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WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Nieuwe 50Plus-Wijzer; fris, 
afwisselend en informatief!

Castricum - Niet alleen de opmaak van de maandelijks bijlage 
50Plus-Wijzer is verfrist en verbeterd; ook de inhoud heeft een me-
tamorfose ondergaan. Deze bijlage bevat een interessant interview 
met Henk Krol van de Ouderenpartij, een gedegen advies van de 
Helder Kliniek, alles over de eerste stap die is gezet om een Eco-
dorp te realiseren in Bergen, lezers gaan aan tafel met Jan en Lu-
cio, lees alles over daten via 50plusmatch; oprichter John Meuf-
fels vertelt. Er is een prachtige  wandeling langs kunst en historie 
op de Westelijke Eilanden in Amsterdam in de bijlage opgenomen, 
een column van een wijnkenner en van een notaris en er is meer. 
Bovendien zijn er verschillende mooie prijzen te winnen door de 
puzzel op te lossen. En profiteer van korting op een uitstapje naar 
Duitsland via onze website!

Deze fraaie bijlage wordt ook apart in een uitgebreidere vorm uit-
gegeven, dus met nog meer mooie verhalen. Deze uitgave is gratis 
af te halen, onder andere op onze kantoren. 

Voorjaarsnota 2013 gemeente
Zorgen bij GL, D66 is trots, 
PvdA: misplaatst optimisme

Castricum - De hondenbelas-
ting afschaffen (VVD en CKenG) 
of het schoolzwemmen behouden 
(GroenLinks, VrijeLijst, CKenG en 
PvdA). Sneller meer huurwonin-
gen in de sociale sector zoals de 
PvdA dat wil of meer aandacht 
voor de kwaliteit van de wegen; 
een motie van de VVD. En moet 
zwembad De Witte Brug open-
blijven, een wens van de VrijeLijst. 
Het kwam donderdag niet zo-
ver dat er gestemd kon worden 
over de twintig ingediende mo-
ties tijdens de behandeling van 
de Voorjaarsnota van de gemeen-
te Castricum. GroenLinks en de 
VVD willen ambtenaren aanstel-
len die handhavend op kunnen 
treden bij overmatig drank- of 
drugsgebruik, de PvdA wil meer 
aandacht voor de jeugd in de ge-
meente. De partij vindt dat het 
college misplaatst optimistisch is. 
GroenLinks noemt de koers van 
het college zorgwekkend en mist 
voldoende aandacht voor wel-

zijn, cultuur en natuur. D66 richt 
zich op het behoud van voorzie-
ningen, samenwerking, toerisme 
en recreatie en nieuwkomers op 
de woningmarkt. D66 zegt trots te 
zijn op hun wethouder die finan-
ciën in zijn portefeuille heeft. Toe-
gang tot het gebied waar water-
bergingen zijn aangelegd langs 
de Schulpvaart is een wens van 
de VVD, CKenG, CDA en D66. 
De VVD wil meer woningen voor 
ouderen en het CDA maakt zich 
weer sterk voor starterslenin-
gen. Bovendien staat bij hen de 
wens op het lijstje om tot een ge-
zamenlijk standpunt te komen 
wat betreft regionale samenwer-
king. GDB zoekt een balans tus-
sen een redelijke belastingver-
hoging en bezuinigingen in be-
staande voorzieningen. De lo-
kale partij wil werkgelegenheid 
creëren door te investeren in in-
frastructuur, het op peil houden 
van het onderhoud en betaalba-
re voorzieningen. De jaarrekening 

van de gemeente Castricum laat 
over het jaar 2012 een positief 
resultaat zien van 1.442.471 eu-
ro. Het college wil 1.000.000 eu-
ro overbrengen naar een reserve-
pot bedoeld om intergemeentelij-
ke administratieve en proceskos-
ten te dekken. CKenG wil dat het 
geld ten goede moet komen aan 
voorzieningen en niet moet wor-
den geïnvesteerd in bureaucratie. 
Donderdag vanaf 19.30 uur vindt 
het vervolg plaats in het gemeen-
tehuis.  

Bakkum - In de duinen tus-
sen Bakkum en Egmond flad-
deren ze vrolijk rond: de duin-
parelmoervlinders die het door 
vergrassing in Nederland steeds 
moeilijker krijgen. Peter van Re-
nen maakte deze foto toen de 
temperatuur een zomerse waar-
de liet zien. ,,Ook zie je op dit 
moment veel libellen, tenminste, 
als de zon schijnt. Als je geluk 
hebt, tref je ze zelfs aan in een 
paringswiel.” Een paringswiel is 
een houding die libellen aanne-
men om te paren. Dat kan uren 
duren. 

Zeldzaamheid 

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl
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DEZE WEEK IN DE KRANT!

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

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

Hazelnoot 
SlagroomSlof

7.95

Hazelnootprogrés van vers gebrande
hazelnoten, bomvol slagroom
 Van 9,95 voor

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Kalfschnitzels 
4 stuks 
€ 6,95

vleeswarentrio

Katenspek
Leverworst

Gebraden kip
samen € 5,00

Breestraat 39a, Beverwijk

sale
Up to 50% off 
(m.u.v. nieuwe zomercollectie)

a.s zondag koopzondag
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
13-06-2013: Niene, dochter van 
L.A. Bijl en M.P. Peek, geboren 
te Alkmaar. 15-06-2013: Lars 
Marten Alexander, zoon van 
A.P.J. van Loo en E.M.E. de Ja-
ger, geboren te Castricum. 19-
06-2013: Sanne Maria Corne-
lia, dochter van R. Aay en M.M.J. 
Bleijendaal, geboren te Castri-
cum.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
14-06-2013: van Groeningen, 
Michiel en Tielen, Leonie F., bei-
den wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
13-06-2013: Kroone, Daan N.R. 
en van Dam, Danny, beiden wo-
nende te Ouderkerk aan de Am-
stel. 14-06-2013: Lange, Lau-
rens S. en Savenije, Kim R., bei-
den wonende te Castricum. 15-
06-2013: van Amstel, Tim  C.W.J. 
en Malizia, Claudia C.E., bei-
den wonende te Hoorn. 18-06-
2013: Apeldoorn, Wilhelmus 
J.M., wonende te Egmond-Bin-
nen en Koot, Willemina E.M., wo-
nende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:

12-06-2013: Hesselmans, Wal-
therus N.J., oud 77 jaar, overle-
den te Beverwijk, gehuwd ge-
weest met H.F.M. Winter. 14-
06-2013: Jansen, Harmen, oud 
66 jaar, overleden te Beesel, ge-
huwd met M.J. Visser. 16-06-
2013: Hennink, Johannes, oud 
92 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met T. Alles. 17-06-
2013: Essen, Cornelis J., oud 87 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met G. Smit.
Wonende te Purmerend:
14-06-2013: Heijsteeg, Ludowina 
F., oud 88 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd geweest met E.A. 
Schijff.
Wonende te Limmen:
15-06-2013: Baltus, Petrus, oud 
73 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met M.G. de Waard. 15-
06-2013: Schut, Ariaantje, oud 
81 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met H. Brussel.
 
Wonende te Beverwijk:
17-06-2013: Huig, Jan, oud 89 
jaar, overleden te Bakkum, ge-
huwd geweest met A. Hoogen-
kamp.
 
Wonende te Akersloot:
14-06-2013: Schoorl, Adria-
nus F., oud 85 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
G.W.E. Westenbrink. 

Sprookjesteam in de Tuin
Castricum - Dit jaar hebben ini-
tiatiefneemsters Margot Nell en 
Anja Jonker versterking gekre-
gen van een waar sprookjes-
team. Meerdere kunstenaars zijn 
in touw om de sprookjestuin in 
de tuin van Kapitein Rommel dit 
jaar nog verrassender te maken.
Vertrouwde figuren als Rood-
kapje, Klein Duimpje en Pinok-
kio bevolken de sprookjestuin 
weer. Marije Samuels voegt hier 
‘het kleine volkje’ aan toe: mini-
atuursprookjes met gnomen en 

draken. De grijpende armen en 
handen van Guus Wattel ma-
ken ‘het enge bos’ nog span-
nender, Shanta Schreuder maakt 
een Rapunzel en Jos Apeldoorn 
brengt Ali Baba tot leven. Ook 
het kraanwagentje van Pluk (van 
boekhandel Laan) en de giraf 
van Dikkertje Dap zijn in de tuin 
te zien. Om het allemaal nog le-
vendiger te maken komt voor-
leesheks Anita Boots voorlezen 
en speelt matroos Jan van der 
Schaaf trekzak bij de pont. 

Castricum - Op de Zeeweg in 
Castricum werd zaterdag van 
14.30 tot 18.30 uur gecontro-
leerd op alcohol. Er werden 407 
bestuurder gecontroleerd.
Een 60-jarige automobilist uit 

Alcoholcontrole

Hagepreek in Akersloot
Akersloot - Na het grote succes 
van vorig jaar wordt ook dit jaar 
door de gezamenlijke kerken van 
Akersloot een ‘Hagepreek’ ge-
houden, een dienst in de open 
lucht. Deze viering wordt ver-
zorgd door de r.k. parochie en de 
protestantse gemeente op zon-
dag 30 juni. Beide voorgangers 
leiden de dienst. Muziek wordt 
verzorgd door het jongerenkoor 
Aquarius uit Akersloot. De vie-
ring vindt plaats op het terrein 

van de scouting aan de Roe-
mersdijk, tegenover de brand-
weerkazerne. De dienst begint 
om 10.00 uur en duurt onge-
veer een uur; daarna is er koffie/
thee. Voor kinderen is er een ei-
gen programma en opvang. Bij 
slecht weer vindt de dienst in het 
scoutinggebouw plaats. Bezoe-
kers dienen zelf een stoeltje mee 
te nemen. 
Voor meer informatie zie www.
kerkuitgeestakersloot.nl.

Vermist:
Koekoeksbloem Castricum: 
grijscyperse kater, tussen voor-
poten witte vlek, gecastreerd, 

gechipt, grijze vlooienband, 11 
maande, Jazz.
Gevonden:
Geen.

Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Limmen blies 975 ug/l. Dit is 
ruim vier keer de toegestane 
hoeveelheid van 220 ug/l. De 
man krijgt een rijontzegging van 
tien maanden. 

Verder werden er geen overtre-
dingen geconstateerd.

