
Zeeweg 189-191   1971 HB IJmuiden   Tel. 0255-520456   Fax 0255-518875   www.casTrIcummer.nl27 juni 2012 12

René rijdt de Tour de France!

castricum - De benen zijn ge-
waxt, de trainingen en de ver-
plichte rustperiode volbracht en 

nu nog 3.479 km te gaan. Castri-
cummer René Binkhorst (44) rijdt 
met het team Tour de Concorde 

de Tour de France. Een dag eer-
der dan het echte peloton, maar 
dezelfde etappes en dezelfde af-
standen. “Natuurlijk fietsen we 
niet zo snel als de professionals, 
maar we leggen de afstand wel 
af in hetzelfde aantal dagen.” Op 
29 juni gaat René met zijn team 
van start in Luik. Na drie weken 
komen ze aan in Parijs. 
Het team wil de fysieke gren-
zen verleggen om zo veel moge-
lijk geld op te halen en daarmee 
internationaal onderzoek naar 
kanker te steunen en waar mo-
gelijk te versnellen. Zij gaan de 
uitdaging aan met Inspire2Live. 
René vertelt: “Nadat ik van dicht-
bij mee heb gemaakt wat kanker 
met iemands leven doet, heb ik 
besloten me in te zetten voor het 
doel om van kanker binnen tien 
jaar een chronische ziekte te ma-
ken. Om dit te verwezenlijken is 
veel geld nodig. Onze groep is in 
december 2011 gestart met spe-
cifieke training om deze pres-
tatie te leveren onder begelei-
ding van ervaringsdeskundigen 
die de Tour eerder hebben vol-
bracht. Tijdens de Tour worden 
we professioneel begeleid door 
een team van vrijwilligers dat 
onder andere ervaring heeft met 
de organisatie van Tour for Ki-
ka en Alpe d’HuZes. We betalen 
zelf tweeduizend euro voor deel-
name waarmee alle onkosten 
zijn gedekt. Hierdoor garanderen 
we dat iedere gedoneerde euro 
ten goede komt aan onze missie. 
Ik hoop dat heel veel Castricum-
mers ons willen steunen!” Maak 
een donatie over naar Stichting 
Tour de Concorde via Rabobank 
11.33.33.242 of via de website 
www.tourdeconcorde.nl. 

Van verdrinkingsdood 
gered uit zee en meer
Bakkum - Vrijdag 22 juni rond 
15.00 uur, heeft er een gro-
te actie plaatsgevonden op het 
strand. Een zeilschip van circa 
zeven meter, bemand door twee 
opvarenden, was gestrand. Zij 
kwamen in de branding terecht 
bij Heemskerk door zware wind-
stoten. Een van de opvarenden 
sloeg daarbij overboord, waarna 
de andere man hem zonder suc-
ces probeerde te redden. Nadat 
het zeilschip een stuk was afge-
dreven, kreeg de Reddingsbriga-
de Castricum de boot in het vi-
zier. Kort daarna strandde het 
schip. De Reddingsbrigade is 
direct in actie gekomen om op 
zoek te gaan naar de drenkeling. 
Alle kusthulpdiensten werden 
opgeroepen om te assisteren en 
er werd een helikopter ingezet. 
Vrij snel daarna werd de man ge-
vonden en met hevige onderkoe-
lingsverschijnselen naar de kant 
gebracht en door de Reddings-
brigade overgebracht naar een 
ambulance. De man ligt op de 
intensive care, maar maakt het 
naar omstandigheden goed. De 
Reddingsbrigade is in het bijzon-
der te spreken over de hulp die 
zij kreeg van de eigenaars van 

Club Zand en twee kiters. Foto’s 
van de reddingsactie zijn te zien 
in het Strandvondstenmuseum.

Zaterdag rond 17.15 uur werd 
gemeld dat er mensen te water 
waren geraakt in het Uitgeester-
meer. Hun sloep maakte water 
en sloeg om. Politie, brandweer 
en ambulance kwamen ter plaat-
se en ontdekten dat een echt-
paar uit Stompetoren samen met 
een groep jongeren van de wa-
terpolovereniging een succes-
volle reddingsactie hadden uit-
gevoerd voor vier personen en 
twee honden. Zij waren te wa-
ter geraakt nadat hun boot was 
gezonken. Een van de drenkelin-
gen werd gereanimeerd door het 
echtpaar. 

limmen - De bewoners van de 
woning waren op het moment 
van het ongeval gelukkig niet 
thuis. Zij zaten buiten de deur 
een hapje te eten. Vorige week 
woensdagmiddag is een vrouw 
met haar auto door de tuin heen 
tegen de voorgevel van een wo-
ning aangereden. Dat gebeurde 
op de hoek van de Lage Weide 
en de Meidoornlaan. Vermoed 
wordt dat de bestuurster onwel 
was geworden. Ze is ter obser-
vatie overgebracht naar het zie-
kenhuis. De schade aan de wo-
ning is groot. Meer over dit on-
geval is te lezen in deze editie 
van De Castricummer.

Automobiliste 
rijdt woning in

Castricum
Heerhugowaard

Met passie-banketbakkersroom,
slagroom, frambozen en afgewerkt

met een hazelnoot-broyage
van 11,95 nu

breugelvlaai

9.95
Burgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

weekaanbieding
Gelderse schijven

4 stuks € 3,99
Vleeswarentrio

Gebraden kalfsrollade
Bacon

Boterhamworst

samen € 4,95

Aspergesoep
2e ltr    ½ prijs
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Zomermarkt voor goed doel
Bakkum - Landgoed Duin en 
Bosch wordt 1 juli van 11.00 tot 
17.00 uur een ‘shop-en-snuffel-
paradijs’ met zo’n honderd kra-
men en activiteiten voor kinde-
ren. 
Reakt Noord-Holland is ook ver-
tegenwoordigd op deze zomer-
markt en biedt volop variëteit 
aan de winkelende bezoeker; 
kunst uit het Atelier Anders Be-
keken, planten en perkgoed af-
komstig van het project Echt 

Bakkums Groen en andere leuke 
snuisterijen. Restaurant Kook-
kunst zorgt voor versnaperingen.
Stichting Sighet organiseert  
het evenement in samenwer-
king met Dijk en Duin en Reakt 
Noord-Holland. 
Stichting Sighet brengt hulpgoe-
deren naar Roemenië, bestemd 
voor een lokaal ziekenhuis en 
een tehuis/school voor kinde-
ren met een verstandelijke be-
perking.  

Automobilist rijdt huis in, 
jongens schieten te hulp
Limmen - Vorige week woens-
dagmiddag is een vrouw met 
haar auto door een tuin heen te-
gen en de voorgevel van een wo-
ning aangereden. Dat gebeurde 
op de hoek van de Lage Weide 
en de Meidoornlaan. Vermoed 
wordt dat de bestuurster onwel 
was geworden. Ze is ter obser-
vatie overgebracht naar het zie-
kenhuis. De schade aan de wo-

ning is groot. De bewoners van 
het huis was op het moment 
van de aanrijding niet thuis. De 
brandweer heeft de woning ge-
stut.

Tijdens het ongeval stonden 
twee jongens te voetballen op 
een veldje in de buurt. Zij zagen 
het allemaal gebeuren. De jon-
gens zijn naar het ongeval toe-

gerend en hebben tijdens het 
rennen 112 gebeld. Daarna zijn 
de aanwijzingen van de centra-
list opgevolgd en alle vragen be-
antwoord door de jongens. 

Donderdag heeft de politie de 
jongens bedankt voor hun snelle 
en doortastende optreden, door 
hen beide een bioscoopbon van 
tien euro te overhandigen.

Verbouwde supermarkt zet 
verenigingen in het zonnetje
Limmen - In februari van dit jaar 
is men bij Albert Heijn gestart 
met een rigoureuze verbouwing. 
Een paar  jaar geleden gekocht 
pand aan de Middenweg num-
mer vier werd gesloopt en inge-
richt tot nieuw magazijn. Het ou-
de magazijn kwam bij de winkel. 
Bovendien werd de inspringen-
de voorgevel recht getrokken. 
Het interieur met een oppervlak-
te van 1450 m2 (was 1120 m2) 
heeft een totaal ander aanzien 
gekregen met maar liefst acht 
grote brede gangen. Het par-
keerterrein bestaat  nu  met vijf-
tien nieuwe uit 115 parkeerplaat-
sen. Dinsdag 19 juni was de of-
ficiële opening. Gedurende twin-
tig weken heeft Albert Heijn een 
ludieke spaaractie gehouden, 
waarvoor een budget van 10.000 
euro ter beschikking werd ge-
steld. AH franchiseondernemer 

Ab Renes: “De Limmers zijn mijn 
klanten. Daarom wilde ik graag 
iets terug doen voor de Limmer 
gemeenschap. We hebben een 
selectie onder de vele verenigin-
gen in Limmen gemaakt , waar-
bij we het zochten in de maat-
schappelijke sfeer met speciale 
aandacht voor cultuur, sport en 
jongerenwerk.” Nadat twee kin-
deren van manager Johan Re-
nes, de achtjarige Myrthe en de 
vijfjarige Ruben in de met vele 
ballonnen versierde entree  met 
een grote schaar een blauw  lint 
hadden doorgeknipt  gaven en-
kele kleuters van TIOS een de-
monstratie. Op de achtergrond 
speelde de Harmonie en Excel-
sior.  De 10.000 euro werd naar 
de keuze van de klanten eerlijk 
verdeeld. Ab Renes overhandig-
de borden met daarop de toe-
gezegde geldbedragen. Voor de 

Welkome geldbedragen voor Conquista, d’Uylenspieghels, Voetbalvereniging Limmen, TIOS, Harmonie en 
Excelsior en Tennisvereniging Limmen. In  het midden: Ab Renes en Johan Renes met zijn kinderen Myr-
the en Ruben.

voetbalvereniging was dat 2246 
euro, voor Conquista 1741 euro, 
d’Uylenspieghels 1222 euro, TI-
OS 1641 euro, Harmonie en Ex-
celsior 1726 euro en de tennis-
vereniging 1725 euro. 
Na het officiële gebeuren was 
er in de winkel voor iedere be-
langstellende een hapje en een 
drankje, verzorgd door De Bur-
gerij, waarbij Hubert Ilario met 
zijn gitaar voor een gezellige 
sfeer zorgde. Bij het ingangs-
poortje liggen plattegronden zo-
dat men in de nieuwe zaak de 
weg kan vinden. Het product-
aanbod is gestegen van 15.000 
naar 17.000. (Marga Wiersma).

Castricum - Het Meldpunt Sek-
sueel Misbruik RKK heeft een 
melding ontvangen tegen oud-
pastoor Jo V. uit Overdinkel van 
een 72-jarige Castricumse. Dat 

Aangifte van seksueel misbruik
meldt de Twentsche Courant Tu-
bantia. 
De oud-Overdinkelse, nu inwo-
ner van Castricum, denkt dat 
meer meisjes en mogelijk jon-

gens slachtoffer zijn. De pastoor 
is in 1984 overleden. De vrouw 
zegt als kind zeker twee jaar lang 
te zijn misbruikt door pastoor Jo 
V. met een zwangerschap en een 
miskraam op haar twaalfde tot 
gevolg. 

