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Sven van de Sanden met Jong 
Oranje Europees kampioen!

Castricum - Honkballer Sven 
van de Sanden is met Jong 
Oranje Europees kampioen ge-
worden. In de finale versloeg de 
ploeg van Erik de Bruin Tsjechië 
met 10-4. Outfielder Sven is op 
achtjarige leeftijd begonnen  bij 
Red Stars/Vitesse. 
De eerste wedstrijd moest Ne-
derland ook tegen Tsjechië en 
daar werd de basis gelegd voor 
het kampioenschap. Sven was 
een van de hitters op de ope-
ningsdag (3 uit 5). Bijna el-
ke wedstrijd die gespeeld werd 
in het Spaanse Gijon, werd met 
overmacht gewonnen. De halve 
finale tegen regerend kampioen 
Italië was een mooie opwarmer 
voor de finale. Jong Oranje boog 
een 1-0 achterstand om in een 
4-2 voorsprong en hoefde daar-
om in de negende inning niet 
eens meer aan slag te komen. In 
de finale werd in negen innings 
afgerekend met Tsjechië.  

“Niet de nieuwe Barney, 
de nieuwe Jimy Hendrix!”
Castricum - Een dag nadat de 
zeventienjarige Jimmy Hendriks 
uit Castricum Europees jeugd-
kampioen darts werd, keerde hij 
terug uit Aberdeen en werd op 
Schiphol onthaald door familie, 
vrienden en pers. Op de vraag 
of hij de nieuwe Barney was, 
antwoordde Jimmy heel gevat: 
“Niet de nieuwe Barney, ik ben 
de nieuwe Jimy Hendrix!” Want 
verwacht wordt dat het niet meer 
lang duurt voordat de naam 
meer associaties oproept met de 
beroemde darter dan met de le-
gendarische gitarist.

Het Nederlandse team kwam 
in totaal met acht medailles en 
twintig bekerprijzen thuis. Een 
trotse bondscoach Dennis van 
Onselen: “Jimmy is een groot ta-
lent en zijn potentieel is bizar 
goed, hij heeft een rustig karak-
ter en weet zichzelf in de hand 
te houden. Van hem gaan we 
nog heel veel horen.” Jimmy is 
een mbo-leerling van het Johan 
Cruyff College in Amsterdam, 
waar toppers het leren kunnen 
combineren met hun sport. Hij 
dart sinds zijn kinderjaren. Vader 
Louis pakte het darten op en zet-
te zijn zoon op een omgekeerd 
bierkratje voor het bord. Nu spe-
len ze samen in het team Café 
City2 in City Pool op de Dorps-
straat. Daar werd Jimmy dins-
dagavond tijdens de clubavond 
verrast met een surpriseparty. 
“Dat was echt een grote verras-
sing en dat had ik ook helemaal 
niet verwacht”, vertelt hij.
“Hoe het allemaal zover heeft 
kunnen komen? Ik train el-
ke dag een paar uur in de serre 
van ons huis en daarnaast speel 
ik met het team op eredivisie-
niveau veel wedstrijden. Verder 
heb ik een goede stijl, veel zelf-
vertrouwen en ik kan goed met 

Sven van de Sanden met een sliding op het tweede honk.

Bejaarde man slacht-
offer van wisseltruc
Castricum - Een 87-jarige inva-
lide man uit Castricum werd ver-
leden week dinsdag omstreeks 
14.15 uur slachtoffer van een 
wisseltruc. De man zat in zijn au-
to aan de Kennemerstraatweg in 
Heiloo te wachten op zijn vrouw, 
met het raampje open. Hij werd 
aangesproken door een nette 
man van ongeveer 30 jaar oud, 
die 2 euro wilde wisselen. De 

man, die slecht ter been is, stap-
te uit zijn auto om zijn portemon-
nee te kunnen pakken. De onbe-
kende man wees aan waar nog 
meer kleingeld zat in de porte-
monnee en vroeg vervolgens om 
het nog kleiner te wisselen. Toen 
de bejaarde man weer in zijn au-
to zat en zijn portemonnee con-
troleerde, bleek hij 160 euro aan 
papiergeld te missen.