Twee excursies langs eerste 
resultaten Schoonwatervallei

Castricum - De Schoonwa-
tervallei tussen Bakkum en het 
Alkmaardermeer krijgt al aar-
dig vorm. Afgelopen winter zijn 
er tal van werkzaamheden uitge-
voerd en de eerste fase is afge-
lopen woensdag officieel in ge-
bruik genomen. Het idee achter 
de Schoonwatervallei is eenvou-
dig: voldoende en schoon wa-
ter voor natuur en landbouw en 
geen wateroverlast. Om dit te 
bereiken wordt het schone kwel-
water uit de duinen beter benut 
en zijn er elders opvanggebieden 
gegraven die bij hevige regen 
het teveel aan water opvangen. 
Gids en waterdeskundige Pe-
ter Keesman vertelt graag over 
het idee achter het plan en toont 
de eerste resultaten. Die zijn te 
zien bij het Zeerijdtsdijkje (foto) 
in Bakkum, aan de waterkwaliteit 
en aan de rijkdom aan bloemen. 
Bijzonder is de fraaie overgang 
van duinen naar polder. Ook de 
opgeknapte Diepe Sloot in het 

Noordhollands Duinreservaat, 
het brongebied van de Schoon-
watervallei, wordt bezocht.
Er is een excursie op woensdag 3 
juli van 19.00 tot 21.30 uur en één 
op zondag 4 augustus van 12.00 
tot circa 14.30 uur. Start is op het 
parkeerterrein van het Noord-
hollands Duinreservaat, Noor-
derstraat te Bakkum. De excur-
sies zijn gratis, maar een duin-
kaart is verplicht. Aanmelden via 
www.gaatumee.nl of door te bel-
len met Landschap Noord-Hol-
land, 088-0064455.

De Schoonwatervallei is een pro-
ject van PWN, Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwar-
tier en Landschap Noord-Hol-
land. Het ministerie van Infra-
structuur en Milieu en de provin-
cie Noord-Holland steunen het 
project financieel. Het is één van 
de Natuurlijke Klimaatbuffers in 
Nederland. Nadere informatie: 
www.schoonwatervallei.nl.

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
Mobiel 06-37151513
Advertentietarieven:
op aanvraag

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

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

zondag 19.30 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

Man of Steel - 3D
donderdag 20.00 uur  

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 13.00, 15.45 & 18.30 uur

zondag 13.00 & 15.45 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 16.00 uur  
Spijt

zondag 19.30 uur 
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur   
Los Amantes Pasajeros
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

The Hangover 3
dinsdag 20.00 uur
Two Mothers

maandag 20.00 uur   
Daglicht

woensdag 13.30 uur
Monsters University (NL) - 3D

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 13.00, 15.45 & 18.30 uur 

zondag 13.00 & 15.45 uur 
woensdag 13.30 & 16.00 uur

Verschrikkelijke ikke 2 - 3D

Programma 27 juni t/m 03 juli 2013

Verschrikkelijke Ikke 2
Nog veel meer ondeugende mi-
nions in de nieuwe 3D anima-
tiefilm voor de hele familie: Ver-
schrikkelijke Ikke 2. Alle favorie-
te personages keren terug, zo-

als superschurk Gru, zijn lieve 
meiden Agnes, Edith en Margot, 
de ondeugende minions en ve-
le verschrikkelijk grappige nieu-
we personages!

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

Monsters 
University

sters Inc, in de tijd dat Mike en 
Sulley nog in de schoolbanken 
zaten van de Monsters Univer-
siteit. 
Daar leren ze hoe ze kinderen de 
stuipen op het lijf kunnen jagen. 
Het verhaal vertelt hoe de twee, 
die in het begin elkaars groot-
ste rivalen waren, uiteindelijk de 
beste maatjes worden.

Inwijding schelpenkar, 
presentatie boek en cd

Bakkum - Op zaterdag 29 juni 
wordt de Bakkumse schelpen-
kar bij het Strandvondstenmu-
seum ingewijd met een rit naar 
het strand. ‘s Middags is er bo-
vendien een presentatie van het 
boek Zee, Strand en Duinen, ge-
schreven door Kees Droog. Het 
boek is een hernieuwde uitga-
ve, waarin de in december 2012 
overleden oud-strandvonder 
Thijs Bakker vertelt over een le-
ven lang aan het strand.
Een cd met het lied Bakkum aan 
Zee van Menno Twisk is in de 
kaft van het boek bijgesloten. 
Het lied wordt tijdens de presen-
tatie ten gehore gebracht. Het 
boek en de cd zijn vanaf zater-
dag verkrijgbaar bij boekhandel 
Laan en het Strandvondstenmu-
seum. Het boek is vooraf gelezen 
door schrijfster Annejet van der 
Zijl. Kees Droog, Hans Laan en 
Menno Twisk zijn blij met de en-

thousiaste reactie van deze be-
kende schrijfster. 
Het voortbestaan van het 
Strandvondstenmuseum lijkt met 
het veranderen van het bestem-
mingsplan gered te zijn. ,,Wij 
hebben ervaren dat de burge-
meester het museum met pluk-
tuin een warm hart toedraagt. 
Als blijk van dank wordt het 
boek Zee Strand en Duinen, met 
daarbij meer dan 2500 steunbe-
tuigingen van museumbezoe-
kers aan de burgemeester over-
handigd.”
Het museum heeft sinds de ope-
ning, anderhalf jaar geleden, 
meer dan 4.000 bezoekers ont-
vangen. Daarbij zijn kleine kin-
deren en de bezoekers van het 
vrij toegankelijke deel van het 
museum niet meegerekend. Het 
aantal bezoekers van de website 
van het museum is ook indruk-
wekkend: meer dan 75.000.

Theatergroep C-Squad op 
zoekt naar nieuw talent

Castricum - Op woensdag 3 ju-
li organiseert theatergroep C-
Squad een auditieavond. De the-
atergroep brengt een combinatie 
van dans, toneel en vooral zang 
en bestaat momenteel uit veer-
tien leden. 

Er wordt gerepeteerd op de 
maandag vanaf 19.45 uur.Er  is 
net gestart met de nieuwe mu-
sical die in november 2014 op de 
planken gebracht wordt. Voor dit 

nieuwe stuk zijn nog enkele rol-
len beschikbaar en enkele plek-
ken in het ensemble. 

C-squad staat onder leiding 
van regisseur Patrick Kamoen 
en de nieuw aangetrokken diri-
gent/repetitor Christiaan Wijn-
ker. De choreografie is in han-
den van Ellen Janssen. Aanmel-
den voor de auditieavond kan via 
het contactformulier op de web-
site www.c-squad.nl 

Afwisselende Vaudevill’age
Bakkum - Voor de tweede keer werd de Vaudevill’age gehouden 
in Hotel Borst en het was weer een gevarieerd programma met af-
wisselende acts. Het spits werd afgebeten door de zanger Mike 
van de Horst, hij heeft onder andere een cd opgenomen met de 
band van Marco Bosato. Denise en Rilana van de dansschool Ma-
riz lieten hiphopdans die ze zelf hadden bedacht. Trio Marian Hui-
berts, saxofoon, Hans Gosselinck, piano en bassist Rogier Ver-
beem speelde jazz, Rien Brus las las een stukje voor uit het boek 
de Tramrace en hij had een model van een stoomlocomotief mee-
genomen. Kick zong een nummer van One Direction en Passenger 
waarbij Patrick hem begeleide  op gitaar.  Vervolgens trad Bernard 
van den Boogaard op als Markies de Panta Rhei in een prachtig 
kostuum met enkele wonderlijke goocheltrucs.
Lut Luttik en Coen Herber betraden het podium met zang en gi-
taar en dat deed Auke Hofstra ook. Bert Pruis speelde country 
fingerstyle en zong nummers van onder andere Bob Dylan. Wie 
in september op wil treden kan zich aanmelden via hotelborst@
casema.nl. 

Castricum - Elke eerste zater-
dag van de maand wordt een in-
loopatelier gehouden bij Ida en 
Simone Bakker in samenwerking 
met Mieke Rozing, leerkracht 
Beeldende Vorming. Aanmelden: 
in de winkel, maximaal acht per-
sonen. Het atelier is te vinden op 
de Dorpsstraat 102.

Inloopatelier

Castricum - Op vrijdag 28 ju-
ni treden taalpoëten Andel So-
ree en Prograss ft. Witteman op 
in De Bakkerij. Deze poëten ko-
men met dromerige, opruiende 
en ontroerende verzen en beats 
die het publiek laten luisteren en 
bewegen. Het eerste optreden 
begint om 22.30 uur. Prograss 
wordt tijdens het optreden bijge-
staan door de rapper Witteman. 
Entree is 4/3 euro. Het adres is 
Dorpsstraat 30. 

Verzen en beats

Burgemeester opent 
25e editie ringsteken 

Bakkum - Zondag 30 juni is er 
ringsteken in Bakkum. Er doen 
ongeveer vijftien combinaties 
onder het zadel mee, twintig 
aangespannen combinaties en 
35 oldtimer trekkers. ’s Ochtends 
arriveren de oldtimers opj de 
parkeerplaats van Geesterduin 
en vanaf daar een toertocht van 
16 km maken. Rond 13.30 uur 
zijn ze in Bakkum. Maar eerst, 
om 13.00 uur opent burgemees-
ter Mans het 25-jarig jubileum 

van het ringsteken met een ope-
ningswoord en een rondje ring-
steken. 
De paarden onder het zadel 
gaan daarna van start, om 14.00 
uur de aangespannen paarden, 
om 15.00 uur de trekkers.
Voor kinderen is er vanaf 14.00 
uur touwspringen op de par-
keerplaats. Ter afsluiting speelt 
de coverband Anders, de nieuwe 
band van de broers Ron en Erik 
Jacobs, bij Borst. 

ANNEGIEN  SIMIS
DAT JE BLIJFT

Dorpsstraat 23 Castricum - Zaal open 14.30 uur, aanvang programma 15.15 uur
Toegang € 7,50 inclusief koffie, thee en welkomstdrankje. Kaarten aan de deur.
www.dorpsstraat23.nl

Ook deze middag:
Anja Boske-Dekker zingt haar selectie muziek en begeleidt zichzelf op gitaar
Presentatie: Frank Boske

huiskamertheater 

zondag 30 juni

Podium Ongekend Talent
Liedjes, cabaret en een 
gastheer met een verhaal
Castricum - Zondag vinden 
drie ‘Ongekende Talenten’ hun 
weg naar het podium van Dorps-
straa23. Omdat Frank Boske het 
zonde vindt dat veel creatief ta-
lent verstopt blijft opent hij zijn 
ruimte aan de Dorpsstraat 23 
in Casdtricum ook voor huiska-
mertheater . P.O.T is een Podium 
Ongekend Talent  in de breed-
ste zin van het woord. Luis-
ter- en lachliedjes en een beet-
je cabaret staan op het program-
ma en er is meer. Annegien Si-
mis begeleidt zichzelf op piano 
in een programma dat zij ‘Dat je 
blijft’ noemt. Ze verplaatst zich-
zelf in de rol van een avontuur-
lijke vrouw die in haar leven ge-
confronteerd wordt met verlei-
ding en Tupperware. Anja Dek-
ker presenteert een aantal zelf 
geschreven nummers. Dan vindt 
Frank Boske het tijd worden 

om het goede voorbeeld te ge-
ven om op zijn eigen podium te 
gaan staan als gastheer met een 
verhaal. En als hij durft ook een 
liedje met gitaar. 
De bijdrage van 7,50 euro van de 
bezoekers wordt gebruikt om de 
middag te realiseren. Men wordt 
getrakteerd op koffie, thee en 
een drankje. Om 14.30 uur is het 
huiskamertheater geopend. 