De vrouw heeft contact met 
twee andere mogelijke slachtof-
fers. Die willen er geen zaak van 
maken, maar zijn mogelijk bereid 
hun verhaal voor haar op papier 
te zetten als ondersteunend be-
wijs.

Castricum - Donderdag rond 
16.00 uur is een glasplaat van 1 
x 0.5 meter van de Offenbach-
flat gevallen vanaf de vijfde ver-
dieping. De plaat spatte op de 
grond uit elkaar. Geluk bij het 
ongeluk was dat niemand ge-
wond is geraakt. 

Glasplaat valt 
van vijf hoog

Gezondheidscentrum in 
gemeentehuis Limmen
Castricum - De gemeente ver-
koopt het voormalige gemeente-
huis aan de Zonnedauw in Lim-
men aan Commanditaire Ven-
nootschap, voornamelijk be-
staande uit ondernemers in de 
gezondheidszorg. Deze bieden 
nu ook al hun diensten aan in 
Limmen. 
In het gebouw zijn mogelijkhe-
den voor huisarts, tandarts, fy-
siotherapie, een apotheek en 
zorgactiviteiten in de eerste lijn. 
Het gebouw veranderd aan de 
buitenzijde nauwelijks. Intern 
wordt wel het nodige verbouwd 
zodat de gebruikers onafhan-
kelijk van elkaar hun werk kun-

nen doen. Het pand heeft op ei-
gen terrein een parkeerplaats 
voor medewerkers en voor be-
zoekers is er voldoende parkeer-
gelegenheid aan de voorzijde 
van het pand. Het gemeentehuis 
in Limmen werd na de fusie in 
2002 door de gemeente Castri-
cum gebruikt; eerst als kantoor-
ruimte voor een aantal afdelin-
gen, tijdens de verbouwing van 
het gemeentehuis in Castricum 
waren onder meer de publieks-
balies ondergebracht in De Zon-
nedauw. Toen alle afdelingen en 
publieksdiensten onder één dak 
kwamen aan het Raadhuisplein, 
kwam de locatie Limmen vrij. 

Akersloot  - Tussen donderdag 
17.00 uur en vrijdag 7.15 uur werd 
vanaf het bedrijfsterrein aan de 
Molenlei een vrachtauto, merk 
Daf, voorzien van het kenteken 
BDSG28, gestolen. Het gaat om 
een vrachtauto met een laadbak 
waarin divers gereedschap lag. 
De auto is voorzien van een ta-
kel.
In de nacht van dinsdag op 
woensdag vorige week is er, op 
verschillende locatie’s  een dief-

Vrachtauto gestolen en inbraken
stallen geweest uit bedrijfsauto’s 
en personenauto’s. Uit de be-
drijfsauto’s werden koffers met 
gereedschap ontvreemd en uit 
de personenauto’s werden de 
mistlampen, een autoradio-cas-
sette recorder , een telefoon-
installatie en een reserveband 
weggenomen. In alle gevallen 
werden de ramen ingegooid. Op 
de Castricummerwerf werd van-
uit de tank van een vrachtwagen, 
circa 40 liter diesel gestolen. 
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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:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

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: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Medische hulp voor toeristen
Campinggasten worden verzocht zich voor medische hulp te wenden tot 
praktijk Leemhuis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)
seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. De Brink, 
Torenstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, 
tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regi-
onale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van 
Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uit-
geest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Veiligheid en vakantie 
thema op de camping 

Castricum - Moeite met ach-
teruit rijden met de caravan? Tij-
dens de ‘Veilig op vakantie’ dag 
op 30 juni op camping Bakkum 
leert men dit en nog veel meer 
over veiligheid op vakantie.
Gedurende de hele dag zijn er 
verschillende bedrijven die tips 
en trucs geven over de veilig-

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
04-06-2012: Riley Aalijah, doch-
ter van C. Dröge en L.Stins, ge-
boren te Alkmaar. 06-06-2012:  
Nicolette Caroline Guusje, doch-
ter van R.M. Emanuels en S.C.J. 
de Vries, geboren te Alkmaar.
Wonende te Castricum:
06-06-2012: Artor, zoon van Z. 
Ablimit en A. Abdurahm, gebo-
ren te Alkmaar. 11-06-2012: Ca-
talina, dochter van J.M. Perez 
Olarte en K.J.M. Fergusson Ku-
sanovic, geboren te Alkmaar. 16-
06-2012: Jens Pieter, zoon van 
D.J. Geijsen en M. Heijnis. 19-
06-2012: Mik, zoon van J. Jong-
bloed en S. Schreuder.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:

11-06-2012: van der Heide, Wil-
lem en Pool Cornelia J., beiden 
wonende te Castricum. 12-06-
2012: Winder, Alexander Cor-
nelis en Heidergott, Heske, bei-
den wonende te Limmen. 14-06-
2012: Lute, Joost en van Esveld, 
Angelique Natasja, beiden wo-
nende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
06-06-2012: Haas, Jeffrey en 
Braker, Ine A., beiden wonende 
te Heerhugowaard. 08-06-2012:  
Meijdam, John C. en Groot, An-
na A.C., beiden wonende te Sint 
Pancras. 09-06-2012: Veene-
kamp, Jan en Bieger, Jacqueline 
J., beiden wonende te Amster-
dam. 09-06-2012: Cordes, Jan 
J. en Mol, Geert, beiden wonen-

de te Uitgeest. 09-06-2012: Tol, 
Adrianus C.M. en Honing, Geer-
tje, beiden wonende te Castri-
cum. 14-06-2012: Brandjes, Wil-
liam en Braas, Christiaan J.M., 
beiden wonende te Wester-Kog-
genland. 15-06-2012: Twisk, Je-
roen J.F.J. en Hollenberg, Sabi-
ne E.M. beiden wonende te Cas-
tricum. 15-06-2012: Bulthuis, Si-
mon en Kalb, Carolina Henderi-
ka, beiden wonende te Purme-
rend. 16-06-2012: Osborne, Da-
vid J. wonende te ’s Gravenhage 
en Baklan, Olga S. 21-06-2012:  
de Waard, Paulus L.J. wonende 
te Castricum en de Goede, Ca-
tharina M. wonende te Bakkum. 
21-06-2012: de Langen, Etienne 
J.F. en Cornelissen Carolien C.M., 
beiden wonende te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
06-06-2012: Kerkhoven, Duifje, 
oud 86 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met E.G. 
Bettink. 06-06-2012: Zeestraten, 
Adolf, oud 84 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
H. de Roos. 07-06-2012: Braken-

hoff, Anna. A., oud 88 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met Johannes H. Baltus. 
11-06-2012: de Wal, Sipke, oud 
52 jaar, overleden te Castricum.
Wonende te Akersloot:
06-06-2012: Kreuzen, Wille-
mien, oud 80 jaar, overleden te 
Akersloot. 10-06-2012: Zonne-
veld, Catharina C., oud 78 jaar, 
overleden te Akersloot, ge-
huwd geweest met J. Zweeris. 
11-06-2012: van der Eng, Ro-
bertus N., oud 52 jaar, overle-
den te Akersloot, gehuwd met                     
Bolten, Catharina C.A.M.  
Wonende te Limmen:
20-06-2012: Boon, Jacoba P., 
oud 86 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met C. 
Molenaar.
Wonende te Uitgeest:
15-06-2012: Brandjes, Anna, 
oud 91 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd geweest met Ro-
denburg, Adrianus.
Wonende te Waterland:
19-06-2012: Breekveldt, Han-
na G., oud 94 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
Schul, Wouter. 

Regio - Verleden week woens-
dag is tussen 20.00 en 20.15 uur  
op de Rijksweg in Limmen een 
tas met inhoud weggenomen 
vanuit een bedrijfsauto. Don-
derdag was er een inbraak in 
een bedrijfspand op de Schip-
perslaan. Er werden drie fiet-
sen ontvreemd. Vrijdag is op de 
Rijksweg tussen 13.00 en 15.00 
uur verkeerscontrole gehouden. 
Er zijn zeventien bekeuringen 
uitgedeeld. In Castricum werd 
maandag een snelheidscontrole 
gehouden tussen 9.15-12.15 uur. 
Er waren twintig overtredingen.
Op de Stationsweg zijn twee per-
sonen bekeurd omdat zij onder 
de spoorbomen door liepen ter-

heid in en rond de caravan. Van 
de elektrische bedrading tot het 
veilig manoeuvreren met een 
mover. Deelnemers krijgen infor-
matie over EHBO, over schoon-
maak van de caravan, over het 
op de juiste manier inpakken 
van de caravan zodat het ge-
wicht goed verdeeld is. 
De workshop ‘Belading, balans 
en snelheid’, waar het achter-
uit rijden onderdeel van is, is om 
9.30, 12.30 en om 15.00 uur, en 
duurt twee uur. Deelname is gra-
tis. Ook is er die dag de mogelijk-
heid om met verschillende elek-
trische voertuigen te testen zoals 
een scooter en een skateboard. 
Wie zijn caravan wil laten keuren 
op veiligheid, kan ook deze dag 
terecht van 9.30 tot 17.00 uur.

wijl deze naar beneden gingen. 
Donderdag vond een inbraak 
plaats in een woning op de Eer-
ste Groenelaan. Men is binnen-
gekomen via de raam aan de 
achterzijde. De hele woning is 
doorzocht en er zijn in ieder ge-
val sieraden weggenomen. Op 
de Tolweid zijn er twee voertui-
gen opengebroken. Nog onbe-
kend wat er is weggenomen. 
Vrijdag was er een inbraak in 
een woning op de Cieweg. De 
woning is doorzocht. Er werd 
een raam opengebroken en er 
zijn sieraden weggenomen. Zon-
dag rond 3.00 uur is een zestien-
jarige jongen uit Limmen aange-
houden vanwege belediging van 
een politieagent. De jongen was 
boos omdat hij even daarvoor 
ruzie zou hebben gehad met ie-
mand en de politie op dat mo-
ment niet ingegrepen had. Hij 
beledigde daarop de politie.   
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Concert van Les Doits Parlans 
met bijzondere instrumenten
Castricum - Op maandag 2 juli 
wordt een orgelconcert gegeven 
in de Dorpskerk op het Kerkpad 
1 in het centrum van Castricum.
Het concert wordt verzorgd door 
het Ensemble voor oude mu-
ziek Les Doits Parlans. Les Doits 
Parlans bestaat uit Josée Zui-
ver, blokfluit en cornetto, Hans 
Mons, dulciaan en blokfluit, 
Arno Rog, orgel en Henk Waar-
denburg viola da gamba. Het en-
semble legt zich toe op muziek 
uit de renaissance en de vroege 
barok, de periode van circa 1500 
tot 1650. 
De cornetto (of zink) die Josée 
bespeelt is een houten blaas-

Open repetitieavonden 
theatergroep C-Squad
Castricum - Theatergroep C-
Squad houdt op 2 en 9 juli open 
repetitieavonden. Belangstellen-
den worden uitgenodigd om te 
komen kijken, luisteren en mee 
te doen. 
C-Squad is momenteel druk be-
zig met de voorbereiding van 
‘Het zilveren uitje, een zoetzure 
musical’ die in april 2013 op de 

planken wordt gebracht. Script 
en teksten zijn door de regisseur 
en een lid van de groep geschre-
ven. De muziekkeuze is heel di-
vers, iedereen kan nummers in-
brengen. 
De open repetitieavonden be-
ginnen om 20.00 uur. Er wordt 
gerepeteerd in de theaterzaal 
van Geesterhage. 

instrument met vingergaten als 
een blokfluit. De cornetto wordt 
aangeblazen door middel van 
een klein trompetmondstuk. In 
Italië was de cornetto destijds 
razend populair, de bespelers 
waren toen de bestbetaalde mu-
sici. In Spanje was in de zestien-
de eeuw een ander blaasinstru-
ment heel belangrijk: de dulci-
aan. Dit instrument is de voor-
loper van de fagot en wordt via 
een dubbelriet aangeblazen. Er 
zijn ‘families’ gebouwd van so-
praan tot contrabas. Aanvangs-
tijd van het concert is 20.00 uur. 
Kaartverkoop voorafgaande aan 
het concert, toegang zes euro. 

