2012/2013 in groep 5 tot en 
met 8 zaten kunnen ingeschre-
ven worden voor het Timmer-
dorp Limmen. Deelnamekos-

Inschrijven Timmerdorp Limmen

Open Tuinen Dagen, ook in 
Tuin van Kapitein Rommel

Castricum - Op zaterdag 22 
en zondag 23 juni organiseert 
Groei&Bloei haar jaarlijkse, lan-
delijke Groei & Bloei Open Tui-
nen Dagen. Meer dan vijftig tui-
neigenaren in de omgeving stel-
len hun tuinen open voor het pu-
bliek. Ook de Tuin van Kapitein 
Rommel is dit weekend geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur.
Door de vrijwilligers van de tuin 
worden rondleidingen gegeven 

en muziekgroep Nordika speelt 
vanaf 14.00 uur Noorse volks-
muziek. Daarnaast is er voor de 
kinderen vermaak en is het ter-
ras geopend voor een drankje 
met eigen gebakken cake. In de 
kas zijn planten uit eigen kweek 
te koop. In de ontmoetingsruim-
te zijn de schilderijen van Ethio-
pische moeders, gemaakt door 
verschillende kunstenaars, te 
zien. 

Castricum - Ook dit jaar heeft 
Stichting Welzijn Castricum, in 
samenwerking met alle oude-
renorganisaties, een zomerpro-
gramma gemaakt voor mensen 
van 55 jaar en ouder. Elke vrij-
dag om 18.00 uur kan er gege-
ten worden bij lunchroom ‘Bij 
Roon’. Aanmelden voor deze ac-
tiviteiten kan bij Stichting Welzijn 
via 0251-65652 of info@welzijn-
castricum.nl. Van het complete 
activiteitenoverzicht is een fl yer 
gemaakt. Deze is af te halen bij 
Stichting Welzijn of in de biblio-
theken van Castricum, Akersloot 
en Limmen. 

Eten ‘Bij Roon’ 
voor 55+ers

Pizza’s voor goed doel
Castricum - Tijdens de talen-
tenavond van het Clusius Col-
lege werden er minipzza’s ver-
kocht die gebakken zijn door 
drie leerlingen uit de 1e klas: Lu-
cas Koppies, Nick Hollenberg en 
Max Robbe. De opbrengst was 
voor het project van een 3e klas 
leerling, Zoë Bruine uit Limmen. 
Zoë weet al heel lang dat ze naar 

Afrika wil om daar vrijwilligers-
werk te doen. Van 3 tot en met 
18 augustus gaat ze naar Ugan-
da met de organisatie World-
mapping van Be More. Van Lu-
cas, Nick en Max heeft ze 81 eu-
ro ontvangen, door de heren bij 
elkaar gebakken. Voor meer in-
formatie of een donatie zie: 
www.zoedebruine.com

Zoë met vriendin en de pizzabakkers. 

Castricum - Tot en met zaterdag 
15 juni tussen 11.00 en 13.00 uur 
kunnen belangstellenden vrijblij-
vend een kijkje komen nemen 

Open dagen speel-o-theek
op de speel-o-theek, die zich 
bevindt boven de bibliotheek in 
Geesterhage. Voor elk nieuw lid 
is er dan een aanbieding. 

Castricum - De gemeente Cas-
tricum gaat haar kunstobjec-
ten uit onder meer de voorma-
lige Beeldende Kunstenaars Re-
geling (BKR) veilen. Een veiling-
meester krijgt de ruim 350 stuk-
ken onder de hamer. Vooruitlo-
pend daarop organiseert de ge-
meente een kijkavond op 13 juni. 
De te veilen kunstwerken zijn 
van zeer verschillend karakter. 
Het zijn alle originele werken, 
dus geen reproducties. De gehe-
le collectie is digitaal te bekijken. 
De meeste werken worden in de 
week van 10 tot en met 13 juni 
tentoongesteld in de publiekshal 
van het gemeentehuis. Omdat er 
meerdere werken van dezelfde 
kunstenaars tussen zitten, wordt 
van elke kunstenaar één werk 
getoond. Wie op een kunstwerk 
wil bieden, kan dat doen op vrij-
dag 14 juni tussen 19.30 en 22.30 
uur voor de eerste helft van de 
collectie en op zaterdag 15 juni 
tussen 13.30 en 16.30 uur voor 
de tweede helft van de collectie. 