druk omgaan.” Tijdens het trai-
nen concentreert de kampioen 
zich vooral op zijn hand-oog-
coördinatie. Jimmy wordt lokaal 
gesponsord door Bakker Beerse 
uit Bakkum en door Target. “Dit 
bedrijf levert mij alle spullen voor 
de sport. Zij hebben speciaal pij-
len gemaakt die perfect zijn voor 
mij.” Jimmy noemt darten een 
gezellige sport omdat het niet in 
een sportzaal plaatsvindt, maar 
meestal in cafés. Als hij opkomt 
bij de wedstrijden klinkt Queen 
uit de luidsprekers met ‘We will 
rock you’. Vader Louis zou liever 
Jimy Hendrix horen, maar daar 
heeft Jimmy helemaal niks mee. 
“We wilden hem naar een fami-
lielid vernoemen en dachten dat 
de naam van de gitarist niet be-
kend meer zou zijn tegen de tijd 
dat hij ouder was”, vertelt Louis 
lachend. “Dat pakte anders uit.”
Hendriks is Europees Kampioen 
geworden bij de jongens door 
in de finale in een sensatione-
le pot te winnen van de uit En-
geland afkomstige Jake Jones. 
“Dat was onwijs spannend. Ik 
stond ver achter en de strijd was 
heel zwaar, maar het is mij ge-
lukt. Ik hoop dat ik nu mee mag 
doen met de WK. Want wereld-
kampioen worden is mijn uitein-
delijke doel.”
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 
Campinggasten worden ver-

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227.
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

zocht zich voor medische hulp te wenden tot de huisartsenpraktijk Leem-
huis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dage-
lijks spreekuur op de grote campings. 

Vermist:
Poelenburgplantsoen Heems-
kerk: lichtbruine kleine hond, 
reu, witte kraag en borst, wit aan 
de pootjes, hangoren, krulhaar, 
gechipt, circa 8 jaar, Hannes. Het 
is een angstig hondje, gauw in 
paniek, hinkt met achterpoot.

Gevonden:
Wiekenlaan Uitgeest: hangoor-
konijn, grijs/wit, middelgroot 

(m). Omgeving Kijk Uit Cas-
tricum: cypers/witte ongecas-
treerde kater, hoog op de poten. 
Breedeweg Castricum: cyperse 
kat met veel wit en cypers kat-
je (klein van stuk).

Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.

Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Activiteiten in de zomer-
vakantie voor jongeren
Castricum - Jongerencentrum 
Millhouse organiseert dit jaar 
een aantal activiteiten voor jon-
geren aangeboden in de leeftijd 
van 13-20 jaar: Varen en vissen, 
highland games, geocaching en 
straatvoetbal. Op 25 augustus 
vanaf 17.00 uur wordt er gevist 
in de polder. Geocaching (schat-
graven met GPS) is doorlopend 
van 16 augustus tot en met 2 
september. Straatvoetbal (CALU 
Street League 2011) vindt plaats 
van 22 augustus tot en met 3 
september. De finaledag 3 sep-
tember vindt, samen met Castri-
cum, Akersloot en Limmen, dit 
jaar plaats op het Bakkersplein-
tje in Castricum.
Op 17 augustus organiseert am-
bulant jongerenwerker Wyn-
zen Pauzenga samen met Bar-
ry Hoogeboom van zwembad 
Dampegheest en de Castri-
cumse sportambtenaar Sebas-
tiaan Huis (zie foto) een high-
land games-toernooi voor de 
jongeren in zwembad Dampeg-

heest vanaf 17.00 uur. Sportamb-
tenaar Sebastiaan Huis is Ne-
derlands kampioen highland 
games en gaat een demonstra-
tie geven en de jongeren in-
structies geven zodat ze direct 
daarna zelf aan de slag kunnen 
gaan. Op het programma staan 
onder andere: ‘pushing the sto-
ne’, ‘weight for high’ en ‘throwing 
the caber’ (boomstam werpen). 
Er wordt door dit toernooi tus-
sen de kernen Uitgeest, Castri-
cum, Akersloot en Limmen uit-
gemaakt wie het beste highland 
team heeft van Uitgeest en Cas-
tricum. 
Deelname aan al deze activitei-
ten kost 2 euro per activiteit. 

Informatie en deelnemen aan de-
ze activiteiten kan door het stu-
ren van een e-mail naar millhou-
seuitgeest@gmail.com of bellen 
met Wynzen: 06-30370483. Op 
de website www.millhouseuit-
geest.blogspot.com is meer info 
te vinden.