Verrassing tijdens open 
dag bij Oud-Castricum
Castricum - Voor het eerst is 
er tijdens de open dagen in ju-
li en augustus van de Werkgroep 
Oud-Castricum geen foto-expo-
sitie te bezichtigen. Op de eerste 
zondag van juli kunnen de be-

zoekers van het Historisch Infor-
matiecentrum De Duynkant aan 
de Geversweg 1b op een ver-
rassing rekenen die betrekking 
heeft op de historie van het dorp. 
Geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 

Bakkum - Door het enthousias-
me van bewoners van Castricum 
is de voorinschrijving voor de 
Zonnepanelen voor het gemeen-
tedak op de Schulpstet ruim vol-
doende om 120 panelen te plaat-
sen. Met ingang van heden is de 
voorinschrijving voor de Schulp-

Genoeg zonnepanelen Schulpstet
stet niet meer mogelijk. Bewo-
ners van Castricum  kunnen wel 
inschrijven voor het volgend ge-
meentelijk dak dat vrij  komt voor 
het plaatsen van Zonnepanelen. 
Voor meer informatie: www.calo-
rieenergie.nl en www.zonopne-
derland.nl/zon-op-castricum. 

Castricum - Op 29 juni vindt 
voor de vijfde keer de lokale Ve-

Veteranendag teranendag plaats. Het lustrum 
wordt opgeluisterd met een ten-
toonstelling van oude legervoer-
tuigen. Burgemeester Mans ont-

vangt de genodigden in de raad-
zaal voor een lezing en de tradi-
tionele ‘blauwe hap’; een uitge-
breide rijsttafel.

Programma 28 juni t/m 4 juli 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.15 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

The Amazing Spider-Man - 3D
zaterdag & zondag 15.45 uur 
Men in Black 3 - 3D

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 21.00 uur 

Snow White and the Huntsman
vrijdag 21.00 uur 

zaterdag 18.30 uur 
maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
Jackie

donderdag 20.00 uur 
zondag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur
Intouchables

zaterdag & zondag 13.00 & 15.45 uur 
woensdag 13.30 & 16.00 uur 

Ice Age 4 (NL) 3D
zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Wickie en de schat 

van de goden (NL) 3D
zaterdag 13.00 uur 
woensdag 16.00 uur 

The Lorax (NL) 3D

korte nachten: slaapgebrek
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Ice Age 4: Continental Drift
Manny, Diego en Sid beginnen 
aan een groots avontuur nadat 
een volledig continent op drift is 
geraakt. Gescheiden van de rest 
van de groep, gebruiken ze een 
ijsberg als geïmproviseerd schip 
dat hen op een epische zeereis 
voert. Manny en zijn vrienden 

worden uitgedaagd als nooit te-
voren om een held te worden en 
het onmogelijke te volbrengen 
wanneer ze exotische zeewezens 
tegenkomen, een nieuwe wereld 
ontdekken en de strijd aangaan 
met medogenloze piraten. In 3D 
en Nederlands gesproken.

Eén van ’s werelds populairste 
superhelden is terug op het witte 
doek; met The Amazing Spider-
Man wordt een nieuw hoofdstuk 
aan de Spider-Man-cyclus toe-
gevoegd. 
In de film ziet het publiek een 
nieuwe, onbekende kant van 
Peter Parker. The Amazing Spi-

Amazing Spider-Man in 3D
der-Man gaat over Peter Parker 
(Garfield), een teruggetrokken 
schooljongen die als kind door 
zijn ouders is verlaten en door 
zijn oom Ben en tante May is op-
gevoed. Zoals de meeste tieners 
probeert Peter uit te zoeken wie 
hij is en hoe hij is geworden wie 
hij nu is. 
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Esmee helpt jonge Afrikanen 
met opstarten van bedrijfje
Akersloot - Esmee Kooijman 
(20) is tweedejaars student Fu-
ture Planet Studies aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Zij is 
ook werkgroeplid bij Jong & 
Duurzaam van de Nationale 
Jeugdraad en zij houdt zich be-
zig met duurzaamheid en ont-
wikkelingssamenwerking. Op 
28 juni vertrekt Esmee voor 2,5 
week naar Durban in Zuid-Afri-
ka. “Dit ga ik doen met de or-
ganisatie Millennium Travels die 
gelooft dat armoede in dit ge-
bied bestreden kan worden door 
jongeren te helpen met het op-
zetten van bedrijfjes”, vertelt zij. 
Esmee verheugt zich er op om te 
werken met jongeren in de slop-
penwijken van Durban. “Vorig 

jaar heb ik vrijwilligerswerk ge-
daan in Oeganda en daar ging ik 
in mijn eentje naar toe. Ik werd 
daar aan mijn lot overgelaten, 
maar ik heb het toch voor elkaar 
gekregen er een speeltuin te re-
aliseren en ik heb geholpen in de 
gezondheidszorg. Dit keer reis ik 
samen met acht andere jonge-
ren die ik ondertussen heb leren 
kennen.” 
De meeste jongeren in Dur-
ban zijn straatarm en velen heb-
ben hun ouders verloren aan 
HIV/AIDS. Esmee: “Zij hebben  
vaak niet meer dan basisonder-
wijs gehad, omdat er geen geld 
was en zij voor broertjes en zus-
jes moesten zorgen. Tegelijk ont-
vangen de jongeren wel mate-

riele hulp, zoals computers, maar 
niemand vertelt hen hoe ze wer-
ken. Door het geven van work-
shops aan ongeveer 25 van de-
ze jongeren in de leeftijd 20-25 
jaar, voornamelijk gericht op on-
dernemen, algemene kennis en 
ethiek, hopen wij hen te kun-
nen helpen in het opstarten van 
een bedrijfje. Waarschijnlijk ver-
zorg ik ook een workshop team-
building met sportieve activitei-
ten. De Zuid-Afrikaanse jonge-
ren, die op motivatie mee mogen 
doen aan deze academie, geven 
workshops aan ons, voorname-
lijk over hun cultuur.”
Esmee heeft er alle vertrouwen 
dat zij de jongeren een stuk op 
weg kan helpen naar een betere 

toekomst. “Het is een goed ini-
tiatief waarbij de jongeren echt 
kunnen groeien. Door onze in-
breng kunnen zij zich persoonlijk 
en als ondernemer ontwikkelen 
en zo op een goede manier geld 
gaan verdienen.” Het project is 

mede mogelijk gemaakt door 
het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. “En ik kan op reis gaan 
om jongeren te helpen dank-
zij de steun van Nico, Jan en De 
Tweede Ronde”, besluit de jonge 
Akerslootse lachend. 

Negen moties VrijeLijst bij 
behandeling Voorjaarsnota
Castricum - De VrijeLijst wil dat 
het college het dossier spoor-
weggebied met zware infrastruc-
turele maatregelen sluit en de 
ambtelijke uren en inspanningen 
op andere zaken richt. De loka-
le partij van Ron de Haan heeft 
maar liefst negen moties inge-
diend bij de behandeling van 
de Voorjaarsnota 2012. De Vrije-
Lijst wil ook de effecten en uit-
komsten van de fusiegemeen-
te Castricum weten, een struc-
turele financiële bijdrage voor 
herstel en behoud monumen-
ten, duidelijkheid rond de toe-
komst van zwembad De Wit-

te Brug, een sociaal economi-
sche waardenkaart met een ar-
beidsplaatsenbeleid voor men-
sen die buiten het arbeidspro-
ces staan, dynamisering van de 
woningmarkt door het plaatsen 
van woonunits en burgers be-
trekken bij het groenbeheer en 
daarvoor een fonds stichten. De 
VVD, CKenG, CDA en D66 die-
nen gezamenlijk een aantal mo-
ties is. Deze partijen willen dat 
de geplande afbouw van de klei-
ne structurele subsidies in 2013 
niet wordt doorgevoerd, elk half 
jaar informatie over de uitvoering 
en de afhandeling van bezwaar- 

en beroepschriften schuldhulp-
verlening, vasthouden aan de 
taakstelling om te bezuinigen 
op de gemeentelijke organisatie 
en mensen in de bijstand jaar-
lijks een trede te laten doorstro-
men op de participatieladder en 
nieuwkomers in de bijstand zo 
mogelijk op een zo hoog moge-
lijke trede te laten plaatsen. Het 
CDA gaat niet mee met de geza-
menlijke motie om de raad een 
voorstel te doen om het welzijns-
werk, dat de Stichting Welzijn 
Castricum aanbiedt, openbaar 
aan te besteden. Gemeente- en 
DorpsBelang en het CDA maken 
zich samen sterk voor een een-
malige extra bijdrage van 15.000 
euro voor de Stichting behoud 
zwembad Dampegheest in Lim-
men. GroenLinks en de PvdA 
willen dat de functie toezicht-

Hitmen speelt
Bakkum - Vrijdag 29 juni staat` 
bij strandpaviljoen Bad Noord. 
vanaf 21.00 uur de band ‘The Hit-
men’ op het podium met een re-
pertoire van blues en, rock & 
roll. André Kwant speelt gitaar 
en zingt, Henk Schippers speelt 
gitaar, Hans Schoone bas, Bert 
Baars tenorsax en Jan Stobbe                      
drumt. 