Gemeente gaat 
kunst veilen Vol podium in Bakkerij

Castricum - Op vrijdag 14 ju-
ni treden de twee jonge talen-
ten Anne Groen en Annabel van 
Veen op in De Bakkerij. Beiden 
zijn ze singer-songwriters. 

Anne Groen werd tijdens Kunst-
bende Noord-Holland 2011 der-
de en dit jaar (2013) werd ze eer-
ste. Ze staat op 29 juni tijdens de 
fi nale in de Melkweg! Annabel 
van Veen is nog een jonge sin-
ger-songwriter die nog hard aan 
de weg aan het timmeren is. De 
zaal is open vanaf 21.00 uur en 
de entree is 4/3 euro. 

Op zaterdagavond 15 juni is er 
voor het eerst een Late Night 
Concert. De Bakkerij gaat om 
23.00 uur open en de entree is 
2/1 euro. Eartal speelt breekba-
re, maar ook poppy songs, sfeer 
en melodie worden op een dyna-
mische manier gecombineerd.

Op woensdag 19 juni speelt de 
Zweedse band I Am Super Ape 
in De Bakkerij. Het optreden be-
gint om 20.00 uur en de entree 
is gratis. De band vind zijn inspi-
ratie in het wat hardere werk uit 
de jaren ‘90. 

ten bedragen 22 euro en dienen 
betaald te worden bij het inle-
veren van het inschrijfformulier. 
Het Timmerdorp vindt plaats van 
maandag 12 tot en met vrijdag 
16 augustus.

Boswachterspreekuur
Castricum - Vanaf 12 juni is 
er maandelijks in de Hoeptuin 
aan de Zeeweg een boswach-
terspreekuur, waar kinderen met 
hun vragen over de natuur bij de 

boswachter terecht kunnen. Na 
het eerste spreekuur op 12 ju-
ni is de volgende op  10 juli van 
14.00 tot 16.00 uur. De toegang 
is gratis.
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Mees Nederlands kampioen turnen

Limmen - Op zaterdag 1 ju-
ni werden in Almere de Neder-
landse Kampioenschappen tur-
nen heren gehouden. 

Mees Knijnenberg had zich ge-
plaatst voor deze finale in de 
categorie pupil 8, tweede divi-
sie. Op zaterdag turnde Mees 
de meerkampfinale en op zon-
dag de toestelfinales brug, vloer 
en ringen. In de halve finale had 
Mees zich als derde weten te 
plaatsen voor deze finale. Een 
foutloze wedstrijd zou een podi-
umplaats kunnen opleveren dus 
de spanning was groot. 
Mees turnde twee goede spron-
gen (17.20). Op brug haalde hij 
het hoogste cijfer 18.35 en zijn 
rekoefening ging, in tegenstel-
ling tot de halve finale, veel be-
ter. De vloeroefening, waar hij 
ook het hoogste cijfer haalde 
(17.35) bracht hem in het tussen-
klassement op een derde plaats. 
Na de voltige oefening moest 

Woemi team 
kampioen

Akersloot - Om kampioen te 
kunnen worden moesten de 
Woemi mannen vier van de zes 
wedstrijden winnen. En dat luk-
te. Zowel de vier enkelpartij-
en als de twee dubbels werden 
met grote cijfers gewonnen. On-
danks de goede tegenstand van 
de jongens van het Vennewater 
uit Heiloo werd het Woemi team 
kampioen door alle zes wedstrij-
den te winnen. 12-0, een uitslag 
die dik verdiend was.

