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Aanpak bij overweg gaat door
Castricum - De gemeenteraad 
is donderdag akkoord gegaan 
met de gelijkvloerse oplossingen 
voor de spoorwegovergang Be-
verwijkerstraatweg om de hui-
dige verkeersknelpunten aan te 
pakken. De VrijeLijst, SP, Groen-
Links en GDB stemden tegen, 
maar behaalde daarmee geen 
meerderheid. De inzet is erop 
gericht om subsidie te verkrijgen 
voor het maatregelpakket. Er is 
nu een voorbereidingskrediet ter 
beschikking gesteld van 60.000 
euro, de totale kosten zullen zo’n 
1,8 miljoen euro zijn.
De Gasstraat wordt eenrichting-
verkeer, dus kan nabij de spoor-
wegovergang niet meer worden 
ingereden. Nadeel is de toename 

van verkeer door de Oude Haar-
lemmerweg en de slechtere be-
reikbaarheid van het parkeerter-
rein van Multimate. Ook de Hui-
bert van Ginhovenstraat/Schou-
tenbosch kan niet meer worden 
ingereden nabij de overgang. 
Nadeel daarvan is de toename 
van verkeer in een deel van de 
dorpskom, onder andere door 
bestemmingsverkeer van het 
Bonhoeffer College. Aanvullend 
onderzoek naar maatregelen tot 
vermindering van de negatieve 
effecten is daarom noodzakelijk.

Er wordt ook onderzocht of of 
een tweerichtingsfietspad bij-
voorbeeld tussen de Dorps-
straat en Gasstraat effectief kan 

zijn. Het fietspad aan de oostzij-
de van de Beverwijkerstraatweg 
wordt rechtdoor getrokken naar 
de Dorpsstraat. 
Vanaf de Dorpsstraat kan het 
autoverkeer straks alleen rechts-
af richting Mient. Nadeel is de 
omrijdbeweging via alternatie-
ve routes en kans op keren via 
de bushalte bij het NS-station. 
Bovendien wordt onderzocht of 
voorsorteervakken richting Puik-
man en richting Dorpsstraat de 
verkeerssituatie kunnen verbe-
teren. Een motie van GroenLinks, 
De Vrije Lijst en CKenG om een 
onderzoek te laten verrichten 
naar een fietstunnel in de huidi-
ge perrontunnel van het station 
haalde het niet. 

Delen, doe mee!
Castricum - Twee Castricum-
mers hebben zondag de foto- 
en verhalenwedstrijd van Stich-
ting De Buitenkans in Heiloo ge-
wonnen: René Ruhland (foto) en 
Ilonka Vermanen met een prach-
tig verhaal. Het thema was ‘De-
len’. De wedstrijd maakte deel 
uit van de Kunstparade die vori-
ge week werd gehouden. De foto 
werd genomen in Malaga, Span-
je waar bruiloftgasten stonden 
te wachten op het bruidspaar. 
,,Het nieuwe delen is hier fraai in 
beeld gebracht”, aldus de jury.  
De Castricummer vraagt lezers 
foto’s te delen die tijdens de zo-
mermaanden gemaakt worden. 
De mooiste inzendingen verdie-
nen en plek in deze krant. Stuur 

de foto als jpg-bestand van ten-
minste 300kb naar info@castri-
cummer.nl met informatie over 
de situatie, naam en woonplaats.

Castricum - De gemeenteraden 
van Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo hebben hun colleges 
woensdag toestemming gege-
ven om een gemeenschappelij-

Fusie ambtenaren, samen sterk 
ke regeling aan te gaan. Dat be-
tekent dat de colleges vanaf nu 
gaan werken aan de inrichting 
van één gedeelde ambtelijke or-
ganisatie. De nieuwe organisatie 

moet op 1 januari 2017 staan. De 
ambtelijke organisaties smelten 
dan wel samen tot één, dat geldt 
niet voor de gemeenten. De vier 
gemeenten blijven gewoon zelf-
standig. In elke gemeente blijft 
ook een eigen loket. 

Voorzitter van de stuurgroep 
Toon Mans, burgemeester Cas-
tricum, sloot de vergadering: 
,,We gaan samen om onszelf te 
blijven. Vanaf nu werken we aan 
de inrichting, ongetwijfeld met 
vallen en opstaan, maar in de 
overtuiging dat we samen ster-
ker staan.”
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Opstelterrein heeft licht negatief 
effect op Stelling van Amsterdam

Regio - De provincie Noord-
Holland heeft het bureau 
Land-id laten onderzoeken 
wat de gevolgen kunnen zijn 
van de aanleg van een verbin-
dingsweg A8-A9 en een op-
stelterrein langs de N203 op 
de werelderfgoedstatus van 
de Stelling van Amsterdam. 
Dinsdagavond 23 juni pre-
senteerde Land-id de voorlo-
pige resultaten van dit onder-
zoek, een zogenaamd Herita-
ge Impact Assessment. Dat 
schrijft de actiegroep Opstel-
terrein Nee op Facebook. 

Land-id is van mening dat de 
Stelling van Amsterdam door 

de aanleg van een opstelterrein 
negatief wordt aangetast. Ken-
merkend voor het gebied is het 
vrije uitzicht, bijvoorbeeld van-
af de N203 naar het zuiden. Het 
zij-aanzicht van het opstelter-
rein is hier dus het probleem, net 
als de verlichting en de twee ge-
bouwen van ieder dertien me-
ter hoog die aan de oostkant van 
het opstelterrein zouden komen. 

Om het spoor te verdedigen is 
het Fort aan den Ham aange-
legd. Met name vanuit de lucht is 
nu goed zichtbaar dat een strak 
spoor de Stelling doorsnijdt. Als 
er langs het spoor een opstel-
terrein wordt neergelegd, dan 

wordt die lijn minder zichtbaar. 
Naast het huidige spoor zouden 
namelijk nog zeven parkeerspo-
ren komen. 
De effecten kunnen worden ver-
minderd door een zorgvuldige 
inrichting van het aan te leggen 
terrein. De effecten op het vrije 
zicht zou kunnen worden be-
perkt door een verdiepte ligging 
van het opstelterrein. Verdere 
nadelige effecten zouden kun-
nen worden voorkomen door het 
opstelterrein niet langs de N203 
aan te leggen, maar langs de A9. 

Ook door compensatie kan het 
effect op de Stelling van Am-
sterdam worden verkleind. Als 

bijvoorbeeld zou blijken dat de 
hoogspanningsmasten die nu in 
de polder staan een gering ne-
gatief effect op de Stelling heb-
ben, zouden die verwijderd kun-
nen worden. Dat negatieve effect 
telt dan niet meer op bij het ne-
gatieve effect van het opstelter-
rein. 

Binnenkort maakt Land-id de 
resultaten van hun onderzoek 
naar het effect van de verschil-
lende varianten van de verbin-
dingsweg A8-A9 op de Stelling 
van Amsterdm bekend. Later in 
de zomer komt Land-id dan nog 
met conclusies over de cumula-
tie van de effecten van de ver-
bindingsweg en het opstelter-
rein. De actiegroep Opstelterrein 
Nee heeft aangegeven ook be-
trokken te willen worden bij ge-
dachtevorming over oplossingen 
voor deze gecombineerde effec-
ten.

Kijk Uit, wat een mensen!
Castricum - Nietsvermoeden-
de fietsers in de duinen moesten 
vrijdag echt wel even uitkijken 
rond Kijk Uit. Een grote groep be-
langstellenden stond in de rij tij-
dens het open huis van het ge-
meentelijk monument. 

,,Het waren er honderden”, ver-
telt een medewerkster van het 
Hof van Kijk Uit, het nabijgele-
gen restaurant. Kijk Uit staat te 
koop en de vraagprijs voor dit 
vrijstaande huis in de duinen is 
maar 130.000 euro. Daar komt 

dan nog wel 4.800 euro per jaar 
aan erfpacht bij. ,,Het huis moet 
echt helemaal opgeknapt wor-
den”, vervolgt de vrijwilligster van 
het Hof van Kijk Uit. 
,,Er zit bijvoorbeeld geen cv in en 
de keuken, badkamer en het toi-
let moeten echt flink aangepakt 
worden. In de tuin mag je wei-
nig veranderen en er zit bijvoor-
beeld een vleermuizennest op 
zolder die niet mag worden ver-
wijderd. Maar het blijft natuurlijk 
een prachtig huis op een unieke 
plek!”

Speelgoed kopen en verkopen
Castricum - De speelgoed-
markt van de Speel-o-theek 
en de Vakantiecocktail wordt 
dit jaar gehouden op het 
schoolplein van de Augusti-
nusschool, Dokter van Nie-
veltweg 20. De markt is  don-
derdag 9 juli van 14.00 tot 
16.00 uur. 

Bij slecht weer is de markt in de 
Augustinusschool. Er kan mee-
gedaan worden aan een prijs-
vraag van de Speel-o-theek. Tot 
zes jaar worden kinderen op de 
speelgoedmarkt begeleid door 
hun ouders en voor de kinde-
ren boven zes jaar worden en-
kele ouders gevraagd te helpen. 

Wie een plekje wil reserveren 
betaalt 0,50 euro. Vanaf 13.45 
uur kan de verkoopplaats inge-
richt worden. Aanmelden kan bij 
Stichting Welzijn Castricum, tel.: 
0251-656562, info@welzijncas-
tricum.nl.  

Weer brand gesticht 
bij vuurgevaarlijk bos

Castricum - Vrijdag rond 15.30 
werd de brandweer van Castri-
cum, Limmen en de Officier van 
Dienst opgeroepen voor een na-
tuurbrand op het terrein van Dijk 
en Duin bij het voormalige  voet-
balveld. Toen Castricum als eer-
ste ter plaatse was, werd snel 
het sein brandmeester gegeven 
en kon de rest weer naar huis. 
Er was een brandje gesticht bij 
een paar boomstammen. Dit was 
een paar weken geleden ook al 
het geval in de duinen langs de 
Zeeweg. Het liep ook nu weer 
goed af en de schade bleef be-
perkt. Met de grote natuurbran-
den rond Schoorl in het achter-

hoofd, vraagt de brandweer aan 
getuigen contact op te nemen 
met de politie.
Vorige week maandag om 19.00 
uur moest de brandweer in actie 
komen omdat de brandmelder 
afging in zorgcentrum De Boog-
aert. Het alarm in de keuken was 
afgegaan door het koken. Een 
dag later rond 21.45 uur zou er 
een boom gevaarlijk over de weg 
hangen op de Gerbrandsven. Ter 
plaatse bleek het te gaan om een 
tak. De brandweer roept burgers 
op om in zo¹n geval niet meteen 
de brandweer te bellen, maar de 
tak zelf even aan de kant te leg-
gen.Foto: Hans Peter Olivier.

Castricum - Op zaterdag 4 ju-
li staat de truck van Stichting 
Nationale Cholesterol Test tus-
sen 11.00 en 17.00 uur bij Albert 
Heijn bij Geesterduin. Hierin kan 
iedereen gratis hun cholesterol 

Cholesterol laten meten?
laten meten. .Met één druppeltje 
bloed door een vingerprik, wor-
den verschillende waarden ge-
meten. Mensen krijgen een per-
soonlijk leefstijladvies over even-
tuele volgende stappen. 
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Twee dagen livemuziek 
in De Oude Keuken

Castricum - In het kader van 
festival Castricum uit de Kunst 
presenteert De Oude Keuken 
livemuziek op 4 en 5 juli tussen 
13.00 en 17.00 uur. Op zaterdag 
vanaf 13.00 uur Ed & Ed Project: 
een verrassende mengeling van 
jazz en bossa met Edwin Luttik 
op dwarsfl uit en Harald Inen op 
gitaar. Om 15.00 uur speelt de 
band Blue Roots ‘56, een nieuwe 
groep met onder meer Jan Wil-
lem Schröder en Cora Bleeke-
molen uit Castricum. Op zondag 
opent Dos Tapas om 13.00 uur 
met een energieke mix van gy-
psy jazz, rumba’s en ballads met 
gitaarvirtuozen Ed Beerepoot en 
Chris Norder, Pit Hermans op 
cymbalom, zang en viool. 