Bewoners Santmark én 
gasten in Spaanse sfeer
Castricum - In de eerste week 
van juli is het in zorgcentrum De 
Santmark vakantie. Van maan-
dag- tot en met vrijdag zijn er al-
lerlei activiteiten met als thema 
het vakantieland Spanje. De va-
kantieweek begint met een di-
ashow over een reis van Sevil-
la naar Santiago de Compostel-
la door Tieleke Huijbers, dins-
dag is er een Spaanse maaltijd, 
woensdag een quiz over Span-
je en hoogtepunt is de flamen-

co-dansgroep La Niña op don-
derdag. Vrijdag kan men wijn 
proeven en tapas eten. Een vino-
loog vertelt en leerlingen van het 
Jac. P. Thijsse College maken de 
tapas. Wie niet in De Santmark 
woont kan toch meegenieten. 
Elke middag begint de activiteit 
om 14.30 uur. Gasten betalen 
3,50 euro per activiteit. Meeeten 
kost 8,75 euro. Vooraf opgeven 
en consumptiekaarten te koop 
bij de receptie. 

Expositie Art of Joyce
Castricum - Tot 1 augustus ex-
poseert Joyce van Bruggen Den 
Boer handgemaakte sieraden 
in de etalages van Kunstgale-
rie Streetscape, Burgemeester 
Mooijstraat 13. Daarnaast zijn 
schilderijen te zien van Beatrix 
Boogaard. De kunstenaars zijn 
op de zaterdagen van 10.00 tot 
13.00 uur aanwezig. 

Tentoonstelling 
Castricum - Tot en met eind ju-
li laten Siny Miedema en Tiny de 
Vries hun schilder- en pastelkrijt 
werk zien in de Tuin van kapi-
tein Rommel die geopend is van 
maandag tot en met vrijdag van 
9.30 tot 16.30 uur. 

Castricum - Op zondag 8 ju-
li organiseert de IVN en cam-
ping Geversduin een belevings-
excursie voor kinderen en vol-
wassen. Gids Edwin Kapitein laat 
de deelnemers de schoenen en 
sokken uittrekken om de natuur 
op intense wijze waar te nemen. 
Na afloop is er een voetenbad. 
Aanmelden bij de receptie Ge-
versduin, vertrek is om 13.00 uur 
vanaf de receptie.  

Blote voeten
oplossing

Zoek de 10 verschillen

houder of stadswacht een par-
ticipatiebaan wordt. GroenLinks 
en de PvdA zouden ook graag 
zien dat het voorstel van de VVV 
Castricum om de bezuiniging in 
2013 te beperken, wordt ingewil-
ligd en ook de VrijeLijst is daar 
voorstander van. PvdA en GL 
stellen voor om bij vrijkomen-
de accommodaties in gemeen-
telijk bezit eerst de mogelijkheid 
wordt onderzocht of het realise-
ren van sociale huurwoningen 
haalbaar is. GL dient bovendien 
een motie in om in de hal van 
het gemeentehuis een schuld-
barometer te realiseren waar-
op ieder kwartaal de hoogte en 
het verloop van de schuldsitua-
tie van de gemeente wordt zicht-
baar gemaakt. Voor het ontwerp 
van deze schuldbarometer zou 
een prijsvraag voor Castricumse 

kunstenaars kunnen worden uit-
geschreven. Alle fracties zijn tot 
slot van mening dat in het nieuw 
op te stellen gemeentelijk riole-
ringsplan uit moet worden ge-
gaan van een reële schatting van 
de omvang van de reserve en de 
tariefstelling niet moet worden 
gefixeerd op vaste percentages.
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Met de Nationale Autokaart 
Levenslang gratis APK en korting op 
onderdelen nu bij Liefting Schermer
Castricum - Liefting Schermer 
Auto’s, gevestigd op de Castri-
cummerwerf 22 in Castricum, is 
nu ook officieel Servicecentrum 
voor de Nationale Autokaart. 
De Nationale Autokaart is een 
kaart waarmee men altijd gratis 
APK krijgt, exclusief de eventue-
le viergastest of een roetmeting. 
Bovendien ontvangt men levens-
lang tien procent korting op on-
derhoudsmaterialen. Dat kan 
heel veel euro’s schelen!
“Een viergastest of roetmeting, 
valt niet onder de voorwaarden 
omdat deze niet voor alle au-

to’s gelden”, vertelt garagehou-
der Hans Liefting. “Wie verplicht 
is een viergastest of roetmeting 
te doen, krijgt die bij ons tegen 
een speciale prijs.” 
De kaart is persoonsgebonden 
en gekoppeld aan het kenteken 
van de auto. “Wanneer je een 
andere auto koopt, dan kun je de 
kaart laten overschrijven op het 
nieuwe kenteken voor een klein 
bedrag.” Als voorbeeld noemt 
Hans de prijzen voor een apk-
keuring met een kleine beurt. 
“De korting geldt voor de on-
derdelen, de keuring is gra-

tis en de manuren van de mon-
teur worden gewoon betaald. Op 
het eindbedrag komt nog eens 
19% BTW wat dankzij de pas la-
ger uitvalt dan zonder pas. To-
taal ben je dan zo’n zestig eu-
ro goedkoper uit, dus heb je de 
kosten van de pas snel terugver-
diend.” 
De Nationale Autokaart is ge-
start in 2007 en heeft inmiddels 
duizenden tevreden pashouders. 
Meer dan 250 NAK Servicecen-
ters, allen lid van de BOVAG of 
VACO, staan garant voor de ser-
vice en kwaliteit.  

Nieuw in Castricum!

Weleda Schoonheidssalon voor 
natuurzuivere behandelingen

Castricum - De Castricum-
se Moniek Bets heeft al twaalf 
jaar een goedlopende Wele-
da Schoonheidssalon in Alme-
re. Sinds kort is haar werkterrein 
uitgebreid naar Castricum. En 
dat is goed nieuws voor mannen 
en vrouwen die houden van na-
tuurzuivere behandelingen. Op 
de Korte Cieweg 48 werkt Mo-
niek in de sfeervolle praktijk met 
het kwaliteitsmerk Weleda en zij 
heeft de decoratieve cosmetica 
van dr. Hauschka in haar assor-
timent opgenomen.  “Weleda en 
dr. Hauschka staan bekend om 
hun volledig natuurzuivere pro-
ducten van veelal biologische 
teelt”, aldus Moniek. “De pro-

ducten van Weleda ruiken heer-
lijk, voelen geweldig aan op de 
huid en geven een heel mooi re-
sultaat. De decoratieve cosmeti-
ca van dr.Hauschka is bereid met 
heilzame planten uit eigen biolo-
gisch-dynamische teelt en vrij 
van synthetische geurstoffen en 
conserveermiddelen.”
Kwaliteit, rust, aandacht en een 
zeer persoonlijke benadering; 
dat is wat Moniek biedt. “Ik ver-
zorg verschillende Weleda be-
handelingen, waaronder natuur-
lijk de populaire Berken anti cel-
lulitisbehandeling en de “Mama” 
behandeling. Speciaal voor de 
zwangere vrouw heeft Weleda in 
samenwerking met verloskundi-

gen vier behandelingen ontwik-
keld voor elke fase van de zwan-
gerschap.
“Daarnaast geef ik massagecur-
sussen en kleurenanalyses”, ver-
volgt Moniek. “Bovendien werk 
ik als coach met als specialisa-
tie NLP en HSP. NLP, ofwel Neu-
ro Linguïstisch Programmeren, 
is een methodiek voor training, 
coaching en communicatiever-
betering. De afkorting HSP staat 
voor ‘Highly Sensitive Person’, of-
tewel hooggevoelig persoon.”
Marion komt al jaren bij Moniek 
in de Weleda Schoonheidssalon 
in Almere. Dit schrijft zij in het 
gastenboek: “Na vele salons be-
zocht te hebben kan ik zeggen 
dat jij er echt met kop en schou-
ders bovenuit steekt!”
Elders in deze krant is een kor-
tingsbon opgenomen waarmee 
men tien procent korting krijgt 
op een Schoonheidsbehande-
ling in de Weleda Schoonheids-
salon. “Bij de eerste behandeling 
geef ik ook een tegoedbon voor 
een cadeautje bij de volgen-
de behandeling en op alle Wel-
eda Verzorgingsproducten krijgt 
iedereen altijd tien procent kor-
ting.” Moniek werkt uitsluitend 
op afspraak. Bel 06-18146028 of 
mail: contact@salon-monique.
nl. Kijk voor meer informatie op 
www.salon-monique.nl.

Mezza Luna Unplugged
Castricum - Vrijdag 29 juni vindt 
een nieuwe editie plaats van 
Mezza Luna Unplugged in het 
grandcafé op de Mient, schuin 
tegenover het NS-station. 

ºUnplugged is eten en drinken 
met op de achtergrond sfeervol-
le live-muziek, akoestisch en dus 
niet te hard. Een vaste huisband 

onder leiding van André Voe-
bel brengt op eigenzinnige wij-
ze de allerbekendste songs met 
een intiem karakter. Deze vrij-
dag is Sabien Jilesen de zange-
res. Ook mensen die niet komen 
eten zijn welkom, de toegang is 
gratis. Muziek vanaf 20.00 uur. 
Een tafel reserveren kan via tel: 
0251-652251.

Castricum - Als op de laatste 
donderdag van de maand iets 
na 19.00 uur ‘Mood Indigo’ van 
Duke Ellington uit de luidspre-
ker komt, weten luisteraars dat 
ze bij het programma ‘Just Jazz’ 
beland zijn. 
Jan van Weelden en Fred Tim-
mer laten veel afwisseling horen, 
waaronder jazz van dorpsgenote 
Mariëlle Koeman. 

Jazz op de radio

Oude watermolen van Eiffel

Toekomst voor gezin 
Lammers in Frankrijk
Castricum - Wat begon als een 
hersenspinsel gaat in juli wer-
kelijkheid worden. Al tijden wa-
ren Thetmar Lammers en Sas-
kia Lammers– Harke in Neder-
land op zoek naar een ideale lo-
catie voor een bed en breakfast 
met minicamping, waar ook plek 
was voor gast/pleegkinderen. “In 
Nederland zijn dit soort locaties 
voor ons onbetaalbaar”, vertelt 
Thetmar. 
“Op internet vonden we Moulin 
Ecurades, een oude watermo-
len, ontworpen door Eiffel, die in 
gebruik is geweest als wolspin-
nerij in Moutier Malcard in het 
midden van Frankrijk. Eind jaren 
90 is dit pand door twee Neder-
landers gekocht om met jonge-
ren van ZMOK-scholen het pand 
te restaureren. Een aantal jaren 
geleden is een van de eigena-
ren overleden. De huidige eige-
naar zocht een stel die het pand 
wilde overnemen en verder wil-
de werken aan de doelstelling.” 
Thetmar en Saskia  gaan samen 
met hun kinderen de uitdaging 
aan. Emigreren naar Frankrijk, 
het pand verder restaureren, in 

samenwerking met ZMOK scho-
len uit Nederland, en alles in or-
de maken om in de zomer van 
2013 een chambre d’hotes met 
minicamping te openen. Vanaf 
november is er plek in het gezin 
voor twee gastkinderen uit Ne-
derland die via emireurope bij 
hen worden geplaatst. De gast-
kinderen, tussen de 12 en 18 
jaar, draaien van drie tot twaalf 
maanden mee in het gezin. 