26 juni 20136

Het hartverwarmende 
initiatief van Demi
Uitgeest - Zaterdag begon bij 
Tennis Club Uitgeest het Lan-
gemeer Toernooi. De kantine 
prachtig aangekleed in “Hol-
land” stijl door bloemstukken 
en ballonnen. Daartussen aan 
de wand een poster, gespon-
sord door Studio Miller, die met-
een de aandacht trekt en dat is 
precies de bedoeling van Demi 
Doorakkers.

Deze 11-jarige Uitgeestse ver-
loor op 4 mei dit jaar haar nog 
geen vijf maanden oude nicht-
je Chenna aan leukemie. Een 
aangrijpende gebeurtenis voor 
de hele familie en Demi heeft 
het er zichtbaar moeilijk mee. 

Toen zij op televisie de beelden 
van de Alpe d’HuZes zag waar-
bij ieder zijn eigen verhaal ver-
telde, was voor haar duidelijk dat 
dit de manier was om zoveel mo-
gelijk geld voor het KWF bijeen 
te fietsen. Samen met haar va-
der Marcel wil zij in juni 2014 de 
berg gaan beklimmen en in sep-
tember dit jaar begint de trai-
ning. Die zal bestaan uit hardlo-
pen met haar moeder en fietsen 
met haar vader. Er staat al een 
hometrainer in huis voor als het 
weer te slecht is. Met de voorzit-
ter van TCU is afgesproken dat 
zij deze week, samen met haar 
Eindhovense vader, Brabant-
se worstenbroodjes gaat verko-

pen. Voor het goede doel is dit 
een mooi gebaar van de vereni-
ging want het is wellicht inkom-
stenderving. Marcel: “Wij zijn nu 
op zoek naar ideeën voor actie 
om geld in te zamelen om zo de 
deelname aan de Alpe d’HuZes 
veilig te stellen.” Ook is Marcel 
op zoek naar shirtsponsoren en 
sponsoren die een racefiets en 
fietskleding voor Demi beschik-
baar willen stellen. Dit moet toch 
niet moeilijk te realiseren zijn 
door de regionale middenstand 
en particulieren?

Wilt u steunen, mailt u dan Mar-
cel Doorakkers: mdoorakkers@
ziggo.nl. (Monique Teeling) 

Moderne inbrekerstactieken
Blaadjes tussen 
voordeur en kozijn
IJmond-Noord - De politie in 
Heemskerk, Uitgeest en Bever-
wijk waarschuwt de inwoners 
alert te zijn op een bepaalde tac-
tiek van inbrekers.
Tijdens onopvallende voetsu-
rveillances van de politie in 
IJmond-Noord, trof de politie 
boomblaadjes aan, die op een 
speciale manier tegen de voor-
deur waren gelegd.
Inbrekers doen dit en kunnen 
op deze manier makkelijk zien 
of mensen met vakantie zijn. Als 

mensen de woning in- of uit-
gaan, zullen de blaadjes of tak-
jes dan nl. verdwijnen. Als het 
blad of takje er na enkele dagen 
nog op dezelfde manier tegen de 
voordeur ligt, is het voor de in-
brekers een teken dat in de be-
woners op vakantie zijn, of lan-
gere tijd weg zijn.
De politie verzoekt u alert te zijn 
op dit soort tactieken en indien 
u op vakantie gaat, mogelijk af-
spraken hierover te maken met 
buren of bekenden.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Getrouwd
A.W. Krijger en C.J.M. Vermeer
P.W. Lips en S. Prigge

Verlichting provinciale 
weg bij HMS verplaatst
Uitgeest - Van maandag 1 ju-
li tot en met vrijdag 12 juli vin-
den er tussen 20.00 en 05.00 uur 
werkzaamheden plaats aan de 
provinciale weg N203, in de na-
bijheid van de woonwijk Melk-
suiker. Het verkeer wordt over 
één rijbaan geleid en er worden 
verkeersregelaars ingezet.
De lichtmasten worden ver-
plaatst van de groenstrook langs 
het fietspad naar de zijde van de 

woningen. De reden is dat ze in 
de praktijk te dicht op de rijweg 
blijken te staan en ook op het 
fietspad. 
Ook wordt de bouwinrit weg-
gehaald. Ter plaatse wordt een 
vangrail aangebracht. Tegelijk 
vinden wat kleine herstelwerk-
zaamheden plaats. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd 
door de provincie Noord-Hol-
land en de firma Zwammerdam. 

Uitgeest - Zondag 30 juni heeft 
Fort aan Den Ham de deuren 
weer voor het publiek geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Fort aan 
Den Ham, ooit verboden gebied 
en geheim landschap, is nu een 
militair museum. Het ligt net over 
het spoor tussen Krommenie en 
Uitgeest aan de provinciale weg 
N203 ter hoogte van de Krokodil. 
Er zijn rondleidingen met een 
gids of u kunt zelf ronddwalen in 
de gangen en buiten het fort. Op 
het voorterrein (vrije toegang) 
staat een smaakvolle verrassing. 
Een kaasproeverij en tal van lek-
kernijen.
Fort aan Den Ham is een van de 
42 forten van de Stelling van Am-
sterdam en beschermd UNES-
CO Wereld Erfgoed. Gebouwd 
in 1903 om het spoor te verde-
digen. Verschillende ruimtes zijn 
nu expositieruimte geworden en 
weer historisch gereconstrueerd.

Het Scoutingmuseum, de WO-
II expo, Militaire communicatie-
middelen en een foto-expo van 
alle forten is te zien.
Ook een uitgebreide expositie 
over de Politionele acties in de 
jaren 1945-1950 in voormalig 
Nederlands-Indië. Er is een ex-
positie over de Bataafse repu-
bliek in de jaren 1799 en 1800.  
Noord-Holland werd door En-
gelse en Russische legers aan-
gevallen. 
Ook de nog steeds in het land 
tussen Beverwijk en Wijk aan 
Zee herkenbare Lunetten,  de 
“Linie van Beverwijk”, krijgt aan-
dacht. Dit alles onder het genot 
van jaren 50-muziek op jaren 
50-apparatuur verzorgd door het 
Nederlands Grammofoon Ge-
nootschap. Toegang 3 euro. Kin-
deren tot 12 jaar 2 euro. Vetera-
nen hebben gratis toegang. 
Zie ook www.fortaandenham.nl.

Fort aan den Ham open

Gemeentehuis 
gesloten

Uitgeest - Het gemeentehuis is 
vrijdag 28 juni gesloten voor pu-
bliek vanwege een personeels-
dag.

Uitgeest - Bij Tennisvereni-
ging De Dog kon dit weekeinde 
weer een kampioen worden ge-
noteerd. Het jongensteam tot en 
met 10 jaar ‘hele baan’ heeft er 

hard voor moeten knokken, maar 
het is gelukt! Dirck Mulder, Sam 
Heijne, Jason van der Pas, Glenn 
Sanders en Bas Groen, van harte 
gefeliciteerd!

Kampioen!



Tractor Pulling Made
Podiumplaatsen voor SeasideAffair

Castricum – Zaterdag 15 ju-
ni werd  in de Grand National 
(Nederlands Kampioenschap) 
de Modified, 3,5 ton gereden. 
De twee Noord-Hollandse teams 
Whispering Giant en Seaside Af-
fair in deze klasse deden goe-
de zaken. Seaside Affair begon 
in het midden en trok iets naar 
links, maar door een goede rem-
correctie bleef (opa)  Hans Kra-
mer nog binnen de lijnen. Bas 
Liefting reed de Whispering Gi-
ant in een rechte lijn richting de 
eindvlagger. Volgens het nieu-
we reglement zal de pull off in 
het Grand National met maxi-
maal vier beste teams strijden 
voor de podiumplekken. Hier 
zaten zowel Seaside Affair als 
Whispering Giant bij.  Ook nu 

ging Seaside Affair met een lich-
te correctie richting het eind. 
Alleen Double Screamin’ ging  
Hans Kramer voorbij. Whispe-
ring Giant had nog wat gewich-
ten naar voren verplaatst, maar 
bleef achter Seaside Affair ste-
ken. Hiermee haalde Bas Liefting 
toch ook het podium. In het nati-
onaal klassement staan Whispe-
ring Giant tweede en Seaside Af-
fair derde.

Zondag stonden er nog twee 
wedstrijden op het program-
ma waar Noord-Holland in ver-
tegenwoordigd werd. Eerst de 
Prostock, een klasse waarvoor 
deze wedstrijdpunten voor zo-
wel de Eurocup als Grand Na-
tional (Nederlands Kampioen-

schap) gelden. De baan was 
goed, maar doordat de balans 
van de Heerhugowaardse Next 
Sensation niet goed was be-
gon deze te springen. Om erger 
te voorkomen moest er eerder 
dan normaal geremd worden en 
kwamen de jongens van Duijn 
tot 95,92 meter. Niet goed ge-
noeg voor een finale. De uit Wie-
ringerwerf  afkomstige Snoopy 
reed wel in een rechte lijn naar 
een een full pull. Snoopy kon 
beheerst de sleepwagen naar 
de 97,52 meter trekken wat vol-
doende was voor een derde po-
diumplek in het nationaal klas-
sement. Ook werd de Eurocup-
klasse 4,5 ton Modified gereden. 
Hans Zuurbier reed naar een full 
pull. De pull werd off met zes 
tractoren ingegaan. Echter het 
weekend bleek te zwaar voor 
een aantal teams. Drie tracto-
ren werden door motorpech voor 
of tijdens de run met het daarbij 
behorende spektakel het zwij-
gen opgelegd.  Dit gold niet voor 
de turbinemotoren van de Eg-
mondse Whispering Giant. Deze 
rijdt dit seizoen zeer constant en 
belandde deze dag op de hoog-
ste podiumtrede. 
Met deze eerste plaats verstevigt 
het team op dit moment zijn eer-
ste positie in de Eurocup.