Vanaf  15.00 uur is het podi-
um beschikbaar voor No More 
Soul, een eveneens Castricumse 
groep met mix van Motown soul: 
dat wordt swingen met zanger 
Ad de Haan. De Oude Keuken 
is onderdeel van de de wandel/
fi etsroute van Festival Castricum 
uit de Kunst.

Wilma Veldt vanOrmsby Field vertelt 
Uit de Kunst in Castricum 

Castricum - In het weekend 
van 3 tot en met 5 juli is Cas-
tricum opnieuw het culture-
le decor voor tal van kunst-
uitingen. Op diverse buiten-
locaties kunnen jong en oud 
genieten van muziek, klein-
kunst, dans, beeldende kunst, 
poëzievoordracht, verhalen-
vertelkunst en nog veel meer. 

Het begint allemaal op vrijdag 
om 20.00 uur als de opening 
wordt verricht door wethouder 
Ans Pelzer op camping Ormsby 
Field op de Hollaan 2. Bob van 
Leeuwen leest een gedicht voor 
en organisator Robert de Rij-
ke komt aan het woord. Daar-
na speelt de band Backyard Ma-
ze. Zaterdag en zondag is er een 
vol programma bij de Papen-
berg, waar het hoofdpodium is, 
bij Huis van Hilde, De Oude Keu-
ken, Hof van Kijk Uit, De Tuin van 
Kapitein Rommel en De Boshut-
ten.
Camping Ormsby Field is weer 
van de partij en Wilma Veldt ver-
heugt zich op de dingen die ko-
men gaan. ,,Ik las vier jaar gele-
den in de krant dat er locaties 

gezocht werden voor een kunst-
festival en ik vroeg aan mijn man 
Gerard wat hij ervan vond. ,,Is 
goed Wil”, zei hij.”

,,Robert de Rijke kwam meteen 
kijken en vond het een prachti-
ge locatie. Hij vroeg of ik mensen 
kende die iets met kunst doen en 
dan op de manier van Oerol, net 
als op Terschelling. In eerste in-
stantie dacht ik help, ik ben er 
nooit geweest, maar weet wel 
van mensen dat er een gemoe-
delijke en kunstige sfeer heerst. 
De radertjes gingen draaien, 
wordt het theater, muziek, beeld-
houwen, markt, expositie tus-
sen de koeien in de wei? In de 
schuur? Het eerste jaar hadden 
we beeldhouwen, West-Fries ca-
baret en de band Present op een 
zwoele zomeravond. We zaten ‘s 
avonds lekker buiten tot in de 
kleine uurtjes, iedereen had z’n 
eigen hapje en drankje meege-
nomen. Het bier kon bij ons in 
de koelkast. Wij gingen natuur-
lijk wel met een blokje Noord-
Hollandse kaas langs. Tijdens de 
tweede editie speelde de band 
Present weer. Er kwamen toen 

Grieken langslopen, die wis-
ten natuurlijk niet wat er aan de 
hand was, maar ze bleven ge-
zellig hangen met een biertje en 
een wijntje die ze werden aan-
geboden. Ze vonden het prach-
tig! Op zaterdag hadden we ke-
ramiek, een brocantemarkt en 
een foto-expositie. En er werd vis 
gerookt door Bert. In de middag 
kwam Trippl3t spelen. En het was 
weer een mooie, zonnige dag.” 

Vorig jaar ging het festival niet 
door en Wilma was teleurge-
steld. ,,Ik dacht, dit kan niet waar 
zijn. Waarom krijgen wij Castri-
cummers het niet voor elkaar om 
mensen bij elkaar te brengen om 
samen iets te organiseren? In 
Limmen, waar ik geboren ben, 
bedenken ze leuke evenemen-
ten met elkaar, werken het sa-
men uit en zetten Limmen op de 
kaart. Dus hadden wij het derde 
jaar evengoed een lekker band-
je, de Sopitmachine. Via Face-
book iedereen uitgenodigd, fa-
milie en vrienden van de band 
en de campinggasten vonden 
het prachtig.” 
Na de opening op vrijdag komt 

zaterdag 4 juli om 10.30 uur De 
Schatteboet uit Heerhugowaard 
met spullen uit grootmoederstijd 
en andere bijzonderheden naar de 
camping. Jolanda Out exposeert 
foto’s en geeft van 13.00 tot 14.00 
uur een workshop fotografi e, neem 
zelf een camera mee. Om 14.00 uur 
speelt de band Zomer Nederland-
se muziek en misschien geven ze 
nog wel een sessie. 
Bij mooi weer dient de platte kar 
als podium, bij minder mooi weer 
staat er een podium in de schuur. 

Van 14.30 tot 15.00 uur leest, 
speelt en zingt kinderboeken-
schrijver en theatermaker Geert 
van Diepen. Van 15.15 tot 17.30 
uur muziek van Trippl3t; popmu-
ziek in een akoestisch jasje. 
Wilma besluit: ,,Daarna gaan we 
natuurlijk zo snel mogelijk naar 
de Papenberg voor een hapje 
en een drankje en luisteren naar 
nog meer goede bands.”

Alle informatie is te vinden op 
www.uitdekunstincastricum.nl.

Open dagen Oud-Castricum
Castricum - Oud-Castricum 
houdt deze maand zowel op za-
terdag 4 als zondag 5 juli open 
dag. De extra openstelling houdt 
verband met het cultuurfestival 
‘Uit de Kunst in Castricum’. In De 
Duynkant is onder andere de ex-
positie ‘Scherven aan zee’ te be-
zichtigen. Dat betreft een ver-
zameling van archeologische 
scherven die werden gevonden 
door de familie Kingma aan het 
Castricumse strand en zijn aan-
geboden aan AWN Zaanstreek-
Waterland. Daarnaast zijn er in 
deeltentoonstellingen de mooi-

ste pijpenkoppen te zien die in 
en rond Castricum zijn gevon-
den. Ook is er een vitrine met 
unieke munten van de Romein-
se tijd tot heden. Een bijzonder 
aspect is dat elke bezoeker ei-
gen vondsten op archeologisch 
gebied mee kan nemen om ze 
te laten determineren. Kinderen 
mogen op beide dagen op een 
geheim veld bij de werkgroep 
schatzoeken. Daarvoor krijgen 
ze uitleg over het gebruik van 
een metaaldetector. Op zondag-
middag treedt van 13.00 tot 17.00 
uur het folktrio Triple Plus op. Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag 

& dinsdag  18.45 uur
woensdag 21.15 uur 

Ruth & Alex
donderdag 20.00 uur 

vrijdag, zaterdag & zondag 21.15 uur
maandag 18.45 uur 

dinsdag 21.15 uur  woensdag 18.45 uur
Magic Mike XXL 

vrijdag 16.00 uur 
zondag 18.45 uur  maandag 21.15 uur

Age of Adeline
zondag 16.00 uur  woensdag 18.45 uur

The King’s Gardens
vrijdag, zaterdag, zondag & maandag 21.15 uur

woensdag 21.15 uur
Jurassic World 3D

dinsdag 18.45 uur
Jurassic World 2D

vrijdag 16.00 uur  dinsdag 21.15 uur
Ventoux

vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
Minions - 3D (OV)

zaterdag, maandag, dinsdag 
& woensdag 16.00 uur   
Nature - 3D (NL)

zaterdag, maandag, dinsdag 
& woensdag 16.00 uur   

Minions - 2D (NL)
zaterdag 13.00 uur    

zondag 13.00 & 16.00 uur   
maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur   

Minions - 3D (NL)
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.00 uur   
Spangas in actie

Programma 2 juli t/m 8 juli 2015

Komisch drama Ruth & Alex
Oscarwinnaars Morgan Free-
man en Diane Keaton spelen in 
dit komische drama een gepen-
sioneerd koppel in New York. 
Een appartement vijf hoog in 
Brooklyn was het enige wat ze 
zich konden veroorloven toen 
ze jong trouwden en ze zijn er 
nooit weggegaan. Maar inmid-
dels moeten ze toegeven dat een 
lift eigenlijk geen luxe meer is. 

De trappen én hun leeftijd wor-
den immers niet lager. Ze zetten 
het appartement te koop en hun 
nichtje, makelaar Lily, belooft 
ze alvast een miljoen. Maar hoe 
dichter Ruth en Alex bij een deal 
komen, hoe meer herinneringen 
hun huisje oproept en de melan-
cholie toeslaat. Gaat iemand ooit 
betalen wat het hen waard is?

Nature, de eerste 3D fi lm van de 
makers van BBC Earth, is tegelijk 
hun meest ambitieuze natuur-
productie ooit gemaakt. Na kas-
successen als Earth en Oceans 
neemt natuurliefhebber Hum-
berto Tan de kijker in Nature 3D 
mee op een verbluffende drie-
dimensionale reis over het Afri-
kaanse continent. Het verbin-

Nature dende element is water. Van de 
rivieren die de levensaders zijn 
voor talloze diersoorten, en dus 
het perfecte jachtveld voor an-
deren, tot het leven in de oce-
anen dat afhankelijk is van het 
water dat hen omgeeft. Van de 
eeuwige sneeuw op ruige berg-
toppen tot de regen die de rijke 
fl ora en fauna van de jungle in 
leven houdt. Scherper, mooier en 
indrukwekkender dan ooit.
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Kunstroute verrast ieder jaar weer
Uitgeest - De stichting De Nieu-
we Kuil organiseerde al langer 
de KUILART-tentoonstelling, 
toen in 2008 in samenspraak 
met kunstenaars en locaties in 
Uitgeest, het bestuur en direc-
tie er voor kozen een Kunstrou-

te voor het dorp te organiseren. 
Dit uiteraard met de nodige hulp 
van sponsoren en subsidies.
Afgelopen zaterdag en zondag 
kon het publiek van 11.00 tot 
17.00 uur de verschillende kunst-
werken door het hele dorp be-

wonderen. Lopend of met de 
fiets wisten velen hun weg te 
vinden, nieuwsgierig gemaakt 
door wederom een prachtige uit-
nodigende folder. 
Naast de schilderijen vielen dit 
jaar met name de bronzen beel-

den op. In het gemeentehuis 
exposeerde beeldend kunste-
naar Loet van Veen. Het ontwerp 
maakt Loet van was of klei waar-
na er een mal wordt gemaakt en 
het procedé volgt van bronsgie-
ten. Zowel de dieren- als mens-

figuren zijn schitterend weerge-
geven. In het jeugdhuis van de 
Nederlands Hervormde Kerk wa-
ren de werkelijk ontwapenen-
de beelden van Babke Moelee 
de eyecatchers. (Tekst en foto’s: 
Monique Teeling)

De prijswinnaars
Na de opening op vrijdag 26 ju-
ni zijn de prijswinnaars bekend 
gemaakt met betrekking tot het 
tentoonstellingsthema “Dieren”. 
Aan het begin van het seizoen is 
aan alle deelnemers aan de cre-
atieve cursussen, gevraagd om 
een werkstuk te vervaardigen 
dat hierop betrekking had.
Jan en Nel Tiebie (eigenaren van 
galerie “de Verfschuur”) waren 
bereid bevonden om als onaf-
hankelijke jury op te treden.
De trofeeën en bijbehorend fles-
je wijn konden in de catego-
rie “Schilderijen” uitgereikt wor-
den aan: 1. Mw.Janneke Steen-
kamp, Haan met kippen (50); 
2. Mw. Lotte van Walstijn, Paar-
den op het strand (59); 3.Mw. Ju-
dith Verhoef, Musje in gevouwen 
handen (46).
In de categorie: overige kunst-
werken gingen de prijzen naar 
1. Rika Wolthuis, Verstuiver met 
kikker afbeelding (16); 2. Jannie 
van Deursen, Bord poezen in ge-

kleurde vlakken (56); 3. Beb Pe-
trus, Blauwe schaal met dieren 
(21).