Dimitri (6) en Roos (4) nemen 6 
juli afscheid op de Cunera en 8 
juli vertrekken zij samen met hun 
ouders naar Frankrijk. Saskia 
vervolgt: “Er moet nog veel ge-
beuren, maar we hebben er heel 
veel zin in! Thetmar zal nog re-
gelmatig in Nederland zijn voor 
zijn bedrijf, maar voor ons wordt 
Saskia, Dimitri en Roos zal Ne-
derland een vakantieadres wor-
den.” Het gezin wordt gevolgd 
door het televisieprogramma Ik 
Vertrek. Op 6 juli wordt het gezin 
weer een dag gevolgd en ook in 
Frankrijk worden opnames ge-
maakt. Hun belevenissen zijn te 
volgen via op www.ecurades.eu. 

Castricum - Yogacentrum Cas-
tricum organiseert verschillende 
activiteiten. Meditatie in het bos 
bijvoorbeeld in de maanden ju-
li en augustus op maandag van-
af 19.30 uur. Er wordt verza-
meld bij de Karpervijver. Mind-
fulness vindt om de week plaats 
en start op dinsdag 3 juli. Aan-

Yoga en meer melden bij Monique Schiller, tel.: 
0251-657911. Creatieve kinder- 
en tieneryoga begint op woens-
dag 4 juli. Op woensdag 11 ju-
li kan men een mandala ontwer-
pen en een week later zijdeschil-
deren op een raamhanger. Deze 
lessen zijn van 16.15 tot 17.15 uur 
of van 17.30 tot 18.30 uur en toe-
gankelijk voor iedereen. Bel voor 
meer informatie Patricia Stik-
voort: tel.: 075-6875800. 

Castricum - Peter Sassen is 
cum laude afgestudeerd als ar-
chitectuurhistoricus. 

Peter heeft zijn master architec-
tuurgeschiedenis behaald aan 
het KunstHistorisch Instituut van 
de Universiteit van Amsterdam. 

Cum laude
afgestudeerd
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Opkikkerdag groep 8b St. Maartenschool

Castricum - Jordy van Dan-
sik en Sandy Springintveld uit 5 
Vwo van het Jac. P. Thijsse Col-
lege hebben samen gekozen 
voor het organiseren en uitvoe-
ren van een sportdag als hun 
profielwerkstuk. Hiervoor had-
den zij groep 8b van basisschool 
Sint Maarten uit Limmen geko-
zen. Meester Cees, die voor de-
ze groep staat, was ook de leer-
kracht van Sandy in groep 8 daar. 
Sandy had gehoord dat deze 
groep vanaf 1 februari een ver-
velende periode doormaakt en 
besloot daarom samen met Jor-
dy de opkikker sportdag voor 
hen te organiseren. De laatste 
maanden van de basisschool ho-
ren vaak de leukste te zijn met 
onder andere kamp, musical en 
sportdag. Sinds 1 februari weet 
Chantal v.d. Brink uit deze groep 

dat ze botkanker heeft en onder-
ging al heel wat chemokuren en 
een zware operatie. Dit hakt er 
natuurlijk behoorlijk in bij zo’n 
hechte groep kinderen en mees-
ter. Daarom hadden zij dinsdag 
19 juni een verrassingsdag. 
De enige informatie die ze vooraf 
hadden gekregen was; sportie-
ve kleding aan en zwemkleding 
mee. Sandy en Jordy wacht-
ten de kinderen die ochtend 
op en ze moesten meteen mee 
op hun fiets naar de eerste lo-
catie. Deze was aan de Visweg 
waar een groot aantal moun-
tainbikes klaarstonden. Hierna 
ging men een klein stukje verder 
richting Pagelaan waar op een 
stuk bouwgrond een mountain-
bike parcours is aangelegd. Hier 
stond Ton Kramer de groep op te 
wachten om hen een aantal uren 

les te geven. Met veel plezier 
kregen de kinderen vele tech-
niektips en reden heel wat ver-
schillende rondjes. Ze hadden er 
plezier in en toen het om 11.30 
uur tijd was om te stoppen had 
menigeen een flinke blos op de 
wangen. De fietsen werden te-
ruggebracht en men ging weer 
richting school. Hier werd ge-
zamenlijk gegeten en nog even 
lekker nagekletst. Het middag-
programma was bij het Limmer 
zwembad. Hier hadden Jordy 
en Sandy samen met nog enke-
le begeleiders een aantal spellen 
uitgezet. Behendigheid en denk-
vermogen werden deze middag 
op de proef gesteld. Het was 
voor de kinderen een heerlijke 
ontspannende dag waarbij het 
weer natuurlijk ook prima mee-
werkte. Dat de dag omgevlogen 
was voor een ieder geeft wel aan 
dat men zich geen moment heeft 
verveeld en dat alle onderdelen 
die door Sandy en Jordy waren 
bedacht in de smaak vielen bij 
de groep. 

Na afloop bedankten groep 8b 
en meester Cees daarom de-
ze twee kanjers hartelijk voor de 
geweldige opkikkersportdag die 
ze voor hen hadden georgani-
seerd en wensten hen veel suc-
ces met hun profielwerkstuk. 
Chantal kon helaas niet langs 
komen, maar iedereen had haar 
zeker in gedachte deze dag.

‘Waar was jij tijdens de wed-
strijd Nederland-Duitsland?’
Castricum - Voor Robbin, Dieke 
(niet op de foto), Esmée, Sif en 
Lieke (allen leerlingen uit de der-
de klas havo of vwo van het Bon-
hoeffer College) was de school-
week van 11 tot en met 15 juni 
wel heel spannend: zij volgden 
namelijk geen lessen volgens 
hun gewone rooster, maar ont-
vingen vijf dagen lang hun Duit-
se uitwisselingspartner uit Kre-
feld als gast bij hen thuis en op 
school. Dit jaar was extra span-
nend, want juist in deze week 
zou de voetbalwedstrijd Ne-
derland-Duitsland worden ge-
speeld. De organisatoren van de 

uitwisseling besloten daarom dat 
het gezamenlijk op school bekij-
ken van deze wedstrijd deel van 
het programma zou worden. 

Op de tweede dag van hun ver-
blijf werden de Duitse gasten na 
bezichtiging van de school wel-
kom geheten door rector me-
vrouw Nievelstein. Later in de 
week ontving burgemeester 
Mans de hele groep scholieren 
in het gemeentehuis van Castri-
cum.  Hij begroette alle deelne-
mers persoonlijk en onderstreep-
te in zijn toespraak nog eens het 
belang van dit soort uitwisse-

Op de foto v.l.n.r. Robbin, Lieke, Esmée, Sif.

Feestmiddag op Sokkerwei
Castricum - In 2010 heeft een 
groep van 20 enthousiaste va-
ders met kinderen op De Sok-
kerwei een project opgezet om 
geld in te zamelen voor digitale 
schoolborden. Dat project werd 
een groot succes. In alle groe-
pen hangen nu digi boards. Er 
was zelfs nog budget over voor 
een nieuwe geluidsinstallatie. 
Zo’n drie maanden geleden zijn 
de meeste van deze vaders weer 
bij elkaar gekomen voor een 
nieuw schoolproject,‘Samen Di-
gitaal’ genaamd. Dit project is 
inmiddels in volle gang, met als 
doel geld bij elkaar te brengen 
voor de aanschaf van extra digi-
tale leermiddelen, waaronder di-
gitale tafels.
Om de aanschaf van digi tafels 
mogelijk te maken zijn de kinde-
ren op school nu al een paar we-
ken bezig met verschillende pro-
jecten. Een hiervan is de kaar-
tenactie. Alle kinderen hebben 
een schilderij gemaakt. Hiervan 
zijn setjes kaarten gemaakt, die 
zij op dit moment verkopen aan 
familie en vrienden. In de groe-
pen wordt gewerkt aan allerlei 
kunstwerken. Schilderijen, ser-

viezen, feestpakketten en meu-
bilair worden allemaal geveild 
voor de nieuwe leermiddelen.
Om de kinderen voor hun inzet 
te bedanken, maar vooral om 
hen een gezellige middag te ge-
ven, organiseert ‘Samen Digi-
taal’, samen met de leerkrach-
ten van De Sokkerwei op 7 ju-
li een feestmiddag op school. 
Spelletjes, springkussens, spij-
kerbroekhangen, suikerspinnen 
en sjoelen. Activiteiten voor al-
le groepen van de Sokkerwei. 
Om 15.00 uur maakt Juf Marja 
de opbrengst van de kaartenac-
tie bekend. De originele schilde-
rijen van de kinderen zijn te be-
wonderen én te koop.
’s Avonds is er voor ouders en 
leerkrachten een feestavond. 
Vanaf 18.15 uur is Club Mariz 
in de Dorpsstraat open voor alle 
ouders van De Sokkerwei. Mas-
terchef Peter Lute, van het gelijk-
namige tv-programma, verzorgt 
een driegangen-diner, waar-
na Club Mariz in de coolste dis-
co van het dorp zal veranderen. 
Tussendoor worden er een aan-
tal kavels geveild om geld in te 
zamelen voor de digi tafels. 

lingsprojecten. Op het program-
ma stonden verder het bijwonen 
van een paar lessen, een training 
in spreekvaardigheid, excursies 
naar onder andere Amsterdam, 
Alkmaar en Egmond aan Zee, 
een bezoek aan een kaasboer-
derij (waar alle deelnemers een 
praktijkles in kaasbereiding kre-
gen) en een bezoek aan Berg en 
Bal in Castricum. Het verblijf in 
Nederland werd feestelijk afge-
sloten met een uitgebreid koud 
buffet op school, verzorgd door 
de Nederlandse scholieren en 
hun ouders. 
Dankzij de financiële steun uit 
het Bios-programma van het Eu-
ropees Platform blijven de kos-
ten van deze scholierenuitwis-
seling voor de Nederlandse ou-
ders beperkt en bestaat dit pro-
ject van het Bonhoeffer College 
inmiddels al 18 jaar.

Hoogtepunt van de week was 
misschien wel de woensdag-
avond, toen alle deelnemers 
aan de uitwisseling samen met 
hun docenten in de aula van het 
Bonhoeffer op een groot scherm 
die zo belangrijke voetbalwed-
strijd bekeken. Hapjes en drank-
jes waren volop aanwezig en de 
sfeer was en bleef ook na afloop 
van de wedstrijd uitstekend. 
Het afscheid vrijdagmiddag op 
het station van Castricum was 
dan ook emotioneel. Een aantal 
leerlingen heeft inmiddels voor 
de komende vakantie al afspra-
ken met hun Duitse partners ge-
maakt.

Controle brandkranen
Castricum - De brandweer gaat 
in de komende maanden alle 
brandkranen in Castricum con-
troleren. Bij de controle wordt 
de werking van de brandkraan 
getest door het open- en dicht-
draaien van de brandkraan. 