Kaylin zwemt goed en stabiel NJK
Castricum - De 11- jarige Kaylin 
Stel had zich afgelopen weekend 
tijdens het Nederlands Junioren 
Kampioenschap in Utrecht voor 
zes afstanden geplaatst voor 
haar eerste NJK langbad. Zij 
kwam uit in de jongste leeftijds-
groep. Op vrijdag was de ope-
ningsafstand de 400 vrij. Kay-
lin zwom zich naar een 12e plek 
met een pr van 4 seconden. In de 
middag de 200 rug. Deze afstand 
ging ze voor de derde keer in 
een 50m bad zwemmen. Kaylin 
snelde zich naar een toptijd van 
2.43.56, een pr van 6.5 seconden 
en een 9e plaats. Zaterdag werd 
begonnen met de 100 rug en dit 

bleek haar beste afstand van het 
toernooi te zijn. Ze was als 9e in-
geschreven en werd 5e in een 
pr van 2.5 seconden, met een 
tijd van 1.15.77. Zaterdagmiddag 
moest Kaylin twee keer starten; 
een keer een pr van twee secon-
den op de 200 vrij, elfde plaats 
en op de 200 wissel een pr. van 
vijf seconden en een 15e plaats. 
Zondag nog de 100 vrij. Op deze 
afstand zwom ze net boven haar 
pr. 1.07.89. en werd hiermee 15e. 
Mede door de goede prestaties 
van Kaylin heeft haar club de 
Dolfijn voor de 6e x op rij de An-
dre Cats Bokaal gewonnen voor 
de best presterende vereniging. 

Jaimie scoort top tien plaats

Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus van Team Voorwinden heeft 
tijdens het Europees Kampi-

oenschap Supermoto in Sosno-
va, Tsjechie een top tien plaats 
weten te behalen. In de eerste 
manche verloor hij veel tijd toen 
er een rijder vlak voor hem ten 
val kwam. Vanuit de achterhoede 
baande hij zich weg terug naar 
voren en werd nog elfde. 
In de tweede manche streed hij 
voor de negende plaats maar he-
laas kon hij nergens een plaats 
vinden waar hij deze positie over 
kon nemen en kwam op een zeer 
verdienstelijke tiende plaats over 
de finish.

Regen spelbreker bij 
de Ronde van Limmen

Limmen -  Besloot de organisa-
tie van de Ronde van Italië en-
kele ritten in te korten vanwe-
ge de sneeuw, zo werd de koers 
voor de elite-amateurs in Lim-
men op voorhand al door de ju-
ry ingekort vanwege de hevi-
ge regenval. Daar waar spon-
sors en vrijwilligers elk jaar weer 
klaar staan  om er een geslaag-
de avond van te maken, lieten de 
weergoden het danig afweten.
Weggeschoten door Cees Kroo-
ne lieten de oudgedienden van 
de voormalige Kroone-Liefting 
ploeg zien nog altijd te kunnen 
koersen. Al vanaf de eerste ron-
de waagde Peter Hollenberg een 
poging te ontsnappen uit het pe-
loton. Dat hield hij twee ronden 
vol. Hans Teeling bleek de sterk-
ste benen te hebben in de sprint, 
gevolgd door Jos Liefting uit Eg-
mond en Jack Burgering. Peter 
Hollenberg werd vierde en Cees 
Denneman werd exact dertig 
jaar na zijn overwinning verdien-
stelijk vijfde.
De koppelkoers (groot)ouder/
(klein)kind werd gewonnen door 
Piet Tijsse met kleinzoon Tristan 
en die voor de volwassenen door 
Nico en Johan Zomerdijk.
Daarvoor hadden de sportklas-
se-rijders en junioren hun stuur-
manskunsten al vertoond. Tom 
Schuit nam hier al snel een voor-
sprong. Tot Michael van Son 
het tijd vond om te laten zien 

hoe sterk zijn benen waren. Hij 
sprong weg om niet meer terug-
gepakt te worden. Schuit werd 
met een laatste jump tweede en 
Burggraaf won de sprint van het 
peloton en werd derde. Jeroen 
Lute werd vierde. Binnen het pe-
loton ontspon zich ook nog een 
strijd tussen de neven  Maurice 
Rijs en Rene Groot, die uitein-
delijk in het voordeel  van Groot 
werd beslecht (14 om 17). Beste 
Limmer in deze koers werd Mar-
cel Stuifbergen met een dertien-
de plek. Vermeldenswaardig is 
ook het optreden van Arjan de 
Zeeuw, de oud-voetballer finish-
te als 24e
De elite-amateurs gingen in de 
stromende regen van start. Door 
het verwoestende optreden van 
Jelmer Asjes op het kletsnat-
te parcours,  was het peloton al 
snel uiteengeslagen en vorm-
de zich een kopgroep van zes 
man die al snel een ronde op de 
rest pakte. Asjes leek de sterk-
ste, probeerde nog een keer weg 
te springen, maar zag de groep 
onder leiding van Tino Haakman 
weer terugkomen. Daar bleek 
Haakman goed aan gedaan te 
hebben want in een zinderen-
de eindsprint wist hij  zijn wiel 
als eerste over de meet te druk-
ken en zo de overwinningskus-
sen van rondemiss Xamira Pronk 
te verdienen. Tweede werd Rick 
van Breda en derde Roy Pieters.Kantine Vitesse ’22 krijgt upgrade

Castricum - Het voetbalseizoen 
is ten einde maar bij Vitesse ‘22 
wordt er nog druk en hard ge-
werkt. De kantine krijgt een up-
grade en wordt op dit moment 
verbouwd. Het door architect 

Actie Dos voor goed doel
Castricum - Op 26 juni was het 
de laatste les van het seizoen bij 
gymvereniging Dos. En voor de-
ze laatste les kwamen studen-
ten van het CIOS in Haarlem 
naar Castricum om iets speciaals 
uit te voeren. Jeroen Tessel ver-

telt: ,,In de gymzaal is een obsta-
kelbaan neergezet en de kinde-
ren moesten er zo vaak moge-
lijk over lopen in een uur. Doel 
was om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor het goede doel: 
Sport Empowerment Foudation.  

Arjen Fruitema ontworpen plan 
zorgt ervoor dat de kantine een 
frisse en strakke nieuwe look 
krijgt. Voor het begin van het 
nieuwe seizoen moet de kantine 
klaar zijn. De verbouwing is me-

de mogelijk gemaakt door de Vi-
tesse clubveiling en wordt uitge-
voerd door bouwbedrijf Lute & 
Opdam, met assistentie van een 
groot aantal vrijwilligers van Vi-
tesse.

SEF bevordert sport in Latijns-
Amerika. Maar het is niet zo-
maar sporten, het is ook educa-
tief. Ook leidt SEF mensen in La-
tijns-Amerika op tot een sportle-
raar. Aan ouders is gevraagd ou-
de sportmaterialen in te leveren 
en geld te doneren.” Meer infor-
matie over dit onderwerp is te 
vinden op www.sef-2010.nl. 
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Vijfde Kunstroute 
Uitgeest weer succes
Uitgeest - Zo zoetjes aan weet 
men in de regio de Kunstroute 
Uitgeest goed te vinden.
Het was dit weekeinde de vijf-
de keer dat het publiek langs 11 
verschillende exposanten kon 
fietsen of wandelen. En ook dit 
jaar wist de organisatie kunste-
naars aan te trekken van ver-
schillende pluimage. Zo kon men 
in het gemeentehuis de steens-
culpturen van de Haarlemse Ka-
rel Vreeburg bekijken. Slijpt en 
boort hij als tandarts aan gebit-
ten, met de verschillende soor-
ten steen kan hij ook bijzonder 
goed overweg en toonde de ver-
borgen schoonheid van de derde 
dimensie in Escherachtige wer-
ken. Ook in het gemeentehuis 
hingen de schilderijen van Eme-
lie Jegerings uit Deurne, de win-
nares van de Nationale Kunst-
dagen 2012. Schitterend zijn de 
blik en houding op de doeken 
van haar puberzoon of de por-
tretten van Willem-Alexander, 
Beatrix en Maxima. In parochie-
huis De Klop kon men onder an-
deren beeldhouwwerk van Luc 
Aarts en Marjan Zaadnoordijk 
zien, die beiden bij Perspectief in 
Bakkum werken. Marjan Zaad-
noordijk toonde dat zij behalve 
boten bouwen, ook goed over-
weg kan met steen. 
In dorpshuis de Zwaan expo-
seerden verschillende schilders 
van de Uitgeester Schilderskring, 
die volgens Marianne Cappen-
dijk eens per 14 dagen geza-
menlijk de kunst beoefenen on-
der begeleidende arbeidsvitami-
nen van Time Square, het koor 
dat op dezelfde avond oefent in 
het dorpshuis. En ook dit week-
end lieten zij van zich horen.
Verrassend was een bezoek aan 
de beeldentuin van Joop Koop-
man in De Kuil. Zijn keramische 
beelden zorgen voor een sponta-
ne glimlach en nodigen, door de 
ronde vormen, uit tot aanraken. 
(Monique Teeling)

Werk van Marianne Cappendijk

Bij Stichting de Nieuwe Kuil werd 
de traditionele Kuilart-tentoon-
stelling gehouden, van werk-
stukken, gemaakt door de deel-
nemers aan de creatieve cursus-
sen van het afgelopen seizoen. 
De expositie werd door 754 per-
sonen bezocht.
Het thema van de expositie was 
‘culinair’. Een jury beoordeel-
de de werkstukken. De prijswin-
naars in de categorie schilderij-
en: 1. Rob le Mair, 2. Annema-
rie Zonneveld, 3. Anneke Storms, 

Kuilart-tentoonstelling
4. Simon de Boer en 5. Nel Rie-
zenkamp. In de categorie ‘overi-
ge kunstwerken’: 1. Marijke de 
Goede, 2. Rob van Dursen, 3. Li-
dia Heijnis, 4. Bep Petrus, 5. Co-
bie de Koning.
Aan de bezoekers van de Kui-
lart-tentoonstelling werd de ge-
legenheid geboden om, middels 
een invulstrookje, de drie meest 
aansprekende werkstukken in 
de twee categorieën aan te ge-
ven. In de categorie schilderijen 
kreeg het aquarel van een vrouw 
in blauw van Marion Frieser 253 
voorkeursstemmen, zij haalde 
daarmee de eerste prijs. Twee-
de met 180 stemmen werd de 
‘aquarel van 8 zussen’ van Gre 
Beemer en derde met 153 stem-
men ‘twee dames in acryl’ van 
Irma van Tol. Marijke de Goede 
behaalde in de categorie overige 
kunstwerken met 200 stemmen 
de eerste plaats met haar pla-
teau met beschilderde porselei-
nen tegels. Ze bleef Janny Bra-
kenhof nipt voor die 198 stem-
men kreeg voor ‘beeld van een 
vrouw in de kleur zwart’. Rob van 
Drunen werd met 167 stemmen 
derde met zijn porseleinen be-
schilderd bord met kater en vo-
geltje.
Wilt u informatie over het nieuwe 
seizoen in De Nieuwe Kuil? Kijk 
op www.denieuwekuil.nl, bel met 
Anneke Heijne (0251-311776) of 
haal het nieuwe cursusprogram-
maboekje in de bibliotheek of op 
het gemeentehuis. 