Een eervolle vermelding was er 
voor cursist Fieneke de Beer met 
Groen bord met kikker ( Nr.19) 
waarmee zij 2e zou zijn gewor-
den, ware het niet dat bestuurs-
leden uitgesloten zijn van het in 
ontvangst nemen van trofeeën.
 
Zoals ieder jaar werden de be-
zoekers van de Kuilart-tentoon-
stelling in de gelegenheid ge-
steld om, middels een invul-
strookje, de drie meest aanspre-
kende werkstukken in de twee 
categorieën aan te geven.
De winnaars van de publieks-
prijstrofeeën, die na afloop van 
de tentoonstelling werden uit-
gereikt, zijn voor de catego-
rie Schilderijen: 1e Monique 
Tromp, Vrouwfiguur in rood, 170 
voorkeurstemmen; 2e Rob Nan, 
Klaprozen, 121 voorkeurstem-

men; 3e Irma van Tol, Nijlpaard 
in het water, 108 voorkeurstem-
men. Ook hierbij eindigden de 
bestuursleden Marion Frieser 
(Gijt,Honden, katten en Ossen) 
en Anneke Heijne (Meisje met 
appel en Vrouw kijkend over de 
stad) hoog in de ranking.
Bij de categorie overige kunst-
zinnige uitingen (kleivoorwer-
pen/Keramiek en beschilderd 
porselein) gaan de trofeeën naar 
1ee Hanny Sintenie, Beeld van 
vrouw, 198 voorkeurstemmen; 
2e Sonja Barhorst, Mucha af-
beelding op spiegel, 155 voor-
keurstemmen; 3e  Riek Koek, Pa-
paverbol in keramiek, 129  voor-
keurstemmen

Vermeldenswaardig zijn de re-
sultaten van Lydia Heijnis (mo-
dern bloemmotief) en Marion 
Tervoort (Incabeeld) die ex ae-
quo met 127 punten op de ge-
deelde 4e  eindigden. (foto’s 
prijswinnaars: Ger Bus)

Kunstroute ondersteunen 
door te fietsen

Om de kunstzinnige uitingen van 
stichting de Nieuwe Kuil het vol-
gende jaar wederom mogelijk te 
maken, vragen wij u deel te ne-
men aan de RABO IJmond fiets-
dag 2015 die op zondag 13 sep-
tember gehouden wordt. Indien 

u, namens stichting de Nieu-
we Kuil, de ca. 30km van de-
ze dag aflegt, ontvangt de stich-
ting namelijk 12,50. Voor deelna-
me en nadere informatie kunt u 
zich wenden tot ons secretariaat, 
0251-311776

Ook creatieve kriebels?
Mocht u, na het aanschouwen 
van zoveel creatieve resulta-
ten, ook de kriebels krijgen om 
in een gezellige sfeer deel te ne-
men aan een van de cursussen, 
waarvan de meeste in september 
van start zullen gaan, dan is het 
nieuwe cursusprogrammaboekje 
van de Nieuwe Kuil voor u ver-
krijgbaar bij o.a. het Gemeen-
tehuis en in Bibliotheek. U kunt 

zich rechtstreeks aanmelden bij 
de vermelde docenten.  

Voor meer informatie over de 
cursussen en overige activitei-
ten verwijst men u graag naar de 
web site www.denieuwekuil.nl of 
u kunt telefonisch contact op-
nemen met het secretariaat van 
Stichting de Nieuwe Kuil, 0251-
311776.
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Wie weet wie dit zijn? 
Limmen - Op deze foto uit 1942 
is de Rode Kruis Colonne van 
Limmen, Castricum, Akersloot en 
Uitgeest te zien. Op de jaarmarkt 
in Limmen zijn meerdere namen 
bekend geworden, maar de lijst 
is nog niet compleet. De op de 

foto herkende personen zijn uit 
Limmen: Marie Pepping, Pe Pep-
ping, Gerrit Mous, Tini Kuijs, Tiny 
Seignette. Loes Kieft, Truus de 
Graaf. Uit Castricum de direc-
trice van Duin en Bosch, A.J. 
Reurts, de gezusters Heere, Wil 

Gijzen en uit Uitgeest: comman-
dant dr. Brugman. 

Reacties sturen naar oudlim-
men@hotmail.com of ga langs 
op maandag van 10.00 tot 12.00 
uur of  van 19.00 tot 21.00 uur. 

Aandacht voor sport en 
gebiedsvisie Noord-End
Castricum kent duizenden inwoners die regelmatig sporten en bewegen. 
Vreemd genoeg krijgt dit onderwerp nauwelijks aandacht in de gemeen-
teraad van Castricum. Ondertussen zitten de betrokkenen gelukkig zelf 
niet stil. Zo heeft de werkgroep die zich het afgelopen jaar bezig heeft 
gehouden met de toekomst van zwembad De Witte Brug haar rapport 
klaar. Daarin worden aanbevelingen gedaan. Wanneer de Jacob Rens-
dorpstraat wordt verlaten komt die relatief kostbare en gunstig gelegen 
grondpositie beschikbaar voor andere bestemmingen. De opbrengsten 
daarvan kunnen dan beschikbaar komen van de sportsector in algemene 
zin en voor het nieuwe zwembad in het bijzonder. Een energiezuinig bad 
vraagt om minder gemeentelijke subsidie, dus ook die middelen vallen 
vrij. Interessant is de vraag wat de locatie moet worden. De opstellers 
van het rapport denken aan sportcomplex Noord-End. 
De sportverenigingen die daar al langer gevestigd zijn, zoals FC Castri-
cum en de korfballers van Helios, hebben ondertussen ook gewerkt aan 
een gezamenlijke visie. Ook interessant zijn de posities van Multisport 
Berg en Dal, sporthal De Bloemen. Berg en Dal en met op fietsafstand 
sporthal De Enterij in Limmen. Kan dat allemaal nu niet slimmer en ef-
fectiever vraagt CKenG zich af. Het sportcomplex Noord-End is een 
prachtige casus om te zien of de partijen die participatie alleen met de 
mond belijden of ook in de praktijk durven waar te maken. Dat begint 
dan met het steunen van de motie die CKenG over dit onderwerp heeft 
ingediend. De motie roept op om te komen tot een gebiedsvisie. Om-
dat het onze ervaring is dat de gemeenteraad én het college spontaan 
kramp krijgen als het over sport en bewegen gaat, hebben wij hen in de 
aanloop van dat debat uitgedaagd om de sportbeleving beter te leren 
kennen, door mee te doen aan een hardlooprondje langs de verschillen-
de sportcomplexen van Castricum op 21 augustus. Onze fractie is reuze 
benieuwd wie van de politieke bestuurders deze uitdaging aandurft.
Roel Beems, fractievoorzitter CKenG. 

Castricum - Op het Clusius Col-
lege Castricum is voor het diplo-
ma Vmbo basisberoepsgerich-
te leerweg alsnog geslaagd De-
mi Zonneveld. De Vmbo kader-
beroepsgerichte leerweg is be-
haald door Kiki de Vries en Mau-
rice van Bronswijk.
Op het Jac. P. Thijsse College zijn 
in het tweede tijdvak geslaagd 
voor Mavo: Esmée Schouten, 
Kirsten Beuvens, Lieke Lou-
ter, Tjeerd IJntema, Stef Liefting, 
Piet Verver, Siem de Waal. Havo: 
Sanne Dekker, Menno Horne-
man, Puck Kaandorp, Mike Ol-
gers, Jelle de Boer, Daan Groot, 
Iris Langereis, Ryan Ragho-

sing, Tim de Ruig, Lothar Veld-
huis, Marije Wendt, Kevin Zoon-
tjes, Patrick Lute, Hidde Braaks-
ma, Nina Braam, Tom Diels, Rens 
Groot, Femke Hoeksema, Rens 
Min, Yerson Wester. Vwo: Kim 
van Dort, Esmée Rijkhoff, Daniel 
Ben-Ami.
Op het Bonhoeffercollege heb-
ben Romy Blok, Puck Groen, Ro-
my Nolten, Luc Petit en Luc Sa-
toer hun Mavo-diploma behaald. 
Havo: Merel Bakker, Michè-
le Bos, Alexander Geijsel, Vince 
van der Himst, Danique de Jong, 
Danique Mulder, Jeremy Wevers. 
Atheneum: Joyce van Amstel, 
Matty Meijer, Awaale Rirash.

Hoera, alsnog geslaagd!

Castricum - De Kennemer Toer 
Club rijdt de Landschapstoer; 
een vrije toertocht over 105 ki-
lometer en een familietocht over 
40 kilometer. Inschrijven kan op 
zondag 5 juli bij camping Ge-
versduin. De start van de 105 km 
is van 9.00 tot 10.00 uur en van 
de 40 km van 9.30 tot 10.30 uur. 

Landschapstoer

Bakkum - Op 19 juni tussen 
20.00 en 20.30 uur reed een 
vrouw op haar fiets over de Ou-
de Parklaan. Zij werd aangere-
den door een bestuurder op een 
zwart/rode scooter. Zij kwam 
hierdoor ten val en liep een her-
senschudding op. De scooterrij-
der is doorgereden. De veroor-
zaker van het ongeluk is lang en 
droeg geen helm. Wie informatie 
heeft kan contact opnemen met 
de politie via 0900-8844.

Getuigen van 
ongeval gezocht

Castricum - Tussen 19 juni om 
15.00 uur en 22 juni 8.05 uur 
heeft is ingebroken in een Mi-
ni Cooper op de Cesar Franck-
straat. Uit de auto is het volledige 
middenstuk weggenomen waar-
in de navigatie en radio zich be-
vonden. Ook is het besturingssy-
steem dat zich achter de koppe-
lingspook bevindt weggenomen. 
Aan getuigen wordt gevraagd 
contact op te nemen met de po-
litie via 0900-8844.

Autoinbraak

Bakkum - Zaterdag werd de po-
litie gevraagd om naar het par-
keerterrein bij het strand te gaan. 
Hier zouden twee honden in een 
camper opgesloten zitten. Uit-
eindelijk kwam de eigenaar ter 

Honden opgesloten in camper
plaatse. Indien de eigenaar niet 
gevonden wordt, breekt de poli-
tie  de auto open en worden de 
dieren opgehaald door de Die-
renambulance. Alle kosten zijn 
voor de eigenaar.