hij als laatste zijn favoriete toe-
stel, de ringen, turnen. Op dit 
moment stond hij op een twee-
de plaats.  Met 18.60, het twee-
de cijfer op dit toestel, was hij op 
dit laatste toestel zijn concurren-
ten voorbij en kwam op de eerste 
plaats. Nederlands kampioen in 
de pupillen 8, tweede divisie met 
een puntentotaal van 105.40. 
Een knappe prestatie.  
Op zondag bij de toestelfinales 
behaalde Mees de nationale ti-
tel op de brug. Weer een gouden 
medaille. Op de vloer ging hij in 
de laatste serie in de fout wat 
hem de gouden medaille ont-
nam. Wel leverde deze oefening 
toch een bronzen medaille op. 
Op het toestel ringen probeerde 
hij zijn titel van vorig jaar te pro-
longeren, maar het werd zilver.

Junioren CasRC Neder-
lands kampioen Sevens

Castricum - De Junioren (15- 
16 jaar) van de Castricumse 
Rugby Club hebben op zater-
dag 8 juni het seizoen extra kleur 
gegeven. Op het Nederlands 
Rugby Centrum in Amsterdam 
werd de formatie van Wiet van 
Duin op knappe wijze Neder-
lands kampioen Sevens door in 
de finale de Amstelveense Rug-
by Club te verslaan. Na de  de-
ceptie van het eerder afgelas-
te Sevens-toernooi in mei heeft 
de Nederlandse Rugby Bond in 
8 juni een datum gevonden om 
het NK Sevens toch doorgang 
te laten vinden.  De Castricum-
se Rugby Club liet zich vertegen-
woordigen door de Colts en Ju-
nioren. De Colts speelden in een 
best of three tegen de combi Oi-
sterwijk Oysters en moesten hun 
meerdere erkennen in de Bra-
banders. De Junioren wonnen 
beide wedstrijden in hun pou-
lefase en gingen in de halve fi-
nale op tegen RC Hilversum. Het 
werd een spannende wedstrijd, 

waarbij beide teams weinig voor 
elkaar onderdeden. De doorslag 
voor winst (21-19) voor de Cas-
RC formatie kwam uit drie ra-
ke conversies, de bonus na een 
try. De finaleplaats was een feit 
en natuurlijk werd die gespeeld 
tegen favoriet Amstelveen. Met 
een grote dosis van Oranje U18 
in beide teams, werd het kat-
en-muisspel gestart. ARC start-
te uitstekend en nam de leiding. 
Dit werd teniet gedaan door een 
tweetal geconverteerde try’s van 
de Duinranders, echter de span-
ning in de wedstrijd werd terug-
gebracht door een score van 
Amstelveen. Uitstekende sa-
menwerking in de aanval van 
Cas RC bezegelde het lot van 
ARC door een weer geconver-
teerde try. De titel is een bekro-
ning op een uitermate moeizaam 
seizoen. De junioren en andere 
jeugd van de Castricumse Rugby 
Club is nog één keer dit seizoen 
te zien in Purmerend op donder-
dagavond 20 juni.

Trainer Judoclub Groefsema wint 
goud op de European Open

Castricum - Afgelopen zater-
dag heeft Mikos Salminen, ju-
dotrainer bij Judoclub Groefse-

ma, in Tallinn zijn eerste gou-
den medaille op een European 
Open behaald. Mikos, die twee-

voudig Nederlands kampioen 
tot 60 kilogram is, behaalde vo-
rig jaar al een bronzen medaille 
in Liverpool, maar goud won hij 
nog nooit op dit niveau. In de fi-
nale stond hij tegenover de Zwit-
ser Michael Iten, die hij met Ip-
pon, vol punt, versloeg.  
Mikos wist trouwens ook al 
zijn andere partijen met Ippon 
te winnen. Zelf zegt hij erover: 
,,Mijn eerste gouden plak op een 
European Open. Wat een heerlijk 
gevoel, dit smaakt naar meer!” 
Aankomende vrijdag staat de 
kersverse kampioen gewoon 
weer op de judomat in Castri-
cum om de talenten van Judo-
club Groefsema les te geven. 
Zijn medaille neemt hij mee.