Beelden van Joop Koopman

Afrikaanse schilderijen van Dorota Poniatowska
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Van Den Haag  naar Akersloot

Zestig jaar getrouwd!
Limmen - Hoe komt een vijf-
tienjarig meisje uit Callants-
oog in contact met een jon-
gen van 23 uit Den Haag? 
Haar vader vond haar veel te 
jong om al verkering te heb-
ben, maar zwichtte meteen 
toen hij haar vriend voor het 
eerst ontmoette. 

Nel ten Boekel, geboren op 
9 juli 1934 trouwde op 23 ju-
ni 1953 toen zij bijna negentien 
jaar oud was. Haar man (1927) 
was toen 26. Zij woonden eerst 
in Den Haag, vervolgens 37 jaar 
in Akersloot en zij wonen nu al 
weer elf jaar in een 55+-appar-
tement in Limmen.
Het gezin waar Nel deel van uit-
maakte was arm in de dertiger 
jaren. Haar vader werkte voor 
het aannemingsbedrijf Daal-
der en was mede verantwoor-
delijk voor de strekdammen en 
voor het in stand houden van de 
dijken. Nel: ,,Wij hadden in Cal-
lantsoog bij storm vaak het zee-
schuim op de ramen zitten.  Ik 
was een nakomertje en werd ge-
boren in de crisistijd.”  Nel ging 
al vroeg geld verdienen. Dertien 

jaar oud werkte zij eerst bij een 
rijke boerin voor zes gulden per 
week. ,,Maar die was niet aar-
dig”, zegt zij. Daarna heeft zij nog 
een poosje in Schagen bij een 
oude mevrouw gewerkt. Op haar 
zestiende vertrok zij naar Den 
Haag om er als hulp in de huis-
houding  te gaan werken. 
Nel had een vriendin in Hoofd-
dorp.. Daar ontmoette Nel Jol-
ke van de Velde met zijn vriend 
Arie. Zij stopten met hun auto, 
een Hanza Borgward, vlak voor 
de meisjes, die ergens even za-
ten uit te rusten. ,,Kom bij ons 
in de auto”, zei Jolke. “Na toe-
stemming van de ouders van 
mijn vriendin ging ik voorin zit-
ten naast Jolke en mijn vriendin 
ging achterin zitten met Arie. En 
zo is het gebleven. Wij zijn met 
deze jongens getrouwd.”
Jolkes vader, die bij de poli-
tie werkte, was een Zeeuw, zijn 
moeder een Friezin. Jolke heeft 
een gevarieerd leven geleid. Na 
de lagere school ging hij naar 
de LTS waar hij het vak van ma-
chinebankwerker onder de 
knie kreeg. In de oorlog werk-
te hij bij een boer en na de oor-

log  bij de Militaire Opruimings 
Dienst, waar  hij vanaf  Den Hel-
der tot Bergen aan Zee meehielp 
de Duitse mijnen op te ruimen 
en tot ontploffing te brengen. In 
1946 ging hij als oorlogsvrijwilli-
ger naar de marine, drie jaar lang 
een hele mooie tijd, zoals hij het 
zelf beschrijft. Hij kreeg zijn op-
leiding als matroos/stookolie-
man in Engeland en hij laat ons 
in een fotoboek de ‘Hare Majes-
teit Imperieuse’ zien. Ook voer hij 
op de kanonneerboot ‘Van Kins-
bergen’. Als marineman bezocht 
hij de wereld. Hij was twee keer 
een half jaar in Curacao. Eenmaal 
weer aan de wal werkte hij drie 
jaar op een naaimachinefabriek 

en een jaar bij de gemeente. Ook 
werkte hij 12,5 jaar bij Standard 
Electric. Toen Hoogovens perso-
neel wierf en daarbij een huis 
aanbood in Akersloot  besloten 
Jolke en Nel in Akersloot te gaan 
wonen in een mooi groot huis 
met voor- en achtertuin. Na Jol-
kes pensioen heeft het echtpaar 
nog mooie reizen gemaakt naar 
vele Europese landen. 
Nel en Jolke kregen drie zoons: 
Alfred (59) Ronald (56) en André 
(52). Zij hebben zes kleinkinde-
ren en twee achterkleinkinderen. 
Met het jubilerende echtpaar 
heeft de familie zondag 23 juni 
gedineerd in Johanneshof. (Mar-
ga Wiersma).    

Uitgeest - De politie heeft vo-
rige week donderdagavond een 
45-jarige man uit Uitgeest aan-
gehouden, nadat hij ernstig on-
der invloed van alcohol twee pa-
len in de jachthaven van Uit-
geest omver had gevaren.
De man bleek niet in bezit van 
een vaarbewijs. Hij werd meege-
nomen naar het politiebureau en 
tegen hem is proces-verbaal op-
gemaakt voor het varen onder 
invloed en voor het niet hebben 
van een geldig vaarbewijs. De 
man bleek nog meerdere von-
nissen te hebben openstaan: hij 
is door de politie ingesloten.

Stomdronken 
op boot

Workshop Elizabeth Ebbink 
zondag bij boekhandel Laan
Castricum - Zondag 30 juni 
komt Elizabeth Ebbink naar Boe-
handel Laan in de Burgemees-
ter Mooijstraat. Vanaf 14.00 uur 
geeft ze een workshop en vertelt 
zij over haar boek: ‘Ik hoor het 
aan je stem’. 
,,Veruit de meeste mensen pra-
ten voor hun werk”, vertelt zij. 
,,Ze komen binnen, praten, gaan 
zitten, praten, bellen wat, gaan 
voor een groep staan en praten, 
en als ze thuis zijn praten ze nog 

wat na.
Dit boek is een eye opener over 
een van de minst belichte en 
meest belangrijke communica-
tiekanalen: De stem. Wát je zegt 
is ondergeschikt aan hoe je het 
zegt, want met je stem maak je 
duidelijk wat je van de luisteraar 
vindt en wat je van hem wilt. Je 
stem is de drager van het ge-
voel en van de energie die je uit-
straalt.“ De entree is gratis en de 
honingdropjes liggen klaar!

Bloemen bij eerste match 
voor Castricum Scoort

Castricum - Op 20 juni heeft 
wethouder Mosk Edith van 
Daalen van Hotel Oude Raad-
huis in de bloemen gezet. Het 
hotel is de eerste ‘match’ tussen 
werkzoekende en ondernemer 
in de gemeente in het kader van 
het project Castricum Scoort. 

Stichting MEE Noord-West Hol-
land zorgt in dit project voor de 
totstandkoming van matches en 
de begeleiding tijdens het tra-
ject. Het gaat om een baan van 
minimaal twaalf uur per week, 
maximaal één jaar. Doel van de 
gemeente is om in eerste instan-
tie vijftien personen die een uit-

kering ontvangen van de ge-
meente Castricum, een jaar lang 
werkervaring op te laten doen. 
Uiteindelijk hopen gemeen-
te en Stichting MEE de deelne-
mers aan het project te bemid-
delen naar een regulier betaalde 
baan. Als dit nog niet haalbaar 
is, wordt voor de deelnemers 
een vervolgtraject ingezet. Eige-
naar van Hotel het Oude Raad-
huis is de eerste ondernemer in 
Castricum die profiteert van de-
ze regeling. Edith van Daalen in-
vesteert in het geven van bege-
leiding, zonder verplichtingen, 
maar krijgt daar extra mens-
kracht voor terug.

Castricum - Tijdens een wan-
deling op de Heemsteder-
weg afgelopen zondag kwam 
Ruud Toepoel iets opmerke-
lijks tegen. Hij maakte er een 
foto van.

,,De vlierbes staat in bloei”, zegt 
hij. ,,Wat daar zo bijzonder aan 
is? Weinig, zou je zeggen. Ten-
zij blijkt dat deze vlierbes zijn 
wortels niet in de koude grond, 
maar in de kruin van een knot-
wilg heeft genesteld! Nader on-
derzoek wijst uit dat dit op twee 
plaatsen het geval is; een bijzon-
der fenomeen.” 
Ook een foto gemaakt die de 
moeite waard is te delen met an-
deren? Op info@castricummer.
nl zijn foto’s van tenminste 500 
kb welkom.

Vlierbes in 
kruin knotwilg

Zwembad Dampegheest 
opent met speelse activiteiten
Limmen - Het openlucht zwem-
bad Dampegheest op ‘t Kieften-
land wordt op 6 juli om 11.00 
uur officieel geopend. Stichting 
Vrienden van Dampegheest en 
Odisport, de beheerder van het 
buitenbad, hebben burgemees-
ter Mans en wethouder Meijer 
uitgenodigd de opening te ver-
zorgen. Odisport houdt daarna 
een afwisselende open dag met 
allerlei activiteiten. Er is boven-
dien livemuziek en springkus-
sens voor kinderen. De Stich-
ting Vrienden van Dampegheest 
is opgericht tot behoud van het 
Limmer zwembad om zo de 
zwemgelegenheid voor de be-

volking van Limmen en omstre-
ken te kunnen blijven garande-
ren. Want door bezuinigingen bij 
de gemeente Castricum dreigt 
het zwembad te moeten ver-
dwijnen. Geld en vrijwilligers zijn 
nog steeds hard nodig. Kijk voor 
meer informatie op www.vrien-
denvandampegheest.nl. 

Uitgeest - In de nacht van zon-
dag op maandag is er ingebro-
ken bij een tennisclub aan de 
Waldijk in Uitgeest. 
Er is onder andere een aantal 
computers en een laptop ont-
vreemd uit het gebouw. De po-
litie onderzoekt de zaak en roept 
getuigen op zich te melden 
(0900-8844).

Ingebroken bij 
tennisclub
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Fielkerbrug weer open
Akersloot - Sinds vorige week 
is de Fielkerbrug weer open. De 
Fielkerbrug ligt tussen de Fiel-
kerweg en Klein Dorregeest. 
De brug is in maart 2012 geïn-
specteerd om de kwaliteit van de 
constructie te bepalen. De stalen 
liggers waren ernstig verroest en 
moesten vervangen te worden. 
Met name de buitenste liggers 
waren er slecht aan toe. Repara-
ties zouden echter zo ingrijpend 
zijn dat het hoogheemraadschap 
de brug net zo goed kon vervan-
gen door een nieuwe. De brug is 

afgesloten geweest voor alle ver-
keer van 18 februari t/m 7 juni. 
Dit was langer dan verwacht en 
het gevolg van de aanhoudende 
koude weer, waardoor bepaal-
de werkzaamheden niet konden 
worden uitgevoerd. Dit leverde 
ook langer overlast voor de om-
geving op: ook is het vooral lo-
kaal (fiets)verkeer dat gebruik 
maakt van de brug, zij moesten 
langer de omleidingroutes vol-
gen. Maar het resultaat mag er 
zijn. Er ligt een solide brug die 
weer vele decennia mee kan.