College met bleek gezicht
De voorjaarsnota is een mooi moment om als CDA een beeld te schet-
sen hoe wij naar de goede voornemens uit het coalitieakkoord kijken. Er 
vallen een aantal positieve punten op. In een goede samenwerking tus-
sen coalitie en oppositie is gewerkt aan de invoering van WMO, jeugd-
zorg, participatiewet; tot nu toe geeft dat een goed beeld. Intensief is 
raadsbreed gewerkt aan de ambtelijke fusie per 1 januari 2017 binnen 
de BUCH gemeenten. De financiële positie van de gemeente is verder 
verbeterd. 
Maar een scala aan goede voornemens uit het collegeakkoord  is nog 
niet of nauwelijks verder gekomen dan onderzoek en nog eens on-
derzoek en als er eens een voorstel  langskomt is het buitengewoon 
spannend om te zien welke coalitiekikkers op dat moment weer uit de 
coalitiekruiwagen springen. Een plan met betrekking tot het nieuwe 
zwembad ter vervanging van de Witte Brug, zwemt al tijden rond maar 
er is nog niets boven water. Een Geesterhage waar in december 2014 
echt uiterlijk zou worden begonnen? Een discussie rond de spoorweg-
overgang Beverwijkerstraatweg waar het collegevoorstel alleen maar af-
standnemende coalitiepartners heeft. Een samenhangend aanbod voor 
de toeristen, opgesteld samen met ondernemers en andere stakehol-
ders, de ideeën moeten met een lantaarntje gezocht worden;  hogere 
toeristenbelasting heffen ja, dat wel! Een visie hoe als college om te 
gaan met het beleid duurzaamheid is er nog steeds niet, laat staan een 
uitvoeringsprogramma. Een gigantisch pakket aan verkeersmaatregelen 
(knelpunten) waar veel geld in gestopt gaat worden maar de raad hoort 
pas in het najaar over de inhoud. Nieuw beleid dat niet wordt ingevuld, 
maar waar al wel op wordt  gekort. Oplopende wachttijden met betrek-
king tot sociale huurwoningen. Met de beleidsaandacht voor duurzaam-
heid leunt het college wel erg op Calorie. College kom uit de leunstoel 
en laat zien dat je doelen hebt en die samen met de burgers wilt berei-
ken. Daarom op dit punt twee moties met betrekking tot energiebeleid 
waarin we graag ondermeer met Groen Links optrekken. 
Er wordt veel gesproken over doorstroming van ouderen naar andere 
huisvesting en het binden van jongeren aan onze gemeente. In het na-
jaar willen we spreken over de wensen van de ouderen. We trekken 
graag samen op met de Vrije Lijst en CKenG  met betrekking tot de 
huisvesting van deze jongeren en dienen samen met hen de betreffende 
motie in. Het college komt er na een jaar wat bleekjes uit dat willen wij 
graag anders zien. Het CDA heeft een set kleurstiften klaar liggen die 
het college kunnen inspireren om wat meer  kleur aan te aanbrengen in 
het collegebeleid.
Gerrit Branderhorst, namens het CDA-Castricum.
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 21-06-2015: Liam 
Robert Klein, zoon van Laurenti-
us I.W. Klein en Stephanie R. de 
Geest. 22-06-2015: Julian Twisk, 
zoon van Marius Twisk en Bente 
Wolleswinkel. 24-06-2015: Kris 
Aalbers, dochter van Willem Aal-
bers en Astrid Geertsema. 

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
Castricum - 16-06-2015: Tim 
Struik en Chantal C.W. van der 
Zwet. 20-06-2015: Tim van der 
Matten en Josine Kerkhoven. 
24-06-2015: Bob van Kessel 
en Marianne J. Dalman. 25-06-
2015: Johannes W. H. van Riet en 
Aglaia K. van der Zwaag. 25-06-
2015: Boudewijn M.J. van Eerden 
en Jolanda G. van Brunchot. 27-
06-2015: Joost P. Christiani en 
Patricia M. F. Smulders. Limmen 
- 25-06-2015: Jacobus F. Glorie 

en Adriana C.M. Briefjes. Elders 
woonachtig: 19-06-2015: Ivo 
Beernink en Stienske E. Streef-
kerk. 26-06-2015:  Conrad J. van 
Esch en Bianca M.E. Majoor. 26-
06-2015: Amy van der Gragt en 
Marjorie B. Tor. 

Overleden
Castricum - 19-06-2015: Her-
manus J. Bouwhuis, gehuwd 
met Gerarda C.M. van Wijk. 
19-06-2015: Anna M. Lute                                   
gehuwd met Willem J. Jong, 20-
06-2015: Antonius A.M. de Jong                 
weduwnaar van Wilhelmina Sijm
22-06-2015: Theodorus W.P. 
Druijven, weduwnaar van Ma-
ria J.M. Bellis. 22-06-2015: Lena 
G. Waardenburg, gehuwd met 
Robert Brandsma. 23-06-2015   
Gerrit Verbeek, gehuwd met No-
ra van Pelt. 
Akersloot - 19-06-2015: Jan W. 
Kraaijeveld. 

Kleurstiften en hardloopschoenen 
bij behandeling van Voorjaarsnota
Castricum - Het CDA vindt dat 
het college er na een jaar wat 
bleekjes uitziet. Met de mee-
gebrachte kleurstiften zou 
wat meer kleur aangebracht 
kunnen worden in het colle-
gebeleid. CKenG wil nu me-
ters gaan maken en de lokale 
partij nam daarom hardloop-
schoenen mee. GDB noemt 
het een verarming als er aan 
de ene kant leningen moe-
ten worden afgebouwd, en 
er tegelijk wordt gezegd dat 
er meer ruimte is voor nieuw 
beleid. 

Het kwam allemaal voorbij tij-
dens de behandeling van de 
Voorjaarsnota door de gemeen-
teraad. Hierin worden de plan-
nen van het college voor de ko-
mende jaren bekendgemaakt. 
Belangstellenden konden mee-
lezen dankzij een live blog die 
werd geschreven door Maarten 

Glorie van Castricum105, de lo-
kale radiozender die de vergade-
ring ook live uitzond.
Tijdens de Algemene Beschou-
wingen, die vooraf ging aan de 
behandeling van de moties, stel-
de wethouder Klijnstra van fi -
nanciën: ,,We hebben nog steeds 
vijftig miljoen euro schuld, waar 
we gemiddeld vier procent ren-
te over betalen. Die twee miljoen 
rente kunnen we nu niet uitge-
ven aan nuttige dingen. Wij vin-
den als college dat geld niet be-
palend moet zijn, maar het is wel 
goed dat wij verstandig omgaan 
met gemeenschapsgeld.” Het 
college is wel bereid een fl inke 
som geld uit te trekken voor ver-
keersmaatregelen.
Op de agenda stonden onder 
andere zaken als het onmiddel-
lijk stoppen met het gebruik van 
glyfosaat bij de bestrijding van 
onkruid (VVD, PvdA, SP, GL en 
De Vrije Lijst). De voltallige raad 

staat achter deze motie. Wethou-
der Van Schoonhoven komt hier 
volgende week op terug. Naar tij-
delijke en verplaatsbare huisves-
ting voor jongeren (CDA, CKenG 
en De VrijeLijst) zegt het college 
onderzoek uit te willen laten voe-
ren. De motie over de Burgertop 
is ingetrokken door indiener De 
VrijeLijst. Overbodig volgens het 
college. Er wordt door partijen al 
gesproken over de invoering van 
een Burgertop en daar worden 
nadere afspraken over gemaakt. 
De motie verduurzaming van ge-
meentelijke gebouwen en straat-
verlichting werd ingediend door 
GL, SP, De VrijeLijst, CDA en 
door het college overbodig ge-
noemd. Aan laadpalen voor elek-
trische auto¹s in Akersloot en op 
De Woude (D66, VVD, CKenG en 
PvdA) is nog geen behoefte vol-
gens wethouder Pelzer. Volgen-
de week wordt gestemd over de 
ingediende moties.

Rugbyclub en Emar 
Pronk in de prijzen

Castricum - Tijdens een druk-
bezochte bijeenkomst van de 
Nederlandse Rugby Bond in Am-
sterdam mocht de Castricumse 
Rugby Club de Hans Brian Me-
dia Award in ontvangst nemen 
en is Castricums talent Emar 
Pronk uitgeroepen tot de Neder-
landse jeugdspeler  van het jaar. 
De Award wordt jaarlijks toege-
kend als erkenning van opval-
lende publiciteit en communica-
tieprestaties voor de rugbysport 
in Nederland. Het werk wordt 
getoetst op karakter, respect, 
passie, samenwerking, trots en 
gedrevenheid. De Castricumse 
Rugby Club kreeg deze prijs voor 
het naar Nederland halen van 
de wereldkampioen sevensrug-
by, de beroemde All Blacks uit 
Nieuw Zeeland. Zij worden over-
al op de wereld gezien als het 
grootste en sterkste team en hét 
voorbeeld voor alle andere rug-
byers. De prijs werd uitgereikt 
aan de initiatiefnemers Mats 
Marcker en Bart Wierenga. Het 
trainingskamp van de All Blacks 
in Castricum trok zeer veel toe-
schouwers en de aandacht van 
alle leidende media in Neder-
land, maar ook in het buitenland. 
Beelden van het kamp haalden 
diezelfde avond zelfs het tele-

visiejournaal in het rugbygekke 
Nieuw Zeeland. 
Naar het oordeel van het NRB-
bestuur heeft dit project van de 
Castricumse Rugbyclub wezen-
lijk bijgedragen aan een grotere 
bekendheid van de rugbysport 
bij een breed publiek en aan een 
beter imago.
Emar Pronk  uit Castricum is ook 
speler van het Nederlands team 
onder 18. Hij kreeg zijn oorkonde 
van de NRB als jeugdrugbyspe-
ler van het jaar, omdat hij volgens 
de jury een sleutelspeler is in de 
ploegen waarvoor hij speelt. Hij 
wordt door spelers en teamlei-
ding erkend als een leider, zowel 
op als buiten het veld. Emar ken-
merkt zich door een zeer toege-
wijde en geconcentreerde hou-
ding en, mede daardoor,een zeer 
hoog spelniveau, zowel als fl an-
ker als op de acht-positie. Vol-
gens het rapport is hij daarbij 
een opmerkelijk volwassen en 
consistente speler met een gro-
te toegevoegde waarde voor zijn 
medespelers. 
Emar mocht de prijs ontvangen 
onder applaus van vertegen-
woordigers van alle rugbyclubs 
in Nederland, in het bijzijn van 
zijn trotse ouders. Foto: Willem 
Peperkamp.

TC Bakkum kampioen van Nederland
Bakkum - Afgelopen week-
end is TC Bakkum voor het 
eerst in de geschiedenis van 
de vereniging kampioen van 
Nederland geworden. 

Het tweede mixteam werd tijdens 
de zaterdag districtscompetitie 
kampioen in de hoofdklasse en 
selecteerde zich voor het lands-
kampioenschap voor regiokam-
pioenen door in de kruisfi nale te 
winnen van de Hout uit Alkmaar. 

Als kampioen van Regio Noord 
West moest Bakkum voor de 
kwartfi nale afreizen naar Mep-
pel. Daar werd met 5-0 gewon-
nen van LTC Meppel, de regio-
kampioen van Noord Oost Ne-
derland.

Zomer in duinen
Egmond - Op zondag 5 juli, bij 
de maandelijkse natuurwande-
ling van het IVN, voert de excur-
sie naar wat er bloeit ten noor-
den van Egmond aan Zee. Van te 
voren opgeven is niet nodig, wel 
zelf  zorgen voor een duinkaart. 
Start om 10.00 uur bij Sportcen-
trum De Watertoren in Egmond 
aan Zee, de excursie duurt twee 
uur. Een donatie wordt op prijs 
gesteld.