SchuldHulpMaatje op 
zoek naar vrijwilligers
Regio - SchuldHulpMaatje is 
een project van Kerk in Actie, 
het landelijk Katholiek Diaconaal 
Beraad, de Migrantenkerken, de 
Evangelische Alliantie en de Pro-
testants Christelijke Ouderen 
Bond in Nederland. Samen met 
het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid worden in 
zoveel mogelijk gemeenten in 
Nederland projecten opgezet om 
vrijwilligers te trainen in het be-
geleiden van mensen die in de 
schuldsanering zitten. 
In IJmond-Noord heeft het RDC 
het initiatief genomen om samen 
met andere kerken een groep 
vrijwilligers bijeen te brengen 
die de training gaan volgen. In-
tussen worden contacten gelegd 

met de vijf IJmond-gemeenten 
om samenwerkingsovereenkom-
sten aan te gaan, zoals dat ook 
elders in Nederland op verschil-
lende plaatsen gebeurt. Mensen 
die in de schuldsanering zitten 
krijgen zo gedurende een jaar de 
ondersteuning van een vrijwilli-
ger, iemand om tegenaan te pra-
ten, advies te vragen, om samen 
boodschappen te doen en om de 
ellende samen te delen.

Mensen die mee willen doen 
kunnen zich aanmelden bij het 
RDC aan de Elbestraat 16 in 
Heemskerk via rdcijn@kpn-
mail.nl, Thérèse Tiddens: 06-
10789771 en Adrie Winkelaar 06-
30918308.
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Castricum - Oud-plaatsgenoot 
Wouter Hendriksen (26) is afge-
studeerd aan de Technische Uni-
versiteit Delft als ingenieur in de 
scheikundige technologie. Wou-
ter blijft als promovendus aan 

Ingenieur scheikundige technologie
de TU Delft verbonden en werkt 
mee aan een onderzoek naar de 
organisatie en complexiteit van 
cellen in het menselijk lichaam, 
met mogelijke toepassingen bij 
medicijnen en microsystemen. 
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Vervolg CityCamp Castricum

Tentjes worden weer 
opgezet op de Brink!
Castricum - Van 23 tot en met 
28 augustus kunnen er weer 
tentjes worden opgezet op de 
Brink en ontvangen verschillen-
de gezinnen in Castricum voor 
hen onbekende gasten. 
Zij gaan samen eten bijvoor-
beeld, film kijken, muziek ma-
ken of een workshop volgen. Het 
aanbod van vorig jaar was heel 
divers en de organisatie hoopt 
natuurlijk op een nog grotere 
deelname. Valentijn Brouwer van 
de Bakkerij en Anne Beentjes 

uit Amsterdam nemen de orga-
nisatie van CityCamp Castricum 
ter hand in opdracht van de ge-
meente Castricum. Zij worden 
ondersteund door Sabrina Lin-
demann die vorig jaar de touw-
tjes in handen had. 
Op 28 juli vindt er vanaf 20.00 
uur een bijeenkomst plaats in De 
Bakkerij op de Dorpsstraat voor 
iedereen die graag weer mee wil 
doen of originele ideeën heeft 
voor deze editie. Aanmelden kan 
via annebeentjes@gmail.com. 

Orgelconcert in de kerk
Castricum - Dirk Out, een van 
Nederlands bekendste organis-
ten, geeft op 25 juli een orgel-
concert in de Sint Pancratius-
kerk. In 2005 kreeg hij een ho-
ge Franse onderscheiding van-
wege zijn verdiensten voor de 

Franse orgelcultuur. Er zijn wer-
ken te beluisteren van onder an-
dere Stanley, Bach, Tsaikovsky, 
Widor Mendelssohn-Bartholdy 
en Elgar. De toegang bedraagt 
6,00 euro. De kerk is om 19.30 
uur open. 