Zilver voor Serena 
Stel op NK zwemmen

Castricum - Van 7 tot en met 9 
juni zijn de NK zwemmen in het 
50m bad gezwommen in het Pie-
ter van den Hoogenband zwem-
stadion in Eindhoven. De 14-jari-
ge Castricumse Serena Stel had 
zich voor negen afstanden ge-
plaatst maar kon doordat alles 
in drie ochtenden gezwommen 

wordt op zes afstanden star-
ten. Op vrijdag begon ze met de 
200 rug. Hier zwom ze een klein 
pr. En met haar 11e plek overall 
plaatste ze zich voor de B-finale. 
Op de 50 vrij zwom ze net boven 
haar tijd net als op de 400. In de 
B-finale van de 200 rug was het 
spannend maar in een voortref-
felijke laatste 50 m zwom Sere-
na naar de winst in deze finale. 
Haar tijd 2.28.92 was goed voor 
de 8e plek overall. Op zaterdag 
zwom Serena een pr op de 200 
vrij. Haar tijd van 2.12.19 was een 
2e plek bij de jeugd 98 en een 6e 
plek overall jeugd en 24e overall. 
Op zondag begon Serena met de 
100 vrij. Ze zwom zevenhonderd-
ste boven haar beste tijd. 
Vlak hierna kwam Serena nog 
uit op de 1500 vrij. In een vlakke 
race zwom ze naar een zilveren 
medaille in een tijd van 18.58.70, 
een mooie kroon op een goed en 
sportief weekend.

Medailles masters AVC
Castricum - Afgelopen week-
end vond in Epe bij AV Cialfo de 
24e editie van het NK atletiek 
voor masters plaats. De eerste 
dag wist Marc van Vliet (M60) 
zijn abonnement op het goud 
bij het polsstokhoogspringen te 
verlengen. Dit keer met meer te-
genstand dan de voorgaande ja-
ren, aangezien hij in de categorie 
M55-70 was ingedeeld. Met een 
bedwongen hoogte van 3,20m 
wist hij zijn metgezellen op het 
erepodium respectievelijk 10 en 
20cm achter zich te laten. Dirk 
Klanker (M65) plaatste zich op 
de 100m in de categorie M65-
70 met een bekeken gelopen 
serie zonder al te veel inspan-
ning voor de finale. Daar greep 
hij, ondanks een  sterke finish, in 
een tijd van 14.62sec (+0,6m/s) 
met een minimaal verschil van 
0,04sec net naast het brons. 
Frank Stam liep in de categorie 
M45 op de 400m ontspannen in 
58,06sec naar een eerste plaats 
in zijn serie. In de finale bleek hij 
nog harder te kunnen. Met een 
tijd van 57,26sec, zijn beste pres-

Marc van Vliet prolongeert Nederlandse titel polsstokhoogspringen.

tatie tot nu toe dit seizoen, ein-
digde hij op de vijfde plaats.
Op de tweede dag was Jack 
Dekker (M60) als eerste aan de 
beurt. Jack weet de kogel dit jaar 
niet altijd de juiste richting te ge-
ven. De afstand van 11,14m was 
goed voor de derde plaats. Dirk 
Klanker (M65) en Frank Stam 
(M45) kwamen uit op de 200m. 
Dirk hoefde geen serie te lopen. 
Hij kwam in de finalerace tot 
30,41sec en eindigde daarmee 
als tweede. Frank was ingedeeld 
in de serie met de op papier 
snelste concurrenten en wist dus 
dat hij voluit moest gaan om de 
finale te halen. Het lukte hem dit 
keer met 26,03sec net niet. Qua 
tijd werd hij overall zevende.
Als laatste kwam Rob Dekker 
op de baan bij het hoogsprin-
gen. Nadat hij in één keer over 
1,41 was gegaan, liet hij de lat op 
1,46 leggen in een poging zijn ei-
gen Nederlands record met één 
cm te verbeteren. Het lukte hem 
niet. Zijn prestatie van 1,41 was 
goed genoeg om weer Neder-
lands kampioen te worden. 
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