Creatieve workshops voor 
kinderen bij Toonbeeld

Castricum - Voor de KidsVa-
kantiecocktail verzorgen de do-
centen van Toonbeeld op maan-
dag 6 juli een creatieve work-
shop ‘Beelden in beweging’. De 
mooiste beelden en vormen wor-
den met ijzerdraad, touw, draad, 
stof en wol gecreëerd. Op dins-
dag 7 juli wordt een sambamu-
ziekworkshop gegeven in Toon-
beeld. Kinderen gaan spelen op 
verschillende slagwerkinstru-
menten uit de Braziliaanse sam-
bamuziek. Na twee uur is het or-
kest klaar voor een kort optreden 
voor bekenden. Kinderen hoe-
ven niet eerder een instrument 
te hebben bespeeld om mee te 

doen, want muzikaal worden zij 
vanzelf tijdens deze activiteit! De 
activiteiten zijn voor kinderen in 
de leeftijd van vier tot en met 
twaalf jaar. Aanmelden bij Wel-
zijn, tel.: 0251 656562 of via in-
fo@welzijncastricum.nl.  



Afscheid 
meester Dolf
Akersloot - Woensdag 24 juni 
was het feest op de Rembrandt-
school. Meester Dolf de Beurs, 
die eind dit schooljaar met pen-
sioen gaat, werd toegezongen 
door alle leerlingen. Er was een 
Meester Dolf vossenjacht en als 
hoogtepunt een  basketbalcli-
nic, gegeven door Henk Pieter-
se. Met zijn clinic getiteld ‘Pest 
mij maar’ verzorgde hij twee 
keer voor zeventig leerlingen dit 
spektakel. In hoog tempo voer-
den de leerlingen op de beat van 
de muziek allerlei oefeningen 
uit. Deze oefeningen begeleid-
de Henk met humor, afgewisseld 
met verhalen uit zijn eigen jeugd 
over pesten. Juist de combinatie 
van sport en sociale vaardighe-
den  maakte deze clinic uiterma-
te geschikt voor het afscheid van 
Meester Dolf. Naast leerkracht 
was hij ook sport- en leefstijlco-
ordinator. Henk was zelf ook erg 
onder de indruk van de ochtend. 

Wimbledon op Koekoeksveld
Limmen - Zaterdag 27 ju-
ni startte het T.V. Limmen jeugd 
tenniskamp op sportpark De 
Voetel. 45 kinderen in de leef-
tijd zes tot zestien jaar hadden 
zich aangemeld. Er werd ge-
start met een warming-up on-
der leiding van eredivisietennis-
ster Kim Kilsdonk. Een gevari-
eerd programma, opgezet door 

Dennis Boontje, bood tennis op 
alle niveaus afgewisseld met 
spelletjes, een tennisquiz, de-
monstratiepartij en walkie-tal-
kie-verstoppertje. ‘s Avonds was 
er een gezamenlijke maaltijd en 
een overnachting voor de oude-
re kinderen. De zondag begon 
om 8.00 uur met een uitgebrei-
de work-out. Na het ontbijt het 

A9 uren dicht na ongeval
Akersloot - Er waren automo-
bilisten die ruim twee uur vast-
stonden na een ongeval op de 
A9 nabij Akersloot zaterdag aan 
het begin van de middag. Een 
motorrijder was daar met een 
auto in botsing gekomen. De 
traumahelikopter werd opgeroe-

Vervolg Plusactiviteiten 
in Tuin Kapitein Rommel
Castricum - Plusactiviteiten op 
het Bonhoeffer College bestaat 
niet meer. Vele cursisten en do-
centen willen echter doorgaan. 
Misschien zijn er ook mensen 
die zelf een cursus willen star-
ten. De Tuin van Kapitein Rom-
mel biedt uitkomst. Deze accom-
modatie  bevindt zich tegenover 
het station en is maandag- tot 
en met donderdagavond te huur. 
Voor langer lopende cursussen 
is prijsreductie mogelijk. Belt 
voor nadere informatie met de 
coördinator Margot Nell: 0251-

672356 of via: info@tuinvankapi-
teinrommel.nl. 

Ook de werkgroep Doorstart-
plus, een groep die probeert de 
Plusactiviteiten in een andere 
vorm voort te zetten, wil in con-
tact komen met mensen die een 
cursus willen geven of willen 
blijven volgen. De groep Fran-
se les gevorderden gaat in ieder 
geval door en heeft nog enke-
le plaatsen vrij. Belangstelling? 
Mail naar doorstartplus@gmail.
com of janine.draijer@ziggo.nl.

Castricum - Het negende Uit Je 
Bak Festival is op zondag 26 juli 
en er is een gevarieerd program-
ma voor alle leeftijden in het Wil-
lem de Rijkepark. Kunst, cul-
tuur, muziek en leuke verrassin-
gen voor iedereen. Arthur Lava 
(foto) is een dichter die aanste-
kelijke, opzwepende en toegan-
kelijke gedichten schrijft, veelal 
in de gebiedende wijs. Hij heeft 
een temperamentvolle en geesti-
ge voordracht. Arthur Lava is het 
pseudoniem van Howard Krol. 
Onder zijn eigen naam is hij de 
initiatiefnemer van het oncon-
ventionele, jaarlijkse poëzie-eve-
nement North Sea Poetry. Darla 
Sinners is de volgende band die 
op Uit Je Bak staat dit jaar. Deze 
band bestaat uit twee heren uit 
Giant Tiger Hooch. Darla Sinners 
doet denken aan genieten van 
het zonnetje met een indiesaus-

je, maar ook zijn er invloeden van 
Bruce Springsteen en nineties 
poprock te horen. En dan Fran-
se chansons. Singer-songwriter 
Edouard komt. Hij wordt geïnspi-
reerd door zangers als Jacques 
Brel en Leonard Cohen. 

Strawboy brengt Ierse psyche-
delische folkvibes naar Uit Je 
Bak. Ciarán O’Rourke staat aan 
de basis van Strawboy en heeft 
in zijn tijd als sessiemuzikant ge-
werkt aan de sound van deze 
band. De muziek kan het beste 
worden omschreven als weelde-
rige, catchy rootsmuziek met een 
psychedelische folkvibe. Ook 
Afrikaanse drums en aantrekke-
lijke refreintjes schuwt Strawboy 
niet. Naast muziek zal er ook veel 
aandacht zijn voor cultuur en an-
dersoortige acts. De toegang is 
gratis. Foto: Winfred Evers 

vervolg van de individuele wed-
strijden en een grande finale op 
gras. Het Koekoeksveldje op de 
Westerweg was tijdelijk omge-
doopt tot Wimbledon met een 
heuse centre court. Hier moch-
ten aardbeien met slagroom na-
tuurlijk niet ontbreken. Geïnte-
resseerd? Meetrainen kan. Kijk 
op www.tvlimmen.nl. 

De Westert is 25 jaar

Limmen - In 1990 begonnen Ri-
na en Jaap Welboren naast de 
melkveehouderij minicamping 
De Westert op de Rijksweg 1. De 
camping heeft de naam te dan-
ken aan de monumentale stolp-
boerderij uit 1897. In 2000 von-
den Rina en Jaap het genoeg ge-
weest en besloten Sjaak en Jac-
queline de camping voort te zet-
ten. ,,Jong en oud gaat mee de 
wei in om de koeien op te halen 
voor het melken of ze komen kij-
ken hoe het melken in een melk-
put gaat”, vertelt Sjaak. ,,Kinde-

ren mogen helpen met het voe-
ren van de konijntjes, dwerggeit-
jes en kippen. Ook het eitjes uit-
halen is een belevenis.” 

Jacqueline vervolgt: ,,We kre-
gen een prachtig natuurstenen 
bord aangeboden van onze gas-
ten Klaas en Anky Harmsen van 
Steenhouwerij Natura uit Hilver-
sum die al 25 jaar met veel ple-
zier naar onze camping komen.  
Het bord heeft inmiddels een ere 
plaats gekregen aan ons nieuwe 
sanitairgebouw.” 

Jubileum Oostenbrink 
beloond met stafje

Castricum - Afgelopen vrijdag 
werd Eric Oostenbrink in het 
zonnetje gezet door Frits Hal-
lensleben, voorzitter van NVM 
afdeling Noord Holland-Noord 
en zijn medewerkers. Eric werd 
gefeliciteerd met zijn 25-jarig ju-
bileum als NVM makelaar. 
Van de NVM kreeg hij een oor-

konde en het makelaarsstafje, 
het attribuut dat sinds eeuwen 
de waardigheid van het make-
laarschap symboliseert. 

In de jaren ‘90 mocht Eric’s va-
der, Wim Oostenbrink, grond-
legger van het bedrijf ook al het 
stafje in ontvangst nemen. 

Castricum - De Springplank 
zit te springen om peuters. De 
Springplank verzorgt peuter-
speelochtenden met volledige 
ouderparticipatie. De (groot)ou-
der en zijn of haar peuter draai-
en een vaste ochtend per week 
mee. In een vast team verzorgen 
de ouders voor de peuters een 
ochtend binnen een vast pro-
gramma. De andere drie ochten-
den mogen de peuters worden 
gebracht en is het dus een voor-
delige oppasmogelijkheid. Na de 
vakantie is de start op maandag 
17 augustus. Elke ochtend  tus-
sen 8.45 uur en 11.30 uur op 
doordeweekse dagen, behalve 
woensdag. Adres: Dorpsstraat 
109, Castricum. Kijk ook op: 
www.Springplank-Castricum.nl. 

Springen om 
kleuters

pen en landde op de A9. De mo-
torrijder is met spoed naar het 
ziekenhuis vervoerd. Het door-
gaande verkeer werd binnen-
door omgeleid. De file bereik-
te zo’n negen kilometer. Rond 
14.45 uur werd de A9 weer vrij-
gegeven.
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Naar de sprookjestuin 
Castricum - Van 5 tot en met 
9 juli organiseert de Tuin van 
Kapitein Rommel voor de vijf-
de keer de sprookjestuin. In de-
ze week wordt de Tuin omgeto-
verd tot een waar sprookjespara-
dijs. (Groot)ouders zijn tijdens de 
sprookjesdagen van 10.00- 16.00 
uur welkom om samen met hun 
(klein)kinderen van alle leeftij-
den langs te komen in de Tuin. 
Entree vier euro voor de kinde-
ren, volwassenen gratis.
De sprookjestuin viert dit jaar 
haar eerste lustrum en initia-
tiefneemster Anja Jonker gaat 
er daarom een extra feestelijk 
evenement van maken. Dit be-
gint al meteen op 5 juli om 10.00 
uur met een bijzondere opening 

in circussfeer, waarbij Hein Poel 
de clown de sprookjestuin zal 
openen. Verder zullen vertrouw-
de figuren als Roodkapje, Klein 
Duimpje en Pinokkio de sprook-
jestuin weer bevolken. Kom de 
slapende reus weer wakker kie-
telen, vaar mee over de vijver in 
de tuin met de ‘Heen-en-weer-
wolfboot’ en neem ook even een 
kijkje in het enge bos. De bijzon-
dere kunstwerken van Mireille 
Schermer maken het extra span-
nend. Nieuw is de kikkerprins. 
Geef hem een kus en wie weet 
verandert hij in een echte prins.
Van 15 tot en met 19 juli verhui-
zen alle sprookjesfiguren naar ‘t 
Dierenduintje waar het feest ge-
woon weer verder gaat.