Shoreline doet Rimpelrocktournee

Laatste toegift kermiscowboys

Akersloot - De cowboys van 
de kermis maken zich op voor 
hun allerlaatste toegift. Want de 
punt die na een zomer met volle 
agenda wordt gezet, is definitief.
Tijdens de kermis spelen de 
mannen in De Vriendschap op 
maandag 8 augustus vanaf een 
uurtje of acht ‘s avonds. Het op-
treden maakt deel uit van de 
Rimpelrocktour 
De oerbezetting hield het vol 

tot 1991, het jaar van het af-
scheidsconcert in een grote tent 
in Akersloot. Toen gingen Henk 
Haanraads en Jitse Bijpost hun 
eigen weg, Willem Schoone ver-
trok iets later. Boudewijn van 
Buren maakt nog altijd deel uit 
van het vervolg: Shoreline 2. Wie 
Shoreline deze zomer bezig ziet 
krijgt de show nog in origine-
le verpakking. “We pakken echt 
de nummers op die we toen ook 

speelden. Op de grond zitten en 
dan schuitje varen, theetje drin-
ken; het komt allemaal langs. We 
zien het zelf als een grote reünie. 
En we hopen dat de mensen het-
zelfde gevoel hebben.” 
Ze hebben er weer zin in om in 
Akersloot te spelen, waar hun 
naam onsterfelijk is. Net als die 
zo traditionele aanpak. “Vier sets 
met nog altijd een shaggie-pau-
ze.” 

Programma 21 juli t/m 27 juli 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
maandag, dinsdag & woensdag
16.15, 19.00 & 21.30 uur 

“Harry Potter 7 - Part 2 - 3D”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag

maandag, dinsdag & woensdag
19.15 & 21.30 uur 
“Zoo Keeper”

donderdag & vrijdag 13.45 uur
zaterdag, zondag & maandag
11.30, 13.45 & 16.30 uur 

dinsdag & woensdag   
11.30 & 13.45 uur 

“Cars 2 (NL) 3D”
donderdag, vrijdag, zaterdag, 

zondag & maandag 14.00 uur 
dinsdag & woensdag  
11.30 & 14.00 uur 

“Kung Fu Panda 2 (NL) 3D”
donderdag & vrijdag 16.30 uur 
zaterdag, zondag & maandag 

11.30 uur 
dinsdag & woensdag 16.30 uur 

“Penny’s Shadow”

Lachen om Zookeeper
In Zookeeper houden de dieren 
van Franklin Park Zoo van hun 
goedhartige verzorger, Griffin 
Keyes. Griffin is meer op zijn ge-
mak in het bijzijn van een leeuw 
dan in het bijzijn van een vrouw 
en besluit daarom een ande-
re baan te zoeken in de hoop 
zo toch zijn droomvrouw te ont-

moeten. Als de dieren hier ach-
ter komen, raken ze in paniek en 
doorbreken daarom hun ereco-
de van ‘stilte’ en onthullen hun 
grootste geheim: ze kunnen pra-
ten! 
Om Griffin niet te laten gaan, le-
ren ze hem de regels van hoffe-
lijkheid. 

Po’s droom is uitgekomen nu hij 
De Drakenkrijger is en de Vre-
desvallei beschermt samen met 
zijn vrienden en andere Kung Fu 
meesters, De Vurige Vijf - Tijger, 
Kraan, Mantis, Adder en Mon-

Kung Fu Panda 2 kie. Zijn nieuw leventje veran-
dert volledig als een nare tegen-
stander met een geheim wapen 
China probeert te veroveren en 
een einde wil maken aan Kung 
Fu. Po moet samen met De Vuri-
ge Vijf China doorkruisen om de-
ze vijand te overmeesteren. 

Swingen met Tour de 
Funk in hartje dorp
Castricum - Zondag 24 juli 
staat voor de cafés De Balustra-
de, Basta, Boes Boes en Café Ci-
ty de jaarlijks terugkerende mu-
ziekzondag op de agenda. Tradi-
tioneel wordt dit evenement tij-
dens het derde weekend van ju-
li georganiseerd. Dit jaar voor de 
derde keer op rij met de gewel-
dige act uit Amsterdam, Tour de 
Funk!
Coverband Tour de Funk is in 
Castricum én de rest van Neder-
land ongekend populair en heeft 
al op alle grote podia gestaan 
die dit land rijk is. Het uitgebrei-
de repertoire van de zeskoppi-
ge band, van Lenny Kravitz tot 
Amy Winehouse en van Anouk 
tot Prince, is bijzonder swingend 