Castricum - Op 4 juli is van 
10.00 tot 12.00 uur ‘t Praethuys 
op de Dorpsstraat 23 geopend.
Voor iedereen die met kanker te 
maken heeft biedt ’t Praethuys 
een plek om even tot zichzelf te 
komen. Ook het leven van part-
ners en andere betrokkenen is 
in de war geraakt door alle on-
zekerheid en angst. Vandaar dat  
ook zij van harte welkom zijn. 
Vrijwilligers zijn aanwezig met 
een kopje koffie of thee om aan-
dacht, inspiratie en informatie 
te geven. Een verhaal is bij hen 
welkom en veilig. Voor meer in-
formatie: www.praethuys.nl  of 
072-5113644.

‘t Praethuys open 

Castricum – Voor de collecte 
van het MS, die van 18 tot en met 
23 november is, is de organisa-
tie nog op zoek naar collectan-
ten in Castricum en Akersloot. 
Aanmelden kan bij Pamela Zaat, 
pamela@nationaalmsfonds.nl of 
via 010-591839. 

MS Fonds op zoek 
naar collectanten

Conquista op 
de jaarmarkt
Limmen - Woensdag 26 juni is 
de jaarmarkt van 14.00 tot 21.00 
uur. Conquista is hier ook aan-
wezig met een kraam. Kinderen 
kunnen hier testen of ze al sterk 
genoeg zijn om straks een week 
te timmeren door een spijker in 
een keer in een boom te slaan. 
Tijdens de jaarmarkt wordt ook 
bekend gemaakt waar de kin-
deren tijdens Timmerdorp gaan 
timmeren. En om helemaal in de 
sfeer van het thema te komen 
kunnen ze geschminkt worden. 

Theater Spring naar Castricum
Castricum - Op vrijdag 12 ju-
li van 14.00 tot 16.00 uur komt 
het bekende Theater Spring naar 
Castricum. In één middag wordt 
samen met kinderen bij Toon-
beeld een echte voorstelling 
gemaakt. Een voorstelling met 
dans, spel, schminken, knutselen 
en verkleden rond de wonderlij-
ke mijnheer Hoed met zijn wel 
heel bijzondere hoedjes, die je 
laten lachen, dansen, zingen en 
nog veel meer. Er is één hoedje 

waar mijnheer Hoed geen raad 
mee weet: een blikken hoedje… 

Wie wil weten hoe dit afloopt kan 
zich aanmelden voor deze activi-
teit bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5, tel.  
0251-656562. De kosten voor de 
theatermiddag zijn 4 euro en de 
activiteit is voor kinderen van 4 
tot en met 12 jaar. Er wordt ge-
werkt met verschillende leef-
tijdsgroepen.

Kunstveiling gemeente 
brengt 5000 euro op

Castricum - Op 14 en 15 juni 
werden 230 kunstwerken van de 
gemeente Castricum onder de 
veilinghamer gebracht. De bei-
de veilingdagen trokken in to-
taal bijna 90 personen. ‘De mon-
nik’ van kunstenaar Matthieu 
van Amsterdam bleek uiteinde-

lijk het topstuk. Deze heeft ruim 
450,00 euro opgebracht. Vrijwel 
alle werken werden uiteindelijk 
verkocht. De opbrengst bedraagt 
afgerond 5.000 euro. Het colle-
ge gaat nu bepalen waaraan het 
opgebrachte bedrag wordt be-
steed.

Wethouder Mosk zet winnaars 
kleurwedstrijd in het zonnetje
Castricum - De kleurwedstrijd 
bij het project ‘Castricum houdt 
de bij erbij’ heeft drie winnaars 
opgeleverd. Wethouder Mosk 
overhandigde ze maandag 24 ju-
ni een prijs. Bijen zijn belangrijk 
voor onze voedselvoorziening. 
Helaas gaat het niet goed met 
de bij. Daarom wil de gemeente 
Castricum met het project de bij-
en helpen. De gemeente heeft in 
april het convenant bij-vriende-
lijk handelen ondertekend. Cas-
tricum schaart zich in het lande-
lijke Bijenlint, een keten van ini-
tiatieven om de bij betere be-

staanskansen te geven. Een van 
de activiteiten was een kleur-
wedstrijd voor kinderen tot 11 
jaar. Op verschillende plekken in 
de gemeente zijn kleurplaten uit-
gedeeld.
Daarnaast heeft de gemeente de 
afgelopen maanden gratis 5.000 
zakjes bloemenzaad uitgedeeld. 
Ook staan er inmiddels bijen-
kasten op het gemeentehuis, op 
Schulpstet en op begraafplaats 
Onderlangs. Lees meer over de 
bijenkasten en andere bijen-
aangelegenheden op de websi-
te www.castricum.nl.

‘Gooi niet weg, lever in!’
Castricum - Bijna iedereen 
weet dat een oude televisie of 
kapotte koelkast moet worden 
ingeleverd om te recyclen. Maar 
dat geldt ook voor een spaar-
lamp, MP3-speler, keukenmixer 
en elk ander elektrisch apparaat. 
Om meer inwoners hiermee be-
kend te maken start de gemeen-
te Castricum een multimediale 

campagne. Inleveren kan bij de 
elektronicawinkel als men een 
nieuw apparaat koopt of bij de 
kringloopwinkel of milieustraat.
Vanaf september zijn, met een 
grote inzamelactie, spectaculai-
re prijzen te winnen, en ook on-
der de likers van facebook.com/
gooinietweg worden prijzen ver-
loot.

Castricum - Forte Kinderop-
vang en basisscholen De Klim-
op en de Montessori starten een 
gezamenlijk onderzoek naar de 
haalbaarheid van het inrichten 
van een brede school in het oos-

Brede school in 
Castricum Oost?

Castricum - In het kader van 
de zomeractiviteiten voor senio-
ren kunnen belangstellenden op 
maandag 1 juli deelnemen aan 
de zomerbingo van de SWOA. 
Vanaf 14.00 uur zijn er in ’t Kruis-
punt, Mozartlaan 1a in Akersloot 
voor 5 euro per kaart prijzen te 
winnen. Dit bedrag is inclusief 
koffie/thee en een consumptie. 
Er is altijd prijs en aan het einde 
wordt er een goedgevuld bood-
schappenpakket verloot.
Op maandag 8 juli kan men om 
18.00 uur ‘eten en ontmoeten’ bij 
Brasserie In ’t Groen aan de La-
gelaan 8 in Heiloo.  Voor 25 euro 
wordt er een tweegangenmenu 
met glas wijn, en na afloop een 
kopje koffie, geserveerd. 
Het complete zomeractiviteiten-
overzicht is af te halen bij Stich-
ting Welzijn of in de bibliotheken. 
Ook zijn de activiteiten te vinden 
op www.welzijncastricum.nl. In-
schrijven via info@welzijncastri-
cum.nl of tel. 0251-656562.

Zomerbingo en 
eten en ontmoeten

telijke gedeelte van Castricum. 
Binnen dit initiatief bekijken de 
partijen de mogelijkheid om een 
aantal functies van de drie af-
zonderlijke locaties onder één 
dak te vestigen. 

Een brede school combineert 
onderwijs met kinderopvang, 
zorg, welzijn, sport of cultuur. 

Castricum - Op donderdag 3 
oktober start EHBO vereniging 
Castricum weer met een cursus 
Eerste Hulpverlener (het EHBO 
diploma). Reanimatie en het be-
dienen van de AED (Automati-

Start nieuwe 
cursus EHBO

sche Externe Defibrillator) is on-
derdeel van de opleiding. 
De cursus bestaat uit 12 lessen 
en wordt op 22 januari 2014 af-
gesloten met een examen. De 
lessen worden gegeven in het 
EHBO-lescentrum aan de Koe-
koeksbloem 55.
Voor meer informatie en inschrij-
ven: www.ehbo.castricum.nl of 
via tel. 0251-651060



Niets doen geen optie
Leden van de SP-Castricum hebben steevast alle bijeenkomsten over de 
spoorse doorsnijdingen problematiek gevolgd. De ‘niets doen optie’ nam 
in aantrekkelijkheid toe, maar de SP-Castricum vroeg zich wel af wat de 
gevolgen zouden zijn voor de hulpdiensten. De SP organiseerde hierop 
een gesprek met het hoofd van de ambulancedienst en de brandweer. 
Vooral het hoofd ambulancedienst was bijzonder duidelijk over de ‘niets 
doen variant’: gevaarlijk! Nu al zijn er lelijk wat tijdsoverschrijdingen voor 
de ambulances. De ambulancedienst had hierop een samenwerkings-
verband afgesproken met een andere ambulancedienst zodat er in nood 
ook een ambulance kan komen vanuit Heemskerk. Die mogelijkheid 
vervalt echter als de ambulance straks misschien minutenlang voor de 
spoorwegovergang kan komen te staan. De SP heeft hierop het plan van 
de heer Aad Nijmeijer nog eens onder de loep genomen. Een elegante 
oplossing met een extra overweg. Nijmeijer oogstte veel bewondering 
voor zijn oplossing met een extra weg langs het spoor en een extra 
spoorwegoverweg. Maar ook aan dit plan zijn vrij hoge kosten verbon-
den. De SP bedacht hierop in samenspraak met de heer Nijmeijer dat 
er een signaleringssysteem zou kunnen komen zoals bij de sluizen van 
IJmuiden gebruikelijk is. Het verkeer wordt dan automatisch geleid naar 
de spoorwegovergang die nog wel open is. De SP zou deze mogelijk-
heid willen verfijnen tot een oplossing die voorbehouden is aan de hulp-
diensten zodat eventueel de overweg tegenover Mezza Luna gebruikt 
zou kunnen worden of mogelijk een nieuwe overweg verderop creëren 
waar alleen de hulpdiensten gebruik van maken. We vragen aan de ge-
meente om hier serieus naar te kijken omdat bij nietsdoen de veiligheid 
in het geding is en alle andere varianten veel onrust veroorzaken onder 
de bevolking en hoge kosten met zich meebrengen. 
Petra Gazendam, SP Castricum.

Meiden koken voor Peru
Castricum - De studenten Me-
lanie Boot en Dianne Kuijs, alle-
beid 23 jaar oud, vertrekken op 
2 juli naar Peru om vrijwilligers-
werk te doen. Dit doen ze voor 
de Sport Empowerment Foun-
dation, een stichting opgericht 
door vier ambitieuze sportstu-
denten- die voor kinderen sport-
activiteiten organiseert en de lo-
kale bevolking opleidt om voor 
een structurele en blijvende ver-
andering te zorgen. 
Dianne: ,,Ik weet uit ervaring hoe 
belangrijk sport is voor de ont-
wikkeling van de kinderen. Daar-
naast zijn de intens blije koppies 
van kinderen die normaal dealen 
met vele grote problemen het 
mooiste wat er is als je het aan 
mij vraagt!” Naast begeleiding is 
er ook een tekort aan sportbe-
nodigdheden en om hier aan bij 
te kunnen dragen, organiseerde 

Melanie en Dianne twee benefiet 
etentjes voor vrienden en fami-
lie. Iedereen mocht tegen beta-
ling komen eten. 