Als de brandkraan in een heg 
of groenvoorziening ligt, en de 
brandweer kan er niet goed (ge-
noeg) bij, wordt het groen enigs-
zins teruggesnoeid.
Meer informatie: dhr. A. Pepping, 
via tel. 14 0251.

Eerste editie van zomer-
markt daverend succes
Akersloot  -  Afgelopen vrijdag  
was de eerste editie van de zo-
mermarkt van de Rembrandt-
school in Akersloot. Ondanks de 
harde wind was het een fantas-
tische middag met heel veel ver-
tier voor jong en oud. De op-
brengst van de markt is het 
schitterende bedrag geworden 
van maar liefst 3.601,95 euro, 
waarvan de helft gaat naar het 
opknappen van het schoolplein 
en de helft naar Stichting Jarige 
Job.  Deze stichting stelt comple-
te verjaardagspakketten samen 
voor de minder bedeelde kinde-
ren in de samenleving. Geduren-
de het komende schooljaar is de 

stichting het goede doel van de 
Rembrandtschool waarbij voor-
al de bewustwording van de kin-
deren centraal staat.  Het hele 
dorp liep uit voor dit nieuwe eve-
nement en de opkomst was zeer 
hoog. 
Ondernemend  Akersloot heeft 
massaal prijzen voor het Rad 
van Fortuin ter beschikking ge-
steld of op een andere manier 
mee geholpen om de markt een 
succes te maken, waaronder ook 
oud-leerlingen die nu startende 
ondernemers zijn zoals Akerpar-
ty. Er is nu al besloten dat er vol-
gend jaar zeker een tweede edi-
tie komt.
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Chiara Prijs wint brons 
op de NK Dressuur  
Castricum - Chiara Prijs is met 
haar paard Hot Chocolate der-
de geworden op het NK Dres-
suur te Hoofddorp. Met een sco-
re van bijna 75% was dit goed 
voor de bronzen plak. De nieuwe 
kür van Chiara sloeg goed aan 
en had een zeer hoge moeilijk-
heidsgraad. Helaas maakte Chi-
ara een paar foutjes. De jury was 
lyrisch over Hot Chocolate haar 
draf. Deze is fenomenaal en is 
zeer elegant. Chiara mocht met 

haar paard ook starten op het 
Chio te Rotterdam. Daar werd de 
finale gereden van de Chio juni-
oren cup 2012. Dit is de Neder-
landse competitie. Voor de finale 
aanving stond Chiara op een ste-
vige tweede plaats met 74 pun-
ten. Helaas werden de punten 
niet meegenomen naar de fina-
le en begonnen de beste twaalf 
van Nederland allemaal op nul. 
Na de eerste proef stond Chaira 
tweede met een percentage van 

70.5%. De kür op muziek die 
door de beste zes in de hoofd-
ring werd gereden was pas ‘s 
avonds laat. In de kür had Chiara 
een paar fouten, wat resulteerde 
in een derde plaats. De voorzitter 
van de jury, internationaal vier-
sterren jurylid Marriette Sanders, 
was over de draf van Hot Choco-
late idolaat. “Wat een beweging, 
jammer dat ze die paar foutjes 
had, anders was de score zeker 
een stuk hoger geweest.” Chiara 
mag tevreden zijn over dit resul-
taat. Tenslotte zit ze toch bij de 
beste drie van Nederland. 

Nu heeft het paard even vakan-
tie en dan beginnen de voor-
bereidingen voor het EK, die 
in augustus gehouden worden 
in Bern in Zwitserland. Chiara 
neemt hier voor Italië deel met 
Hot Chocolate. Leuk detail is 
dat Chiara door de Nederlandse 
bondscoach Tineke Bartels ge-
peild is voor een overstap naar 
het Nederlandse team. Na goed 
overleg is hier van afgezien. De 
sportieve mogelijkheden in Italië 
zijn voor Chiara vele malen gro-
ter dan voor Nederland. Vandaar 
dat definitief is gekozen voor 
Italië om haar sportieve en be-
roepsmatige toekomst veilig te 
stellen. De bondscoach had alle 
begrip voor deze  argumenten en 
deze  keuze.
De kür van Chiara is te zien op 
You Tube.

Classic toertocht Tourclub 
Limmen op zondag 1 juli
Limmen - Op zondag 1 juli or-
ganiseert Tourclub Limmen weer 
haar traditionele classic tocht. 
Het principe van een classic 
tocht was om op een oude race-
fiets en met overjarige fietskle-
ding een leuke en gezellige toer-
tocht te fietsen, waarbij oude 
herinneringen uit vroegere tij-
den kunnen worden opgehaald. 
Omdat bijna iedereen deze oude 
spullen heeft opgeruimd, lukt dit 
meestal niet meer. Het wordt al-
tijd op prijs gesteld als men nog 
wel in originele classic outfit aan 
de start verschijnt maar het is 
niet verplicht. Het wordt dan wel 
op prijs gesteld als men in de 
nieuwe clubkleding verschijnt.
Het principe van een classic 
tocht is nu om de wat minder 
getrainde fietsers de gelegen-

heid te bieden gezamenlijk een 
toertocht te fietsen met Tourclub 
Limmen. De afstand bedraagt 
ongeveer 85 km met een gemid-
delde snelheid van 25 à 30 km/
uur. Het vertrek is om 8.00 uur bij 
café De Lantaarn in Limmen. De 
fietstocht gaat door de Scher-
mer en de Beemster richting het 
IJsselmeer waar men bij bezoe-
kerscentrum De Breek in Etters-
heim opsteekt voor de koffie. De 
deelname is gratis voor leden en 
aankomende leden van Tourclub 
Limmen en het dragen van een 
helm is verplicht. Ook de wat be-
ter getrainde fietsers zijn wel-
kom, maar dienen zich wel te 
houden aan de gemaakte af-
spraken. Voor meer informatie: 
Gerard Kuijs, tel. 0251-656779, 
e-mail: gerard@casema.nl.

Fietsen en skeeleren op 30 juni en 1 juli

Univé Ronde van Limmen

Limmen – Op zaterdag 30 ju-
ni gaan de lokale fietshelden 
van start bij de Ronde van Lim-
men.  Het programma bestaat uit 
drie verschillende koersen. Om 
17.00 uur schiet rondemiss Ma-
rieke Kaandorp de sportklas-
se/masters weg. Daarna lost om 
18.30 uur burgemeester Mans 
het startschot voor de plaatse-
lijke favorieten in de recreanten-
koers, waarna om 19.30 uur de 
beste amateurs van Noord-Hol-
land van start gaan.

Om de recreantenkoers extra 
aantrekkelijk te maken, wordt dit 
jaar niet alleen de winnaar ge-

huldigd, maar ook de beste Lim-
mer. Daarnaast kan ook de jeugd 
van 14 tot en met 16 jaar starten 
in deze koers en ook zij strijden 
voor ‘eigen’ prijzen.  Daarnaast is 
het voor iedere deelnemer mo-
gelijk om te sprinten voor leuke 
premies. Inschrijven is nog mo-
gelijk via  www.rondevanlimmen.
nl. Inschrijven op de dag zelf is 
ook mogelijk tot 18.20 uur, maar 
kost dan wel 5 euro.

Om 19.30 uur starten de aller-
beste amateurs van Noord-Hol-
land.  Met Jeroen Lute, Thijs Al 
en Sander Lormans zijn de win-
naars van de laatste drie edities 

aan de start. Maar ook  plaat-
selijke favoriet Bram Bruschke 
is gespind op een goede eind-
klassering na zijn slippertje vo-
rig jaar. 
Alle ingrediënten  voor een 
spannende koers zijn aanwezig  
waarbij het publiek in ieder ge-
val als winnaar uit de bus zal ko-
men. Na de koers is er livemu-
ziek in de Burgerij.

De start- en finishlijn is dit jaar 
gepositioneerd op de Dussel-
dorperweg . Door deze nieu-
we plek verwacht de organisatie 
nog meer publiek en een gezel-
lige ambiance om de eindsprint 
van de wedstrijden te kunnen 
aanschouwen. Door het korte 
parcours van exact een kilome-
ter (Dusseldorperweg, Kerkweg, 
Vuurbaak, Jan Valkeringlaan), 
hoeft men weinig van de koer-
sen te missen.  Let op: het par-
cours wordt om 16.30 uur volle-
dig afgesloten.

Op zondag 1 juli kan er tussen 
9.15 en 10.15 uur gestart worden 
aan een skeelertoertocht over 35 
of 20 km.  Onderweg is er ‘koek 
en zoopie’.   Start en finish van 
deze tochten is ‘De Burgerij’ op 
de Dusseldorperweg.  Een helm 
is verplicht en eventueel bij in-
schrijving te verkrijgen en be-
scherming wordt geadviseerd. 
Inschrijfkosten bedragen 5 euro.

De finish van de elite in 2011.

Feestdag AVC op 1 juli

Castricum - Het Oranjegevoel 
is intussen qua voetbal helemaal 
verdwenen. Toch kan dit weer 
positief herleven bij Atletiekver-
eniging Castricum. Deze vereni-
ging draagt trots oranje als club-
kleur en viert op de finaledag van 
het EK haar gouden jubileum. De 
echte voetballiefhebbers hoeven 
niet bang te zijn dat ze op deze 
zondag dan de allerlaatste EK-
wedstrijd missen, want het feest 
op het atletiekveld is rond 17.00 
uur afgelopen.
Iedereen die met AV Castri-

cum het jubileum mee wil vie-
ren is welkom op sportpark De 
Duinloper aan de Zeeweg. Er is 
een programma met diverse de-
monstraties en andere activitei-
ten. Aan het onderdeel ploegen-
achtervolging mogen ook niet-
AVC’ers deelnemen, al is er wel 
een limiet. De kinderen kunnen 
lekker losgaan op een spring-
kussen, of zich storten op een 17 
meter lange stormbaan.
Het programma ziet er als volgt 
uit: 11.00–11.30 uur: Opening. 
12.00–14.00 uur: Ouder-kind-
toernooi. Ouders en kinderen 
doen samen mee aan drie wed-
strijden: Verspringen, 60 meter 
en 600 meter. 12.00–12.30 uur: 
Aerobic fit dans. 12.30–13.00 
uur: Demonstratie polsstok-
hoogspringen. 14.30–15.30 uur: 
Demonstratie canicross. Ploe-
genachtervolging. 14.00–17.00 
uur: Stormbaan en luchtkussen 
voor de jeugd. 15.30–17.00 uur: 
Drankje en hapje.