Castricum - Na de spelletjes-
avond op woensdagavond, spe-
len vrijdag SanQuin en General 
Redbeard (foto) pure rock. Zaal 
open om 21.00 uur, entree drie 
euro.
Zondagmiddag 5 juli geeft de 
Castricumse synthesizerfanaat 
Eelco Zwikker een workshop met 

onder andere vintage synthesi-
zers. Aanvang 13.00 uur. 
Tijdens de workshop zullen syn-
thesizers als de Moog Prodigy, 
de Korg MonoPoly en de Rol-
and Jupiter6 gebruikt worden. 
Meedoen kost twintig euro. Aan-
melden kan via eelco.zwikker@
gmail.com. 

Castricum – AV sprint in Breda 
was de gastheer van het NK ju-
nioren. TDR was daar met 26 at-
leten vertegenwoordigd. De gro-
te delegatie is te danken aan het 
Running Talents Project, waarbij 
elk jaar jongeren kennismaken 
met het hardlopen. Hieruit wa-
ren ook dit jaar weer zes nieu-
we debutanten op het NK. Naast 
deze groep nieuwelingen waren 
ook ervaren krachten als Bram 
Anderiessen, Ryan Clarke, Laura 
Boekel en Femke Hooijberg.
Bram Anderiessen was de grote 
favoriet voor de beide afstanden 
van dit NK bij de B-junioren. Op 
vrijdag stond de 3.000 meter op 
het programma. Hierbij maak-
te Anderiessen zijn favorietenrol 
meer dan waar. Na een gemak-
kelijk winst in de series kon de 
jonge TDR atleet zijn favorieten-
rol waar gaan maken in de finale. 
Met overtuiging pakte Anderies-
sen de titel. Dubbel goud. 
Vrijdagavond werd gestart met 
de series van de 800 meter. Ryan 
Clarke won met gemak zijn serie 
en kon zaterdagmiddag de fina-
le lopen. Na een felle demarrage 
van Maarten Plaum kwam de AV 
Castricum-atleet net te kort voor 
goud, hij pakte zilver. 
Running talents trainer Louis 
Dam: ,,Dit was echt een super-
formule. Drie dagen met der-
tig man in een hotel met nieu-
we jeugd en jeugd van voor-
gaande running talents projec-
ten. 90% liep een seasons best 
of persoonlijk record. Het was 
een perfecte chemie voor goede 
prestaties. Het was een succes-
vol NK. 26 deelnemers, tien top 
tien plaatsen en dubbel goud 
voor Bram en zilver voor Ryan. 
Vooral het aantal deelnemers 
laat zien dat het Running talents 
project zijn vruchten begint af te 
werpen.” 
Coach Hartensveld: ,,Vanaf 2013 
testen we in samenwerking met 
de gemeente Castricum de leer-
lingen van de middelbare scho-
len uit Castricum. De beste leer-
lingen krijgen twee tot drie 
maanden training en krijgen de 
mogelijkheid om zich te plaatsen 
voor de NK junioren. Het brengt 
de jongeren in aanraking met 
hardlopen. De enthousiastelin-
gen en degene met aanleg blij-
ven over en staan hier op het NK 
junioren in Breda. Het laat zien 
dat de benoeming tot Regionaal 
Training Centrum een kwaliteits-
impuls gegeven heeft aan onze 
jeugdopleiding.” 

Dubbel voor 
Bram van TDR

Jaarmarkt Akersloot meer 
vorm, kleur en smaak

Akersloot - Vanaf begin dit jaar 
is de organisatie van Rock ’n Roll 
Street Akersloot, die ook de jaar-
markt op vrijdagavond van het 
rock & roll-weekend organi-
seert, volop bezig om de markt 
weer nieuw elan in te blazen. En 
de markt krijgt weer vorm, kleur 
en smaak. 
De markt wordt opgeluisterd met 
een ‘foodstreet’ en kramen met 
als thema onder andere rock & 
roll. Met kleding, snuisterijen, 
jukeboxen, platen en ambach-
ten. Voor de liefhebbers treedt 
Bennies Fifties op. Ook komt een 
barbier zijn kap- en scheerkun-
sten vertonen. Dit jaar is er ruim-

te voor handelaren en particulie-
ren met tweedehands goederen. 
Tijdens de jaarmarkt wordt kin-
deren een gratis rock & rollclinic 
aangeboden in de grote tent. Er 
zijn bovendien twee springkus-
sens. Diverse straatartiesten ver-
tonen hun kunsten. 
De jaarmarkt vindt dit jaar plaats 
op vrijdag 28 augustus van 16.00 
tot 22.00 uur. Voor 35 euro is het 
mogelijk een kraam met verlich-
ting te huren: anna.oorthuis@
quicknet.nl. Voor lokale vereni-
gingen of goede doelen geldt 
een speciaal tarief. Bel met Rob 
Dekker op 06-16294024 voor 
meer informatie.

Schoolhandbaltoernooi 
van CSV groot succes

Castricum - Het jaarlijkse CSV 
schoolhandbaltoernooi was ook 
dit jaar weer een groot succes. 
Met driehonderd kinderen uit 
Castricum en Limmen en ruim 
dertig vrijwilligers werd het een 
mooie dag. Vooral de Augusti-
nusschool en de Visser ’t Hooft 
gingen met heel wat bekers naar 
huis. 
De Augustinus werd eerste in 
de poules van de kleinsten met 
groep 3a en ook groep 8 ging 
met de beker naar huis. De an-
dere kampioenen van het toer-

nooi waren de klassen 4, 5 en 6 
van de Visser ’t Hooft en groep 7 
Sint Maarten 7c. 
Er werd niet alleen gehandbald, 
maar ook record na record ver-
broken bij de snelheidsmeter en 
andere spelletjes. Kinderen kon-
den zich laten schminken en was 
er voor iedereen popcorn. Ieder-
een die wil, kan bij CSV twee 
maanden gratis lid worden en 
in die tijd trainen en wedstrijden 
spelen. Meer informatie: www.
csvhandbal.nl of mail naar info@
csvhandbal.nl. 

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Limmen - Zondag rond 7.25 uur 
is brand ontstaan in een woning 
aan de Rijksweg. De brandweer 
had deze heel snel onder contro-
le. De magnetron had vlam ge-
vat, de oorzaak daarvan is onbe-
kend.

Brand door 
magnetron
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Uitgeest - Deze maand fo-
to nummer 21898 uit de foto-
beeldbank van de vereniging 
Oud Uitgeest waarvan al veel 
namen bekend zijn. Het is een 
foto die genomen werd tijdens 
een schoolreisje van de Openba-
re lagere school op 28 en 29 ju-
ni 1950 naar Texel. Het was een 
gemengde klas met leerlingen 
uit het zesde en zevende leer-
jaar. De foto werd genomen bij 
de Fonteinsnol op Texel. Hij werd 
ons ter beschikking gesteld door 
Lida Klinkenberg-Woudt, een 

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in 

deze rubriek

dochter van de onderwijzer van 
deze groep. 
U ziet van links naar rechts: voor-
aan 1. Corrie (Cocky) Spuibroek, 
2. Janny Terol, 3. …. Schoenma-
ker en 4. Aagje Twisk.  
Rij twee: 5. Rein Silfhout, 6. An-
ne Ottema, 7. Henk Zevenberg, 
8. Ruud Gerritsma, 9. Gerrit van 
Twuijver en 10. Nel Prins. 
Achterste rij: 11. …...? 12. Me-
vrouw Annie Brinks-Nieboer 
(vrouw van het hoofd van de 
O.L. school Albert Brinks. Waar-
schijnlijk is hij de persoon achter 

haar waar geen cijfer bij staat), 
13. Lodewijk Dokter, 13a. Janny 
Mooij, 14. Wim Overeem, 15. ….? 
16. Meester Piet Woudt, 17. Em-
my Zweeris, 18. Maartje Ooms,  
19. Bea Zweeris en 20 Siem 
Hoope.

Wie  weet de nog overgebleven 
kinderen te benoemen? 
Uw reactie kunt u kwijt op on-
ze website: www.ouduitgeest.nl  
bij Wie is wie. Hier kunt u de fo-
to ook nog op uw scherm verder 
bekijken.  

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De volkstuinvereniging De Kuil beschikt over een groot perceel van 1 hectare tussen de 
Geesterweg en de visvijver De Kuil. Er loopt een pad tussen de volkstuinen de visvijver. Vanaf dit pad kun 
je een hengeltje uitgooien in de visvijver of gaan tuinieren. Soms wordt er een boom wegens ziekte ver-
wijderd. Een houtbewerker heeft van de stomp een prachtig beeld gemaakt. Met navraag kon ik de per-
soon niet traceren en dus ook niet vragen wat het eventueel moet voorstellen. Als je er naar kijkt zie ik 
een krokodil, vis, slangenkop of een kop van een leguaan. Foto en tekst: Ger Bus

Bibliotheek Uitgeest 
in andere vorm?

Uitgeest - Bezuinigen, een 
werkwoord dat de laatste ja-
ren veelvuldig aanwezig is en 
waar doorgaans niemand vro-
lijk van wordt. In 2013 ontstond 
een discussie in de toenmalige 
gemeenteraad van Uitgeest over 
eventuele sluiting van muziek-
school, zwembad en bibliotheek.
Waar het zwembad nu door vrij-
willigers wordt geëxploiteerd en 
de muziekschool in afgeslank-
te vorm verder mocht, moest er 
nog onderzocht worden of er 
een overlevingspakket voor de 
bibliotheek voorhanden was.
Wethouder Wil Spaanderman 
weet dat als je bepaalde voorzie-
ningen sluit, je het hart weghaalt 
uit een dorp. Spaanderman: “Wij 
als college willen leefbaarheid 
en vitaliteit behouden en slui-
ting vermijden, wij moeten kijken 
naar een toekomstbestendige 
bibliotheek die levert aan jeugd 
en volwassenen. De jeugd heeft 
mij de ogen doen openen. Het is 
onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Wij maken ons 
zorgen over bijvoorbeeld de taal-
fouten en laaggeletterdheid. De 
kwaliteit van leerlingen op mid-
delbare scholen is ons ernst. Wij 
moeten het niveau verhogen en 
kunnen samen met scholen een 
bijdrage leveren.”
Bureau Questum uit Eindho-

ven kreeg de taak onderzoek te 
doen en stelde een rapport op. 
Questum gaf duidelijk aan voor-
al te investeren in de jeugd en 
ziet als mogelijkheid de biblio-
theek met een uitgebreid pak-
ket en begeleiding op de basis-
scholen te positioneren. Ook de 
werkgroep bibliotheek voelt de-
ze noodzaak aan. Overleg is er 
inmiddels geweest met onder 
andere Stichting Tabijn.
Voor volwassenen wordt het een 
ander verhaal. Spaanderman: “Je 
merkt dat steeds minder mensen 
richting bibliotheek gaan, de E-
reader heeft zijn intrede gedaan, 
op internet is veel informatie te 
vinden. Toch willen wij verder 
maar op een andere manier. Om 
in te spelen op de behoefte aan 
ontmoeting en educatieve inter-
actie, zou je kunnen denken aan 
een onderkomen in een dorps-
huis of zelfs gemeentehuis waar 
men boeken kan lenen of omrui-
len met eigen boeken.’’
Wethouder Spaanderman is blij 
dat het rapport bij de raad ligt 
en kan nu weinig anders dan af-
wachten of de raad enthousiast 
op de uitkomst reageert en mee 
wil investeren in de nieuwe op-
zet. In overleg met alle partijen 
zal in het najaar een besluit ge-
nomen worden. (Monique Tee-
ling)

De 6-jarige Gabriëlla wil graag dat de bibliotheek blijft bestaan

Fototentoonstelling 
in Fort Veldhuis
Regio - In de maanden juli, au-
gustus en september wordt in 
Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis de fototentoonstelling “Het 
Geheim van Amsterdam, uit de 
lucht gegrepen” gehouden.  De 
fotografen René Ros en Otto Bo-
demeijer hebben alle forten van 
de Stelling van Amsterdam van-
uit de lucht gefotografeerd. Dit 
heeft prachtige opnames opge-
leverd van dit unieke verdedi-
gingswerk dat is gelegen rond 
Amsterdam. De tentoonstelling 
bestaat uit 10 groot(s) opge-
blazen foto’s aan de wand, al-
le andere opnames worden als 

een diashow afgespeeld. Dit is 
een unieke kans om alle forten 
en batterijen van de Stelling van 
Amsterdam te zien.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad.

Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.
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Wervelende dansshow 
Limmen - Zaterdagavond een 
week geleden gaven de street-
dance- en breakdance-groepen 
van TIOS Limmen een einddans-
show in een bomvolle Burgerij, 

waarbij het plezier van de dan-
sers afstraalden. Ook het publiek 
genoot met volle teugen en lie-
ten dat horen met een groots ap-
plaus. Foto: Pim Leijen. 

Te gek om los te lopen
Castricum - De nieuwste wan-
delgids ‘Te gek om los te lopen’ 
verkent terreinen van (voorma-
lige) psychiatrische klinieken. In 
vroeger tijden werd de psychia-
trie verstopt in afgelegen gebie-
den van Nederland om de gekte 
te verbergen en de maatschap-
pij te beschermen. De tijden zijn 
veranderd, de psychiatrie is naar 
de maatschappij gehaald. Maar 
de oude inrichtingen liggen nog 
op die verstopte plekken. Naar 
de gebouwen van weleer wordt 
nu met andere ogen gekeken; 
het zijn brokjes cultuurhisto-
rie midden in de natuur , die het 
waard zijn om te bezoeken en te 
ontdekken. Te gek om daar nu 
los te lopen.
In de wandelgids komen elf 
wandelingen voor. Één van de 
wandelingen gaat over het ter-
rein van Duin en Bosch in
Castricum. De auteurs schrijven 
er het volgende over: Ruimte-
gebrek bij Meerenberg in Sant-
poort en de dringende noodzaak 
tot opvang van armlastigen en 
criminelen uit Amsterdam bracht 

de provinciale bestuurders er-
toe om een tweede psychiatrisch 
ziekenhuis op te zetten. De pro-
vincie Noord-Holland kocht in 
1903 bij Bakkum 82 ha duinter-
rein voor de bouw van Duin en 
Bosch. In 1909 kon het gesticht 

Vitesse is op zoek naar  
meisjes voor het F-team
Castricum - Inmiddels voetbal-
len er sinds negen jaar meis-
jes bij Vitesse22 in verschillende 
teams. De damesafdeling wordt 
getraind en begeleid door een 
enthousiaste groep mensen, on-
der leiding van de hoofdtrainers 
Leah Schoffelmeer en Jan Piet 
Luijckx. Komend seizoen wil Vi-
tesse22 een F-meisjesteam for-

meren, maar er kunnen nog een 
paar meisjes bij van zes tot acht 
jaar. Natuurlijk zijn meisjes van 
andere leeftijden ook welkom bij 
Vitesse22. Neem voor meer in-
formatie contact op met Karin 
Baltus via damesvoetbal@vites-
se22.nl. Het is mogelijk om eerst 
vrijblijvend mee te doen met een 
aantal trainingen.

Tafeltennis dubbeltoernooi
Limmen - Afgelopen vrijdag 
werd het seizoen van Tafelten-
nisvereniging Limmen traditio-
neel afgesloten met het dubbel-
toernooi. 
De jeugdleden hadden allemaal 
een ouder/bekende mee om een 
duo mee te vormen. De te win-
nen taart ging na een spannen-
de eindstrijd naar Jari en Anne-
marie Legdeur (foto). De volwas-
senen speelden daarna, waarbij 
de uiteindelijke finale ging tus-
sen Pieter Groot/Nashat Najjaw 

en het uiteindelijke kampioens-
team Wil Barendse/Marcel Brief-
jes. De beide toernooien werden 
goed bezocht met elk meer dan 
twintig deelnemers en vormden 
zo een mooie afronding van een 
succesvol seizoen. Op maandag 
17 augustus is de eerstvolgen-
de trainingsavond van de club. 
Vrijblijvend een paar proeftrai-
ningen meedoen kan. Tafelten-
nisvereniging Limmen is geves-
tigd in de sporthal aan de Hoge-
weg 61.

in gebruik genomen worden. Er 
waren zes paviljoens met plaats 
voor 620 patiënten, een admini-
stratiegebouw, een kerkje, een 
watertoren, een begraafplaats 
met een mortuarium, een ke-
telhuis en een centrale wasse-
rij. In de indeling van paviljoens 
onderscheidde men rustige, half 
rustige, bedlegerige en onrustige 
patiënten. De vrouwenpaviljoens 
lagen in het duinachtige weste-
lijke deel, de mannenpaviljoens 
in het bos. De gebouwen, met 
veranda’s, waren op het zuidoos-
ten gelegen, zodat er maximaal 
geprofiteerd kon worden van de 
zon. De Amsterdamse architect 
Poggenbeek ontwierp de gebou-
wen in een door rationalisme en 
chaletstijl beïnvloedde bouw-
stijl. Een groot deel van Duin en 
Bosch is aangewezen als rijks-
monument. Te gek om los te lo-
pen werd gemaakt door Ruurd 
van der Loo en Rutger Burgersin 
in samenwerking met Museum 
Het Dolhuys in Haarlem. 
De gids kost 14,95 euro en is ver-
krijgbaar via de boekhandel en 
via de website van de uitgeve-
rij: www.gegarandeerdonregel-
matig.nl.

Milosj 
verslaat Wim
Akersloot - Milosj van Renesse 
heeft donderdag voor een gro-
te verrassing gezorgd door de 
negende rit van de KPB-moun-
tainbikecup op sportcomplex De 
Cloppenburgh op zijn naam te 
schrijven. Nog nooit eerder is het 
voorgekomen dat, terwijl Man-
demakers aan de start stond, 
een ander won. Na een aantal 
rustige ronden, waarbij het initi-
atief aan Danny Bizot werd over-
gelaten, sloeg de vlam in de pan. 
Het trio Mandemakers, Van Re-
nesse en Bizot maakte zich de-
finitief los van de rest. Het door 
Mandemakers opgeschroefde 
tempo zorgde ervoor, dat Bizot 
de aansluiting moest opgeven 
en alleen kwam te rijden. In de 
vijfde ronde plaatste Van Renes-
se een versnelling waarop Man-
demakers geen antwoord had. 
De voorsprong werd door Van 
Renesse snel uitgebouwd, waar-
door eventuele kandidaten voor 
de winst definitief waren uitge-
schakeld. Tweede werd Mande-
makers, gevolgd door Bizot.

Castricum - Op basisschool Vis-
ser ‘t Hooft wordt niet alleen af-
scheid genomen van groep acht, 
maar ook van directeur Fred de 
Wildt. Tot grote teleurstelling van 
een aantal leerlingen van onder 
andere groep zes, die spontaan 
een protestactie begon om Fred 
over te halen te blijven. Fred de 
Wildt heeft zich zeven jaar met 
veel toewijding ingezet voor de 
Visser ‘t Hooftschool. Onder zijn 
leiding werd in Castricum voor 

het eerst op een basisschool 
een  continurooster ingevoerd, 
de school kreeg een ‘eigen’ BSO 
en de inzet van ICT in het onder-
wijs werd door de leerlingen en 
leraren omarmd. ,,Per 1 augustus 
ga ik mijn ervaring aanwenden 
op Het Baken in Sint Pancras, 
ook een school binnen de stich-
ting Tabijn”, vertelt Fred. ,,Vol ver-
trouwen laat ik de school achter 
in de bekwame handen van mijn 
opvolger, Els Kok-van Dam.”

Juliana van Stolberg krijgt 
‘Gezond Schoolplein’

Castricum - Het Schoolpleinen 
ActieTeam van de Juliana van 
Stolbergschool gaat donderdag 
2 juli van start met de ontwik-
keling van een Gezond School-
plein. 
Die dag overhandigt burge-
meester Toon Mans namens het 
project ‘Gezonde Schoolplei-
nen’ de cheque ter waarde van 
50.000 euro. De financiering voor 
het project Gezonde Schoolplei-
nen is mogelijk gemaakt door de 
ministeries van VWS en OCW. 
De cheque staat niet alleen voor 
een geldbedrag, maar ook voor 
ondersteuning bij het realise-
ren van een uitdagend, groen en 
rookvrij schoolplein. Het plein le-
vert een bijdrage aan de gezond-
heid van kinderen omdat het 
buitenspelen stimuleert. Kinde-
ren beoordelen een groen plein 

beter dan een grijs plein en wil-
len graag meepraten en hun 
ideeën delen. Zij staan dan ook 
centraal in dit project. Een Ge-
zond Schoolplein prikkelt de 
fantasie, stimuleert beweging en 
leert over het belang van de na-
tuur. Dit is belangrijk voor een 
gezonde ontwikkeling. De Julia-
na van Stolbergschool is daarom 
blij dat zij geselecteerd is.
De school ontvangt naast de 
50.000 euro, begeleiding bij on-
der andere het organiseren van 
beheer en onderhoud, inzetten 
van gezonde activiteiten, veran-
keren van educatieve buitenac-
tiviteiten in het bestaande les-
programma, het behalen van 
het vignet Gezonde School en 
het vervullen van een ambassa-
deursrol richting alle scholen in 
Nederland. 
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Uitgeest - Met een grote groep 
vrijwilligers van zo’n 15 mensen 
is vrijdag het interieur en deels 
het exterieur  van de kerk Onze 
Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest 
schoon gemaakt. 
Zoals het bij elk huis het geval is 
dient van tijd tot tijd de bezem er 
doorheen gehaald te worden, zo 
ook in de kerk die toch de gehe-
le week meerdere malen in ge-
bruik is voor de erediensten. De 
restauratie van het Adema orgel 
is in volle gang en zal naar ver-
wachting in september weer in 
volle luister in de kerk staan. Een 
reden des te meer om het interi-
eur van de kerk weer eens goed 
onder handen te nemen zodat 
kerk en orgel beiden in optima 
forma voor de dag komen.
De medewerkers hadden zich 
voor deze dag spontaan aange-
meld en zoals is te zien op de 
foto’s maken vele handen licht 
werk. Gewapend met hogedruk 
spuiten voor de buiten ramen, 
ragebollen, sopemmers, een 
flink aantal stofzuigers, steigers, 
trappen en ladders is enthousi-
ast gewerkt en is men tot grote 
hoogten gestegen. Het resultaat 
mag er weer zijn.
Omdat een ieder bezig was met 
het uit- en inwendige van de 
kerk, werd het inwendige van 
de mensen zeker niet vergeten. 
Een uitstekende lunch werd ge-
serveerd waardoor in de middag 
het werk naar tevredenheid kon 

worden afgemaakt. Aan het ein-
de van deze dag werd het glas 
geheven op een leuke gezellige 
samenwerking waarbij een ie-
der een mooie bijdrage heeft ge-

leverd om het “eigen” huis weer 
schoon en op orde te maken 
klaar voor de ontvangst van het 
gerestaureerde Adema orgel. 
(Ton Schoen/Wim Noom)

Dankzij inzet 15 vrijwilligers

Kerk weer helemaal schoon!