En dankzij Tim Verbeek, een fili-
aalmanager van een supermarkt, 
waren alle ingrediënten voor de 
maaltijden gratis! Kijk voor meer 
informatie op www.sef-2010.nl. 

Emergo naar Wereld Muziek Concours; 
zondag 30 juni uitvoering in Castricum
Castricum - Op zaterdag 13 ju-
li vanaf 14.00 uur staat het Fan-
fare Orkest van de Muziekver-
eniging Emergo op het podium 
van de Rhodahal in Kerkrade 
om Castricum te vertegenwoor-
digen tijdens het Wereld Muziek 
Concours. Emergo neemt deel in 
de eerste divisie Fanfare, waar-

in twaalf orkesten uit Neder-
land en België zullen deelne-
men. De voorbereidingen zijn in 
volle gang, en voordat de laatste 
intensieve twee weken ingaan, 
zal het Fanfare Orkest haar uit te 
voeren werken ten gehore bren-
gen in het Jac. P. Thijsse Colle-
ge op 30 juni vanaf 16.00 uur. De 

toegang bedraagt 5 euro, kinde-
ren tot veertien jaar twee euro. 
Sponsoren en leden van het Stil 
Orkest van Emergo hebben gra-
tis entree. Naast Emergo bren-
gen WMC deelnemers Oranje uit 
het Groningse Grootegast en St. 
Caecilia uit Heemskerk hun pro-
gramma ten gehore. 

MetDeZon wint de veiling 
groepsaankoop zonnepanelen
Castricum - MetDeZon heeft 
opnieuw de veiling van de 
groepsaankoop van zonnepane-
len in Noord-Holland gewonnen. 
Alle 11.808 deelnemers krijgen 
een persoonlijk aanbod, waarna 
ze tot en met 28 juli de tijd heb-
ben om een beslissing te maken.  
Op 11 juni vond de veiling plaats 
van de groepsaankoop zonne-
panelen Noord-Holland; Samen-
ZonneEnergie. In Castricum is 
door 143 huishoudens ingete-
kend. De overheid heeft tot en 
met 28 december 2013 een sub-
sidiepot van bijna 51 miljoen be-

schikbaar voor de aanschaf van 
zonnepanelen, waarvan op dit 
moment nog ruim 15 miljoen 
beschikbaar is. De subsidie kan 
worden aangevraagd voor 15% 
op de materialen tot een maxi-
mum van 650 euro. Deelnemers 
aan deze groepsaankoop kun-
nen dus dubbel profiteren: een 
scherpe prijs én subsidie. Deel-
nemers steunen ook ontwik-
kelingsorganisatie Humana die 
zich inzet voor het opleiden van 
elektriciens in Malawi, zodat 
zonne-energie daar ook gebruikt 
kan worden.

Hummel Kozijnen; een 
keuze voor kwaliteit

Heemskerk - Een eigen woning 
is een kostbaar bezit. Een waar-
devolle investering is het aan-
brengen van HBI kunststof ko-
zijnen. Kozijnen, ramen en deu-
ren van Hummel zijn mooi en on-
verwoestbaar. En kunststof bete-
kent nooit meer schilderen! Met 
HBI kunststof kozijnen krijgt de 

woning een blijvende mooie af-
werking, geen afbladderende 
verflagen, kleur en glansverlies, 
maar een woning die er altijd 
verzorgd uitziet. Zo nu en dan 
een sopje, meer onderhoud komt 
er niet bij kijken. De kwaliteit is 
gegarandeerd met maar liefst 
tien jaar leveranciersgarantie. De 

oersterke basis van de kunststof 
kozijnen bestaat uit gerecyclede 
kunststoffen Er hoeven dus geen 
bomen voor gekapt te worden. 
Ook kan iedereen hier terecht 
voor Keralit kunststof schro-
ten en gevelpanelen in prachti-
ge houtstructuren. Deze worden 
geleverd met een KOMO-certifi-
caat, waarmee een uitgebreide 
kwaliteitscontrole op zowel de 
grondstoffen als het eindproduct 
wordt gegarandeerd. Wie over-
weegt om kozijnen te laten ver-
vangen, dakgoten te laten bekle-
den of houten schroten te laten 
vervangen door Keralt gevelpa-
nelen, is bij Hummel op het juiste 
adres. Bij Hummel Kozijnen kan 
men ook terecht voor dakkapel-
len, Velux dakramen, Pallazo ter-
rasoverkappingen, buitenzon-
weringen, rolluiken en windvas-
te screens, Betalux markiezen, 
nu met kunststof kap niet van 
hout te onderscheiden. Hummel 
is te bereiken via 0251-234484 
of 06-10273172. De showroom 
is gevestigd op de Lijnbaan 44a 
in Heemskerk. De openingstij-
den zijn vrijdag van  13.00 uur tot 
16.30 uur en zaterdag van 11.00 
uur tot 15.00 uur. 

Aan de slag bij Toonbeeld

Castricum - Kinderen kun-
nen zich op maandag 8 juli uit-

leven in de workshop Summer 
Rhythms bij Toonbeeld. Op dins-

dagmiddag 9 juli kan een muzi-
kale reis gemaakt worden met 
onder meer digitale muziek. 
Woensdag 10 juli staat in het 
teken van werken met klei  en 
op donderdag 11 juli wordt een 
workshop wolvilten gegeven. 

Alle activiteiten zijn van 14.00 tot 
16.00 uur. De kosten bedragen 
4,00 euro per activiteit en alle ac-
tiviteiten zijn van 14.00 tot 16.00 
uur voor kinderen in de leeftijd 
van vier tot en met twaalf jaar. Er 
wordt gewerkt met verschillende 
leeftijdsgroepen tijdens de Toon-
beeldworkshops. 

Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn: 0251-656562 of aan de 
balie op de Geesterduinweg 5. 
Openingstijdens en meer vakan-
tieactiviteiten zijn te vinden op 
www.welzijncastricum.nl.
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Fons Vermeulen en Peter 
Siekerman kampioenen
Bakkum - Fons Vermeulen wist 
na eerder clubkampioen van 
Schaakclub Bakkum te worden, 
ook de Doede Deen bekerstrijd 
te winnen, na een bloedstollen-
de finale tegen Arno Schlosser. 
Het dubbelschaak werd gewon-
nen door Peter Siekerman, on-
danks verlies in de eerste par-
tij tegen de sterk spelende Bob 
Bakker. In de tweede partij tegen 

Frank Romeijn ging de strijd lang 
gelijk op, maar met tactische 
wendingen greep Siekerman de 
winst en het kampioenschap.
Het druk bezochte 30e Zwitsere 
Gatenkaas toernooi van Schaak-
club Bakkum werd overtuigend 
gewonnen door Beverwijker Ton 
Morkus, tweede werd Bakkum-
mer Arno Schlosser en derde 
Heemskerker Frans Koopman. 

Bekerkampioen Fons Vermeulen (links) in actie tegen Arno Schlosser.

Salamander vist laatste 
wedstrijd voor zomerstop
Castricum - Volgens de kalen-
der zou het zomer moeten zijn, 
maar harde wind uit het zuid-
westen en een hele hoge bran-
ding doen vermoeden dat het 
november is. Het strand is verla-
ten, de standpaviljoens nog ge-
sloten maar 21 leden van de Sa-
lamander gingen weer naar het 
strand voor de laatste wedstrijd 
voor de zomerstop. Van de 21 
leden wisten er tien vis te van-
gen. Bot, alles is bot maar geen 

zeebaars. Een vreemde eend in 
de bijt is een tarbotje. De eer-
ste plaats was voor Jan Stroomer 
met 90 cm aan vis. Tweede Ni-
co Mooij met 53 cm en een ge-
deelde derde plaats voor Willem 
Olbers en Sjaak Tessel. De eerst-
volgende wedstrijd is op 1 sep-
tember. 

Voor meer informatie over de 
vereniging zie www.zeevisver-
eniging-de-salamander.nl.

Limmen- Henk Louwe heeft op 
verrassende wijze de winst ge-
pakt in de tweede race om de 
KPB mountainbike cup. Op het 
aangepaste parcours ging de 
groep van start met als uitge-
sproken favoriet Milosj van Re-
nesse. Ook nu weer bleek dat 
reputatie soms niet garant staat 
voor succes. Zelfs na twee val-
partijen zag het er nog steeds 
naar uit, dat Van Renesse de 
winst zou gaan pakken. Maar 
het derde foutje werd hem fa-
taal en eindigde in een specta-
culaire salto. Hierbij kwam zijn 
ketting vast te zitten en wa-
ren al zijn aspiraties als sneeuw 
voor de zon verdwenen. Lachend 
konden Henk Louwe en de met 
hangen en wurgen aanklampen-
de Chris Kemp de leiding in de 
koers overnemen. Even daarvoor 
was het Chris van Boxtel, op dat 
moment nog rijdend op de twee-
de plaats, die het strijdtoneel 
door een lekke band voortijdig 
moest verlaten. Vervolgens was 
het voor Henk Louwe een peu-
lenschil de naar adem snakken-
de Chris Kemp de ribben uit zijn 
lijf te rijden, hem van zich in de 
laatste ronde te ontdoen en la-
chend en voldaan over de streep 
te rijden.

MTB zege voor 
Henk Louwe

Castricum – Zondag 30 juni 
kunnen fietsers bij de Kennemer 
Toer Club de landschapstoer rij-
den. Er kunnen twee afstanden 
gereden worden, een vrije toer-
tocht van 105 kilometer en een 

Landschapstoer bij de KTC

Bert winnaar hoofdprijs 
slotloterij FC Castricum

Castricum - En dat… omdat hij 
zich door lotenverkoopster Myra 
Remijnse liet overhalen om toch 
maar drie lootjes te kopen voor 
de grote slotloterij. Niet een heel 
boekje nee, gewoon drie lootjes. 
Bert van Berkum was op de slot-