Start jonge duivenseizoen
Castricum - Voor het eerst dit 
vliegseizoen stond er een jonge 
duivenvlucht op het programma 
van P.V. ‘Gouden Wieken’. Jonge 
duiven geboren in 2012 werden 
naar Bergen Op Zoom (122 km) 
gebracht en daar om 8.00 uur in 
vrijheid gesteld. De eerste duif 
met ringnummer NL12-1496812 
werd om 09.15.57 geklokt door 
Gerhard Tromp en vloog met een 
snelheid van bijna 100 kilometer 
huiswaarts.
Cees de Wildt was de tweede 
melker en Arie Hageman klok-
te als derde liefhebber een duif. 
Ook in de top tien zijn duiven te-
rug te vinden van Jaap Kaan-
dorp, Anton Tromp en Jan Mo-
lenaar. Het peloton werd aange-
voerd door Sander de Graaf met 
Cor Sprenkeling en John Kool 
Sander de Graaf die Arie Hage-
man voor bleef. De laatste prijs-

vliegende liefhebber was Nico 
de Graaf.
De leden van de postduivenver-
eniging de Gouden Wieken had-
den samen 139 stuks postdui-
ven ingezet voor de vierde fond-
vlucht vanuit Tours. Gelost om 
7.30 uur arriveerde de eerste 
duif om 14.48.36 op de landings-
klep bij Cees de Wildt. De eerste 
duif overbrugde de 642 kilome-
ter met een gemiddelde snelheid 
van bijna 88 kilometer per uur. 
De tweede liefhebber was Anton 
Tromp die net enkele seconden 
te kort kwam voor de eerste plek 
en de duif van Gerhard Tromp 
pakte de derde plaats. Ook Ni-
co de Graaf en Piet Verduin vindt 
men terug in de top tien. Verder 
vielen er vroege duiven bij Frans 
Glas en Wim Glas. De rij met 
prijsduiven werd afgesloten door 
Cor Schermer en Arie Hageman.
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Feestprogramma in Buona Sera 
De Balken én ‘t Portiertje 

Uitgeest - Zaterdag 30 juni begint de kermis dan echt. Als eerste komen de kleintjes 
aan de beurt met de jaarlijks terugkerende kinderdisco in Buona Sera vanaf 15.30 uur 
met limonade en wat lekkers voor de kleintjes, terwijl papa en mama voorzichtig hun 
eerste biertje nemen. En dan barst het feest ‘s avonds los in het dorp met op het bui-
tenpodium de kermisband De Very 80’s. Deze band staat garant voor een groot feest 
tot de tappen buiten om 2.00 uur sluiten. Het feest is dan nog niet afgelopen, want bin-
nen bij De Balken speelt al de hele avond Alle Tijd en daar gaat het feest nog door tot 
4.00 uur. Voor de jeugd draait dj Wouzer in De Buona ook tot 4.00 uur. ‘t Portiertje heeft 
dj Dolphin weer voor de hele kermis kunnen boeken en deze dj hoeft verder geen uit-
leg; gegarandeerd een feest! 
Zondag om 13.00 uur is er weer het traditionele hooivorkdarten. Inschrijven kan bij 
Dennis aan de bar of via info@nhhb.nl. ’s Avonds op het buitenpodium Synergy. Het is 
Buona Sera ook dit jaar weer gelukt dj Marijn te boeken. Café De Balken is open van 
14.00 tot 2.00 uur en heeft zoals al jaren een optreden gepland van Tjoe en Jeroen. De-
ze kermisband begint om 16.30 uur te spelen. 
En dan natuurlijk het eerste deuntje, dat maandag om 8.00 uur begint. Ook deze oer-
gezellige ochtend zijn ze er weer bij, Tjoe en Jeroen. Met hun zotte liedjes en zelfver-
zonnen teksten zorgen ze voor een ochtend waar alle feestvierders gewoon bij moeten 
zijn. Thema is ‘Wat ik vroeger zou willen worden’. Om 12.00 uur is de buikglijwedstrijd 
en de hele ochtend staat de Fireman brandweerauto voor De Balken. Krijgt de winnaar 
een blad Firemanshotjes? s’ Avonds speelt in De Balken Royal Flush. De muzikanten 
komen uit Castricum, Heemskerk en Uitgeest en brengen natuurlijk alle fans mee die 
zin hebben in een groot feest. In De Buona draait huis-dj Romano met als onderbre-
king, een traditie op maandagavond, de uit Limmen afkomstige volkszanger Danny Ni-
colay. Deze zanger die iedereen kent van zijn hit ‘De geur van je huid‘ en zijn nieuwste 

hit ‘Nee’ zorgt voor een lekker half uurtje meebrullen met Hollandse hits. Wie de nieuw-
ste hits wil horen kan naar dj Dolphin die te horen is in ‘t Portiertje. 
Op dinsdag draait dj Romano de Buona weer vol en in De Balken speelt de band A’s 
Choise. Deze zeskoppige band is een echte feestband. 
Woensdag staat op het buitenpodium Bob en de Blue Band. Deze muzikanten zijn van 
plan er een onvergetelijke avond van te maken voor jong en oud. Binnen in De Balken 
staat de topformatie Shoreline. Deze ‘ouwe rotten’  in het vak horen gewoon bij de ker-
mis Uitgeest. De kermisband zet al jaren de tent op z’n kop en is dus niet voor niets de 
uitsmijter van de kermis. ‘t Portiertje sluit af met dj Dolphins. Om 2.00 uur is het feest 
en de kermis dan echt afgelopen. De entree van de optredens is de hele kermis gratis. 

Het is begonnen als een uit de hand gelopen weddenschap in de kroeg vanwege 
een snor. Ondertussen zit er al weer zeven maanden baard aan Herm Ranzijn en is 
de weddenschap uitgelopen tot een sponsoring voor een goed doel. Thema is ‘Geef 
de AAP zijn vrijheid terug!’ Het opgehaalde geld wordt niet alleen gedoneerd aan het 
Monkey Rehabilitation Center South Africa, maar Herm gaat ook twee weken vrijwil-

De baard, de aap en het 
eerste deuntje...

ligerswerk op locatie doen samen met zijn vrien-
din. Al ruim zestien jaar zorgt dit opvangcentrum 
voor verweesde en/of gewonde apen en laat ze 
daarna terug in hun natuurlijke omgeving. Meer 
informatie hierover is terug te vinden op www.
primate-sa.org. Marjon Brugman van De Kap-
sters scheert maandag om 11.00 uur, tijdens het 
eerste deuntje, symbolisch de baard van Herm 
af en iedereen kan zich, tegen een sponsorbe-
drag, laten scheren. Doneren kan in Live Café 
de Balken vanaf 8.00 uur op de Middelweg 13 
of bij Café ’t Portiertje op de Langebuurt 16, bij 
De Kapsters op de Middelweg 95 of bij Cafeta-
ria Family op de Middelweg 50 in Uitgeest. Herm 
en de apen rekenen op de steun van alle kermis-
bezoekers!

Kermis Uitgeest
30 jUni t/m 4 jUli
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Weinig mensen weten dat de 
Zaanstreek het oudste industrie-
gebied van Europa is. Op het 
hoogtepunt, halverwege de 17e 
eeuw, werden er circa 1000 mo-
lens geteld.
Molen de Kat (in 1567 een Wip-
molen) in Uitgeest heeft een ge-
schiedenis die de meeste Uitgees-
ters wel kennen. Wie heeft er niet 
getreurd toen deze poldermolen 
in 1971 in vlammen opging en 
wie kent niet de tragikomische 
beelden van de brandweerwa-
gen in de sloot? Met de kraan 
waarmee men de brandweerau-

to uit de sloot moest halen, heeft 
men ook meteen maar de molen 
omgetrokken. Hierdoor werd alle 
subsidie misgelopen want er viel 
niets meer te restaureren.

Gerbrand de Vries, vrijwillig mo-
lenaar van de Kat, vertelt er rustig 
over in De Hut naast de molen 
samen met zijn collega Rik van 
de Kemp.
Weinig mensen zullen weten 
dat Gerbrand samen met on-
der andere Joop van Eerden 
heeft bewerkstelligd dat er weer 
een nieuwe Kat kwam te staan 

die in december 1973 offi cieel 
werd heropend. “Joop heeft het 
kruirad nog zelf gemaakt in zijn 
tuin”, aldus Gerbrand.
Hoe en waarom wordt iemand 
molenaar, want is dit niet een uit-
stervend beroep? Voor Gerbrand 
begon de interesse in molens al 
als klein jongetje van zes. “Mijn 
opa had in 1911 een Mosterd 
molen gekocht aan het Blauwe 
Pad in Zaandam en ’s winters 
ging ik er over het ijs heen om 
te kijken hoe mijn opa maalde.” 
Voor Rik kwam die interesse op 
latere leeftijd. “Ik was loods, 

ging met 55 jaar met pensioen 
en zocht een leuke invulling van 
mijn vrije tijd. Grappig genoeg 
heeft het varen en het malen eni-
ge raakvlakken. Bij allebei heb 
je te maken met het weer en wat 
dat doet met je schip of molen.”
Maar molenaar ben je niet een 
twee drie, de opleiding duurt 
zo’n 2½ jaar waarbij verschil-
lende molens als stageplaats 
dienen. Per jaar volgen er in 
Noord-Holland zo’n 10 mannen 
en vrouwen de opleiding.
Beide mannen hebben bij exa-
mens heel wat aspirant-mole-
naars voorbij zien komen. Rik: 
”Er wordt eerst een proefexamen 
afgenomen dus dan weet men 
al aardig hoe zo’n examen eruit 
ziet. Buiten het feit dat je kennis 
van de techniek moet hebben, is 
het van belang dat de molenaar 
de weersomstandigheden goed 
in de gaten houdt. Hiervoor geef 
ik meteorologieles aan leerlin-
gen.”
Gerbrand: “En je moet natuurlijk 
geen hoogtevrees hebben want 
je zult toch af en toe die wieken 
in moeten vanwege het voorleg-
gen van de zeilen.”
Gerbrand zet zich ook in voor de 
molenbiotoop. De molens zelf 
lopen geen gevaar te verdwijnen, 
in dat opzicht is het pleit groten-
deels beslecht. Maar de strijd om 
de plek die molens in het land-
schap innemen is in volle gang. 
Steeds weer dreigen molens tus-
sen oprukkende bebouwing en 
begroeiing te verdwijnen en dat 

is een slechte zaak. Gerbrand: 
“Zo’n molen heeft wind nodig 
anders draait hij niet, dus moet 
je zorgen dat de wind erbij kan 
en dat lukt niet met hoge bebou-
wing vlakbij, dat heeft in Uitgeest 
destijds voor enige discussie ge-
zorgd.”
Gelukkig functioneert de Kat pri-
ma. Rik: “De molen is maalvaar-
dig en afhankelijk van de wind 
kan er met goede wind circa 
50 kuub per minuut uitgeslagen 
worden. Als hij eenmaal draait, 
hoef je behalve opletten niet veel 
meer te doen, daarom wordt de 
poldermolen ook wel een ‘luie 
kerels molen’ genoemd.
Gerbrand pakt een lijstje van de 
wand waar een akte uit 1793 in 
zit, gevonden tussen een kaft van 
een oud boek. Er staat dat Molen 
de Krijgsman die destijds aan de 
Meldijk stond, gratis zou malen 
voor de armen.