Uitgeest - Zaterdag 27 juni 
stond de 5e Midfond vlucht van-
uit Meaux op het programma 
voor de leden van duivensport-
vereniging De Vliegende Vleu-
gels, maar door problemen op 
de losplaats moest er iets kor-
ter worden gelost in Pont St. 
Maxence. Op de losplaats die 
ochtend een bijna onbewolk-
te blauwe hemel en een matig 
wzwesten windje op de vlieg-
lijn, dat waren de omstandighe-
den  bij de lossing om 9.00 uur 
in Frankrijk. Met een afstand van 
388 km voor de boeg vertrokken 
de duiven snel richting Uitgeest 
e.o. Aantal deelnemers was 8 
en het aantal ingekorfde duiven 
was 61 stuks. Reeds om 13.54.26 
meldde de eerste duif zich bij 
de al weken goed presterende 
Frank Rodenburg met een ge-
middelde snelheid van 1321,051 
m.p/m. (ruim 79 km p/uur)  Het 
tot nog toe relatief zware vlieg-
seizoen voor de oude duiven be-
gint langzaam zijn tol te eisen, 
dit gezien het aantal inkorvers 
en het aantal  ingebrachte dui-
ven. De uitslag van Zaterdag 27 
juni van de eerste vijf liefhebbers 
luidt als volgt; 1-3-6-15e Frank 
Rodenburg uit Uitgeest, 2-4-13e 
Ron van Rijn uit Uitgeest, 5-7-

12e Piet Groentjes uit Uitgeest, 
8e Peter Schellevis uit Uitgeest 
en 9-16e Comb. Kerssens-Krom 
uit Akersloot. De taart van de-
ze week gaat naar Comb. Kers-
sens-Krom uit Akersloot. De at-
tractieprijs geschonken door 
Frank Krom op deze vlucht gaat 
naar Ron van Rijn met een van 
zijn duiven op de 4e plaast in 
de uitslag. De overwinning in 
de vereniging van Frank Roden-
burg was in het Rayon B ook 
goed voor een 15e plaats tegen 
83 deelnemers met 1097 duiven. 
Twee deelnemers wisten op de-
ze vlucht de uitslag niet te ha-
len en kon hierdoor geen pun-
ten toevoegen aan hun conto. 
Ook de jonge duiven hadden af-
gelopen zaterdag hun eerste op-
leer met de containerwagen. Al-
tijd een spannende dag voor lief-
hebber en zijn duiven, de nieu-
we beleving in de wagen en dan 
met een 5/6000 jonge duiven het 
luchtruim in op zoek naar hun 
veilige hok. Maar gelukkig werd 
het een prima verlopen vluchtje 
vanuit Bergambacht. Komende 
zaterdag ijs en weder dienende 
(hittegolf) hebben we de vierde 
Dagfond vlucht vanuit Chateau-
roux met een afstand van 682 km. 
(Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Schipholfonds schenkt 
OBS De Wissel 9000 euro
Uitgeest - Donderdag 25 ju-
ni hebben Ingeborg de Boer en 
Marit Veldhuijs van OBS De Wis-
sel een cheque van 9000 eu-
ro  ontvangen van het Schiphol-
fonds.  De feestelijke uitreiking 
vond plaats in het Schipholge-
bouw in Amsterdam. De school 
had een sponsorverzoek inge-
diend voor het opknappen van 
het schoolplein.
De werkgroep speelplein, be-
staande uit leerkrachten en ou-
ders van de school zijn al twee 

jaar bezig om geld in te zamelen 
voor een freerunningparcours.
De school heeft bewegen hoog 
in het vaandel en wil de kinderen 
met dit parcours nog meer uitda-
gen tot bewegen en creativiteit.  

Ze zijn dan ook reuze enthou-
siast over deze donatie die hen 
dichter bij hun wensen brengt. 
Wie weet staat straks het eer-
ste freerunningparcours van Uit-
geest op het schoolplein van De 
Wissel!
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TC Bakkum-spelers komen tekort tegen Bulgaar en Duitser

Bram Kranendonk en Rutger Coppoolse 
komen in actie op Dutch Junior Open
Bakkum – Zondag 28 juni is het 
internationale tennistoernooi TC 
Bakkum Dutch Junior Open van 
start gegaan. De aankomende 
dagen wordt er volop gestreden 
voor de titel, die op zondag 5 ju-
li wordt vergeven. Tennissers van 
over de hele wereld zijn neer-
gestreken op de banen van TC 
Bakkum.
Tussen al dat internationa-
le tennistalent zit ook lokaal ta-
lent. Rutger Coppoolse (foto) en 
Bram Kranendonk kregen van 
de organisatie een wildcard voor 
het kwalificatietoernooi, waar-
door zij de kans kregen zich te 
meten met de internationale top.
Kranendonk kwam als eerste in 
actie en moest het opnemen te-
gen de Duitser Karlo Cubelic. 
De Bakkum-speler beschikte 
over een gelijkwaardige service 
en slagen, maar de vastheid van 
de Duitser bleek de sleutel in de 
wedstrijd. Bij 6-0 3-0 in het voor-
deel van de Duitser kon Kranen-
donk na een paar fraaie punten 
de eerste game vieren met twee 
handen in de lucht, waardoor de 
einduitslag 6-0 6-1 werd.
Rutger Coppoolse nam het op 
tegen de Bulgaar Rosen Nay-
denov. De start van de loka-
le speler was verrassend goed. 
Coppoolse zette de Bulgaar on-

‘Comedy & Guitars’ in De 
Pan op Camping Bakkum  

Bakkum - Zaterdag 4 juli vanaf 
20.00 uur op Camping Bakkum 
in het Openluchttheater De Pan, 
treden Harry Glotzbach en Roel 
C. Verburg op met een muzikale 
comedyshow.

Comedians Harry Glotzbach en 
Roel C. Verburg verzorgen een 
nieuwe en een in Nederland en 
België nog niet eerder vertoon-
de muzikale comedyshow. ,,De-
ze multitalenten weten niet al-

leen met hun messcherpe grap-
pen en komische observaties al 
jarenlang comedypodia en the-
aters te veroveren, maar ook 
met hun passie voor de gitaar.”, 
zo wordt gesteld. ,,Zij weten als 
geen ander comedy te combine-
ren met komische muzikale in-
teractie. Het resultaat is een hila-
rische comedyshow, waarbij het 
publiek continu wordt verrast en 
meegenomen wordt op een mu-
zikaal comedy-avontuur.” 

Castricum - De spectaculai-
re vijftien meter lange Tumbling-
baan bij DOS staat op woens-
dag 8 juli klaar voor kinderen in 
de leeftijd van vier tot en met zes 
jaar die het leuk vinden hoog te 
springen en de meest veerkrach-
tige circusbuitelingen op de een-
meter-hoge baan te maken. 
Er staan spelletjes op het pro-
gramma om nog leniger en soe-
peler te worden op de aerodyna-
mische Tumblingbaan. De acti-
viteit is van 13.00 tot 14.00 uur. 
De kosten bedragen drie euro. 
Aanmelden kan bij Welzijn, tel.: 
0251-656562. Voor meer vakan-
tieactiviteiten kan de site beke-
ken worden: www.welzijncastri-
cum.nl.

Tumblingbaan-
springen

Jaimie rijdt zich in de 
kijker tijdens TT Assen

Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus heeft zaterdag tijdens de TT 
van Assen een droomdebuut ge-
maakt in de Supersport 600 klas-
se. De rijder uit Akersloot kwam 
in de wedstrijd vanaf een der-
tiende plaats terug tot in de top 
vijf en reed snellere rondetijden 
dan de derde man. In een strij-
dend groepje kwam Jaimie in de 

slotfase een keer niet goed uit bij 
het passeren van een achterblij-
ver en moest daardoor de vierde 
plaats afstaan en kwam op een 
vijfde plaats over de finish.
Aankomend weekend komt Jai-
mie in actie in de 501 kilome-
ter van Assen. Hij maakt in deze 
wedstrijd deel uit van een team 
met Maik en Kris Voorwinden.

Pipp pakt clubrecord
Castricum - Zaterdag 27 ju-
ni vond in Krommenie de derde 
competitiewedstrijd van dit sei-
zoen plaats. Atletiek Vereniging 
Castricum was vertegenwoor-
digd met een grote delegatie van 
29 pupillen. Op het program-
ma stond een estafette, drie-
kamp, bestaande uit sprint, ver- 
of hoogspringen en balwerpen 
of kogelstoten, en een afsluiten-
de lange afstand. Pipp Pauzen-
ga wist bij het balwerpen het 
uit 1979 stammende clubrecord 
te verbeteren, met een enorme 
worp gooide zij de bal naar 33,96 
meter. Op de foto Pipp (midden) 
met trotse vader, trainer Kees 
Vrolijk en haar ploeggenoten. 
 
Maar opvallende prestaties wa-
ren er ook van Art Antipin (jon-
gens A2). Hij haalde op alle vier 
onderdelen een persoonlijk re-

cord. Op de meerkamp was dat 
goed voor een eerste plaats, en 
ook op de 1000 meter mocht Art 
de hoogste trede van het po-
dium beklimmen. Franka Hol-
land (meisjes A1) liep een tacti-
sche 1000 meter, zij eindigde in 
3.52.59 min. op een eerste plaats. 
Franka haalde bovendien ook 
persoonlijke records op alle on-
derdelen. Bij de meisjes pupillen 
B mocht Iris Kleverlaan naar het 
podium komen voor een tweede 
plaats op de 1000 meter. Sepp 
Schulte (jongens C) wist zowel 
de driekamp en de 600 meter 
(in 2.05.10 min.) ruimschoots te 
winnen, goed voor twee gouden 
medailles. Bij de meisjes mini tot 
slot wist Anna Hanselaar een 
bronzen medaille in de wacht te 
slepen op de driekamp, en het-
zelfde deed zij op de afsluitende 
600 meter.

Dag juf Nicolien!
Castricum - Juf Nicolien Ploe-
gaert- Croese neemt na 32 jaar 
onderwijs nu afscheid. Zij gaat 
genieten van een welverdiend 
pensioen. 

De laatste vier jaar heeft zij met 
heel veel plezier gewerkt op Juli-
ana van Stolbergschool. Ze heeft 

altijd aandacht voor de kinderen 
en draagt ze een warm hart toe. 
Bij aardrijkskunde hangen de 
kinderen aan haar lippen, want 
vertellen dat kan ze.  Ze verloo-
chende haar passie voor muziek 
niet. Met regelmaat pakt ze haar 
blokfluit en tovert ze de klas om 
naar een feestelijk sfeertje. º

Toegang is gratis. Voor alle infor-
matie over het toernooi: www.
dutchjunioropen.nl. Donderdag 
2 juli: achtste finales. Vrijdag 3 
juli: kwartfinales (avondwedstrij-
den vanaf 19.00). Zaterdag 4 ju-
li: halve finales en finale meis-
jesdubbel 17.00 en optreden Bob 
en de Blue Band vanaf 21.00 uur. 
Zondag 5 juli: finales vanaf 11.00

der druk en kwam na een paar 
briljante punten met 2-1 voor. 
De Bulgaar kwam steeds beter 
in zijn spel en Coppoolse kon 
het niveau niet volhouden: Nay-
denov was na een ruim uur met 
6-2 6-1 te sterk voor de Bakkum-
mer. Iedereen is welkom om deze 
week te genieten van een drank-
je op het terras van TC Bakkum. 
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