Waterdag en wedstrijden 
bij de HSV Limmen

Limmen - Jeugdvisclub Samen 
Beet heeft zaterdag 29 juni haar 
jaarlijkse waterdag. Op en om 
het terrein van zwembad Dam-
pegeest is er van alles te doen 
en te zien. Hier kunnen kinde-
ren ( ook niet-leden zijn van har-
te welkom) kennis maken met de 
wereld aan, op en onder water. 
Er kan met vlooiennetjes worden 
gevist. De vangst kan daarna 

met verschillende zoekkaarten 
op naam worden gebracht. Ver-
schillende bootjes varen met de 
kinderen naar het Overdie, waar 
vogels en waterplanten te zien 
zijn, en bij windstil weer zijn vaak 
de brasems en karpers zwem-
mend te zien. Ook worden er di-
verse visdemonstraties gehou-
den. De waterdag is van 9.30 tot 
ongeveer 12.00 uur, de toegang 

is gratis en voor de kinderen is er 
een gratis consumptie. Aanmel-
den is niet nodig.
Zaterdag 6 juli is de laatste 
jeugdwedstrijd voor de zomerva-
kantie. Gevist wordt in het Stet. 
Aanvang 18.30 uur in de haven 
aan het Stet.
22 juni was er ook een jeugd-
wedstrijd. De uitslag hiervan is 
als volgt: A-groep: 1. Quinten 
Oudendijk, 2. Denise Pepping. B-
groep: 1. Tycho Cornet, 2. Rodin 
Oudendijk, 3. Koen Briefjes en 4. 
Lex van der Heijdt. 
Zondag 30 juni wordt er door 
de senioren op witvis gevist in 
het Noord-Hollands kanaal te 
Akersloot. Om 7.00 uur verza-
melen bij Albert Heijn, alwaar de 
stekloting plaatsvindt. Aanvang 
wedstrijd 8.00 uur, er wordt drie 
uur gevist. Er wordt gevist op ge-
wicht en de inleg is 3,00 euro.
Vrijdag 5 juli wordt de derde 
bootjeswedstrijd gevist, ook nu 
weer op het Overdie vanuit de 
boot. Na afloop is er weer een 
gezellig samenzijn op het eiland. 
Koppels maar ook vissers zon-
der boot die een keer mee willen 
kunnen zich aanmelden bij Ron 
Droog, 072-5054009.
Voor meer informatie zie: www.
samenbeet.nl en www.hsvlim-
men.nl.

familietocht van 40 kilometer. De 
tochten zijn geheel uitgepijld. In-
schrijven kan bij Camping Ge-
versduin in Castricum aan de 
Beverwijkerstraatweg 205. Voor 
de 105 km van 9.00 tot 10.00 

uur en de 40 km van 9.30-10.30 
uur. Deelnamekosten 105 km 
2,00/2,50 euro, 40 km 1,50/2,00 
euro.  

Voor meer informatie zie  www.
kennemertc.nl of Hein Noom, te-
lefoon 0251-315124 tussen 18.00 
en 20.00 uur.

Castricum - Zaterdag 29 juni is 
het Bakkerij voetbaltoernooi. Het 
toernooi gaat vooral om de ge-
zelligheid en het maakt helemaal 
niet uit of men goed kan voet-
ballen of niet. Een team bestaat 
uit minimaal vijf personen en er 
moet tijdens de wedstrijd steeds 
minimaal één vrouw in het veld 
staan. Inschrijven kost 35 eu-
ro per team en dit is inclusief 

Bakvoetbaltoernooi een aantal consumpties. Na het 
toernooi wordt er ook een bar-
becue georganiseerd. Het toer-
nooi vindt plaats vanaf 10.00 uur 
op sportpark Wouterland op de 
handbalvelden. Dit betekent dat 
er op beton gespeeld gaat wor-
den dus noppenschoenen zijn 
niet nodig.  

Aanmelden voor de voetbalwed-
strijden en de barbecue kan via 
bakvoetbal@gmail.com. 

avond verhinderd, maar zodra de 
nummers op de site verschenen 
wist hij dat hij het winnende lot 
in handen had en meldde hij zich 
bij FC Castricum. Want wie wil 
dit nou niet, een leuke vakantie-
cheque, zo vlak voor de vakan-
tieperiode. Onlangs kon Bert zijn 
prijs in ontvangst nemen uit han-
den van Petra Uittenbogaard (fo-
to). Hij was er natuurlijk erg blij 
mee. Bert is trainer en leider bij 
FC Castricum en mede-beden-
ker en organisator van het Pan-
na-toernooi dat afgelopen jaar 
gehouden werd. (Foto: Han de 
Swart). 

Castricum - Cees Suurmond is 
bij biljartvereniging Onder Ons 
kampioen geworden van het 
eerste rooster met een moy-
enne van 4.16 en 339 punten. 
Frans Peperkamp met een twee-
de plaats met 10,30 en 329 pun-

ten met de hoogste serie van 180 
en de partij in één beurt uit. Dik 
Pruis nam de derde plaats in be-
slag met 9.17 en 290 punten.
Van het tweede rooster werd G. 
Jonkman kampioen, gemidddeld 
1.92 455 punten. 

Cees Suurmond kampioen bij 
biljartvereniging Onder Ons
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HISTORISCH CASTRICUM
De Zeeweg was eerst onverhard, een bospad eigenlijk. Dankzij de bestrating 
naar het strand, in 1925, veranderde Castricum in een populaire vakantieplek. 
In 1928 opende het kampeerterrein van Bakkum de slagbomen. Begin 1936 is 
begonnen met het verbinden van de Zeeweg, vanaf het kruispunt Heereweg, met 
de provinciale weg Uitgeest-Limmen. Want je kon toen alleen links of rechts af. 
Op de bovenste foto de driesprong Heereweg/Zeeweg/Van Oldenbarneveldt-
weg. Het nieuwe stuk Zeeweg kreeg een viaduct over de spoorlijn en zo ont-
stond het meertje van Vogelenzang; het afgegraven zand werd voor ophoging 
gebruikt. Er kwam een kruispunt en daarna een rotonde. Rechts zijn op de ou-

de foto nog net de kalkovens te zien. Schelpenvissers transporteerden 
via de naastgelegen Schulpvaart schelpen van het strand landinwaarts 
naar de kalkfabriek. Bovenste foto uit de collectie Stuifbergen/Oud Cas-
tricum.

Van oud...

Kabouters in Castricum
Een paar maanden na de oprichting van Oranje Vrijstaat in 
Amsterdam kwamen in 1970 zo’n vijftig potentiele kabou-
ters bijeen voor de oprichting van Oranje Vrijstaat Castri-
cum. Het dorp werd uitgeroepen tot ‘recreatiepaddestoel 
voor amechtige steedse kabouters.’ 
Het falen van de oude maatschappij zou onder andere blij-
ken uit de woningnood, de woning- en grondspeculaties, de 
leegstand van panden, slecht onderwijs en milieuverontrei-
niging. Al kort na de oprichtingsvergadering op 5 mei werd 
de eerste illegale actie een feit met de bezetting van de leeg-
staande veilinghal van de coöperatieve tuindersvereniging 
Ons Belang aan de Zanderij. Het doel was vooral om aan te 
tonen dat de verwaarloosde hal nog tal van gebruiksmoge-
lijkheden bood. Deelname aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen daarna liepen uit op een fi asco. Er volgden ludieke ac-
ties, waaronder ‘aksie Biesterbos aan Zee’, een protest te-
gen de aanleg van een groot parkeerterrein in het duinge-
bied wat de opoff ering werd genoemd van een stuk natuur 
voor de ‘heilige koe’. Onder het zingen van klaagliederen en 
begeleid door een op een bakfi ets geplaatst orgel, droeg een 
begravenisoptocht van in zwarte kleding gestoken kabou-
ters een stuk duin in een kist naar het strand om het daar te 
begraven. Kinderspeelplaatsen werden opgeknapt en voor 
zien van ‘kabouter-kinderkeethut’. Opvallend was dat som-
mige plaatselijke bewoners deze veronderstelde verbetering 
van de speelplaatsen geheel niet waardeerden en de poli-
tie waarschuwden die dan ook arrestaties verrichten. On-
dertussen was het veilinggebouw opnieuw in gebruik geno-
men. Niet door de kabouters maar door een nieuw opgerich-
te werkgroep Communicatie Centrum Castricum. Het CCC 
stelde zich ten doel het gebouw in te richten als jeugdcen-
trum, voor onder andere het ongestoord discussieren met 
uitgenodigde sprekers, het zich creatief bezighouden met 
schilderen, muziek maken en het rustig naar muziek kun-
nen luisteren. Maar het veilinggebouw werd aangekocht 
door kaashandel Dijkman die aan de Dorpsstraat uit zijn jas-
je was gegroeid.  Fragmenten uit deel drie van het door Wim 
Hespe geschreven ‘Het gemeentebestuur van Castricum tus-
sen twee fusies.’ dat te vinden is in het 34e jaarboek van 
Oud-Castricum. 

In de jaren vijftig en zestig werd er volop gerecycled. Eens in de week was het kliekjesdag en dan 
kwam alles wat was overgebleven op tafel. Een soort tapas dus of een buff et en ook nog eens heel 
zuinig. En als er dan toch nog iets over was, ging dat in de metalen schillenbak die werd opgehaald 
door de schillenboer. Hij kwam langs met paard en wagen en gebruikte de restjes als veevoer. Op 
de foto Arie Molenaars in de Jan Hobergstraat. Uit de collectie Oud Castricum. Voor iedereen die 
graag naar foto’s kijkt is het een aanrader de Beeldbank van de Werkgroep Oud Castricum te bekij-
ken. Daar zijn meer dan 16.000 afbeeldingen te zien van Castricum en Bakkum in vroegere tijden. 

In de jaren vijftig en zestig werd er volop gerecycled. Eens in de week was het kliekjesdag en dan 
kwam alles wat was overgebleven op tafel. Een soort tapas dus of een buff et en ook nog eens heel 

Guurtje Stuifbergen voor haar sigaren- en sigarettenwinkel op de Dorpsstraat 93 
waar schoolkinderen hun snoep kochten. Het pandje is gesloopt. De vader van 
Guurtje, Grote Bertus, had hier een barbierszaak. De ongetrouwde Guurtje bleef 
werken tot zij 77 jaar oud was. Toen zij in 1992 overleed zonder nabestaanden, 

vermaakte zij haar bezittingen aan de 
r.k. kerk, want zij wilde niet dat die 
in handen zouden vallen van perso-
nen die zij niet mocht. Maar de kerk 
verkocht haar bezittingen, zodat de-
ze via een omweg toch nog in de han-
den kwamen van degenen aan wie 
ze een hekel had. Bron: Het 31e jaar-
boek Oud Castricum. De geschiedenis 
van de Dorpsstraat en zijn bewoners 
deel vijf. Auteurs: Wim Hespe en Lien 
Steeman.

Guurtje

De Stichting Werkgroep Oud-Castricum geeft sinds 1978 ieder jaar een jaarboek uit met 
artikelen over Castricum en Bakkum. Inmiddels zijn er 35 jaarboeken verschenen. 
Men kan zich abonneren door donateur te worden voor minimaal 13 euro per jaar. Er zijn 
ook nog jaarboeken verkrijgbaar voor 15 euro bij het historisch informatiecentrum De 
Duynkant aan de Geversweg op maan- en woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur, elke 
eerste zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur en bij de Castricumse boekhandels. 
Kijk voor meer informatie op www.oudcastricum.com of bel 0251-671511.

Jaarboeken vol lokale, historische informatie

Zo ging dat vroeger

naar nieuw
via de naastgelegen Schulpvaart schelpen van het strand landinwaarts 
naar de kalkfabriek. Bovenste foto uit de collectie Stuifbergen/Oud Cas-
tricum.naar nieuwnaar nieuwnaar nieuwnaar nieuw
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