Op de vraag wat de ultieme 
molenbeleving is, antwoordt 
Gerbrand: “Met harde wind kun 
je er leuk tegen inlopen maar 
ik denk altijd meteen, ik moet 
draaien, stilstaan kán niet!” En 
Rik: “Als je de wind in de wieken 
hoort zoeven en lekker veel water 
weg maalt, dan bovenin de kap 
gaan zitten zodat je het voelt be-
wegen.”
Aldus twee van de vele geënga-
geerde en gediplomeerde mole-
naars in Nederland.

Monique Teeling

Twee ‘malende’ vijftigplussers

Ouder worden in de 21ste eeuw
Het maatschappelijk debat over 
ouder worden in onze samenle-
ving wordt te vaak gedomineerd 
door geld. Dan gaat het over het 
zeker stellen van de pensioenen 
of over de op den duur niet meer 
betaalbare gezondheidszorg. 
Maar achter het thema geld gaat 
het ook altijd om andere waar-
den en activiteiten van burgers, 
ook ouderen, die mede bepa-

lend zijn voor wat er nodig en 
mogelijk is aan pensioenen en 
gezondheidszorg. 
Het debat over die waarden en 
activiteiten, met de focus op ou-
der worden in de moderne sa-
menleving, wordt sinds eind 20e 
eeuw op het scherp van de snede 
gevoerd in Geron, tijdschrift over 
ouderen en samenleving. 
De redactie van Geron beoogt 

om het debat te verbreden en 
heeft de afgelopen jaren daar-
toe belangrijke binnen- en bui-
tenlandse auteurs gevraagd om 
hun licht te laten schijnen over de 
thematiek van het ouder worden. 
Ook zijn gezaghebbende Ne-
derlanders met zeer diverse 
achtergronden geïnterviewd en 
gevraagd om hun visie te geven 
op ouder worden, nu en in de 

toekomst, dit vanuit hun eigen 
levensgeschiedenis en hun rol in 
de samenleving. 
Dit boek biedt een keur uit de 
op deze manier ontstane artike-
len, interviews en columns van 
de afgelopen jaren. Alles bijeen 
verhelderen deze teksten het zicht 
op een zo omvattend thema als 
Ouder worden in de 21e eeuw.

ISBN: 9789088502842, 232 
pagina’s. Prijs: 21.50. Informa-
tie: www.tijdschriftgeron.nl.
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Goede vangsten tijdens 
viswedstrijd Samen Beet
Limmen - Jeugdvisclub Samen 
Beet heeft zaterdag 23 juni haar 
derde wedstrijd gevist. In tegen-
stelling tot voorgaande wedstrij-
den werd er nu wel goed gevan-
gen. Van de 18 deelnemers was 
het B-visser Rodin Oudendijk 
die de meeste vissen ving: 38 
stuks. Onder anderen een nest-
je baarsjes hielp hem aan de ver-
diende winst.
De uitslag: A-groep: 1. Sem Bra-
kenhof 17 stuks, 2. Robin Baltus 
14 stuks, 3. Quinten Oudendijk 
11 stuks.
B-groep: 1. Rodin Oudendijk 38 

stuks, 2. Gijs Pepping 18 stuks, 3. 
Lars Baltus 12 stuks.
De laatste competitiewedstrijd is 
op zaterdag 7 juli. Aansluitend is 
de prijsuitreiking en wat lekkers 
in het zwembad, ook voor de vrij-
willigers, ouders en begeleiders.
De bootjeswedstrijd die voor 15 
juli op het programma stond, 
is vervroegd naar 1 juli. Deel-
nemers met een boot kunnen 
zich melden bij Ron Droog, 072-
5054009. Om 13.00 uur is de 
plaatsloting. Na afloop is er een 
picknick op het pannenkoeken-
landje. 

Kampioenen sluiten af aan zee
Castricum - Onlangs hebben de 
spelers van de D2 van FC Cas-
tricum het voetbalseizoen afge-
sloten. Met een mooi seizoen 
achter de rug, tenslotte werd de 
D2 kampioen! Het welverdien-
de sluitingsfeest werd gevierd 
op het strand van Castricum aan 
Zee. Veel zon en veel wind. Niet 
alleen de spelers, maar ook zus-
jes, broertjes, vaders en moe-
ders werden getrakteerd op een 
heerlijke barbecue, wat met alles 
erop en eraan. Het geheel werd 
deskundig verzorgd door de va-
der van Jim Hes (de keeper). Het 
werd een zeer geslaagde mid-
dag, een middag om in te lijsten. 
(Foto: Marjoke van der Ham)

FC Castricum orga-
niseert fotowedstrijd
Castricum - Wegens succes ge-
prolongeerd. Wie schiet de Zo-
merfoto van het Jaar 2012? En 
wie wint de taart van Banket-
bakkerij de Roset  met daarop de 
winnende foto afgedrukt? 
Ook het afgelopen seizoen heb-
ben de leden van FC Castricum 
op het veld hun kunsten laten 
zien. Tijdens de zomer wacht een 
nieuwe uitdaging. Wie maakt de 
Zomerfoto van het Jaar tijdens 
de vakantie in binnen- of buiten-
land?
Op de foto moet in ieder ge-
val het thema voetbal terugke-
ren. Prominent of subtiel. Daar-
naast dient er een titel te wor-

den verzonnen en een verhaaltje 
van minimaal twee alinea’s. Wat 
de organisatie ook wil weten is 
de naam van de fotograaf en de 
plaats waar de foto is genomen. 
Inzendingen tot en met zondag 2 
september.   
Foto’s kunnen worden gemaild 
naar: pr@fccastricum.nl.
Uit alle inzendingen kiezen de 
clubfotografen Marjoke van der 
Ham, Han de Swart en Martin 
Langeveld van Banketbakkerij 
de Roset de winnende foto. 

Op de foto van Han de Swart een 
voetbalminnende straatmuzikant 
uit Barcelona. 

Red Stars niet opgewassen tegen DSS
Castricum – Red Stars Vitesse 
had maandagavond geen schijn 
van kans tegen koploper DSS. 
Op het Haarlemse kunstgras 
werd het 19-4. Vanaf de tweede 
inning was het krachtsverschil 
tussen de twee honkbalploegen 
duidelijk. DSS sloeg veel en hard 
en kwam op een 8-1 voorsprong. 
Daarna liep Red Stars achter de 
feiten aan, hoewel de vierde in-
ning nog een opleving bracht. 

Klappen van Alwin Esser, Daan 
Kuijper en Sander van Lubeck 
betekenden drie punten. DSS 
liep echter weer weg van 12-4 
naar 19-4, in zeven innings.
“Een team samengesteld uit ta-
lenten dat gewoon een maatje te 
groot voor ons was”, reageerde 
coach Jasper van Schoor na de 
wedstrijd reëel. “Als wij in top-
vorm zijn en volledig gefocust, 
maken we een kans tegen zo’n 

ploeg. Maar we hadden moeite 
met het kunstgras, met het tijd-
stip en onze werpersstaf was 
verre van compleet.”
Door de vierde nederlaag op rij 
verliest Red Stars een play-off-
plek uit het zicht. Zaterdag spe-
len de Castricummers uit tegen 
Kinheim, een ploeg waar het 
eerder met 10-6 van won. Zon-
dag 8 juli volgt een thuiswed-
strijd tegen Sparks 2. 

‘Egmondstage’ bij AVC
Castricum - Vanaf woensdag 5 
september tot begin januari or-
ganiseert de Atletiek Vereni-
ging Castricum voor recreatieve 

lopers die geen lid van de ver-
eniging zijn extra looptrainin-
gen. Deze trainingen zijn voor-
al bedoeld om op 13 januari bij 

de Halve Marathon van Egmond 
goed aan de start te staan.  

Over enige weken volgt over de-
ze zogeheten ‘Egmondstage’ 
meer informatie. Kijk ook eens 
op www.avcastricum.nl.

TC Bakkum klaar voor 56ste 
editie van Biesterbos Open

Bakkum - Vanaf zondag 1 ju-
li is een week lang internatio-
naal toptennis te zien zijn op het 
park van T.C. Bakkum. Van over 
de hele wereld komen tennissers 
tot en met 18 jaar naar Bakkum 
toe om punten te verdienen voor 
de wereldranglijst. 
In het jongensschema wordt de 
plaatsingslijst aangevoerd door 
de Australiër Harry Bourchier, 
deze 16-jarige jongen bezit op 
dit moment de 109de positie 

De plaatsingslijst bij de meiden 
wordt aangevoerd door de Engel-
se Eleanor Dean.

op de wereldranglijst. Bourchier 
heeft nog nooit eerder zo hoog 
gestaan op de ranglijst. Tweede 
op de plaatsingslijst is de Turk 
Cem Ilkel, deze eveneens 16-ja-
rige jongen staat op dit moment 
113de van de wereld. De laatste 
twee graveltoernooien die Ilkel 
gespeeld heeft wist hij te win-
nen. De Fransman Johan Se-
bastien Tatlot zal als derde ge-
plaatst zijn, hij staat 117de van 
de wereld.  De afgelopen jaren 
stuurt de Franse bond veel ta-
lenten richting Bakkum, het kan 
zomaar zijn dat Tatlot de titel dit 
jaar overneemt van zijn landge-
noot Alexandre Favrot. De Ne-
derlanders Franz Sydow (178ste) 
en  Botic van de Zandschulp 
(291ste) worden rechtstreeks 
tot het toernooi toegelaten. In de 
loop van deze week wordt be-
kend welke Nederlanders van-
uit de KNLTB een wild-card ont-
vangen. De plaatsingslijst bij de 
meiden wordt aangevoerd door 
de Engelse Eleanor Dean. Deze 
zestienjarige wist vorig jaar al de 
halve finale te halen. Dean staat 

77ste van de wereld en wordt in 
eigen land gezien als een groot 
talent. Zelf is Dean ook ambiti-
eus, haar droom is om ooit Wim-
bledon te winnen. De uit Ecua-
dor afkomstige Domenica Gon-
zalez zal een concurrent voor 
de titel zijn voor Dean. Gonzalez 
stond ooit al eens 23ste van de 
wereld op dit moment is zij af-
gezakt naar de 78ste plek. Gon-
zalez zal allemaal nieuwe spe-
lers gaan tegenkomen omdat zij 
nog nooit een toernooi in Euro-
pa heeft gespeeld. De Zwitserse 
Karin Kennel staat op de derde 
plek van de plaatsinglijst, Kennel 
staat 83ste van de wereld. Ver-
der deelnemers komen uit Zuid-
Afrika, China, Rusland, Ameri-
ka, Nieuw-Zeeland, Japan, Cy-
prus, Israel, Argentinië, Venezu-
ela en Taipei. Op maandagavond 
2 juli opent  burgemeester Mans 
het toernooi om 19.00 uur. Zon-
dag is de start van de kwalifica-
tie enkelspel. Zondag 8 juli: Van-
af 11.00 uur: Finaledag Biester-
bos Open met finales enkel- en 
dubbelspel. 