en staat garant voor een top-
avond voor publiek dat van een 
muziekmix uit de jaren ’70 tot en 
met nu houdt. Onder aanvoering 
van de talentvolle zanger Emma-
nuel Anning en zangeres Sarah 
Geels zet de band op energie-
ke wijze een uitzonderlijk goede 
show neer. Blijf dan maar eens 
stil staan. 
Het evenement vindt plaats op 
het horecaplein in het centrum 
van Castricum. Vanaf 17.00 uur 
zijn alle buitenbarren open en 
vanaf 19.00 uur staat Tour de 
Funk op het podium. Het bui-
tenevenement duurt tot midder-
nacht, dus nu maar hopen op 
een zwoele zomernacht. Foto: Lo 
Andela.



pagina 8 20 juli 2011

Peter Vos verrassend sterk 
bij biljartvereniging Wik
Castricum - Peter vond eindelijk 
de vorm welke hij de afgelopen 
weken zo moest missen. In zijn 
partij tegen Peter Ent liet hij 21 
caramboles noteren, opgebouwd 
met vijf series van twee en een 
van drie caramboles. Deze eind-
score was goed voor 15 punten, 
en voor de toch ook goed spe-
lende Peter Ent waren er 12 pun-
ten. Wim van Duin had weer zo’n 
avond dat de ballen hem gunstig 

gezind waren. Zijn partij tegen 
Peter Groenendal was van beide 
spelers van hoog gehalte, waarin 
Wim net iets beter was. Zijn sco-
re van 13 caramboles was goed 
voor 14 punten, terwijl Peter 13 
punten mocht bijschrijven aan 
zijn totaal. Voor Siem Bakkum 
had de wedstrijdleider twee par-
tijen vastgesteld. Siem was goed 
uitgerust terug van vakantie, en 
gebruikte de twee partijen om 26 

Cynthia in volle concentratie in haar partij tegen Hans Kooiman.

punten toe te voegen aan zijn to-
taal. Zijn eerste partij tegen Fer-
ry van Gennip was goed voor 13 
punten, met een hoogste serie 
van vijf. Zijn tweede partij tegen 
koploper Cees Burgmeijer ver-
liep identiek als zijn eerste partij, 
met weer 13 punten voor hem, 
terwijl Cees, die een offday had, 
het moest doen met vier punten. 
Peter Weijers was ook in goeden 
doen, zijn partij tegen Hein Kitsz 
eindigde voor hem met 12 pun-
ten. Niet het puntenaantal was 
opvallend, maar zijn formidabe-
le serie van acht was er één om 
in te lijsten. Voor Peter was dit 
de tweede keer in deze compe-
titie, dat hij tot deze hoge sco-
re kwam. Cynthia Slinger laat el-
ke week opnieuw zien dat het 
spelletje driebanden haar bijzon-
der ligt. Haar basisaantal van zes 
overtreft zij week op week, en 
het zal niemand verbazen als zij 
op het eind van de competitie de 
‘De Best of de Rest’ is. Dit keer 
maakte zij tegen Hans Kooiman 
acht caramboles, wat haar 13 
punten opleverden. Hans deed 
zeker niet voor haar onder en 
behaalde een prima aantal van 
12 punten. 
De top vier blijft onveranderd 
met Cees Burgmeijer, Peter 
Groenendal, Cynthia Slinger en 
Jörgen Bolten.

De Graaf midfondkampioen
Castricum - Sander de Graaf 
heeft zaterdag het midfondkam-
pioenschap van de postduiven-
vereniging de Gouden Wieken 
behaald. 
De laatste weken hadden de 
duiven niet de scherpte om de 
eerste plaats te behalen, maar 
de voorsprong bleek groot ge-
noeg te zijn. De overwinning de-
ze week ging naar een duif van 
Nico de Graaf die John Kool 
voorbleef, de derde plaats was 
voor Anton Tromp.
Ook Cees de Wildt en Cor Spren-
keling pakten vroege duiven, 
verder in de top tien duiven van 
Sander de Graaf en Gerhard 
Tromp.
De leden verzamelden samen 

voor de tweede jongeduiven-
vlucht 330 postduiven die ver-
voerd werden naar het Belgische 
Strombeek (185 km). De jon-
ge garde werd om 9.20 uur ge-
lost. Met een gemiddelde snel-
heid van bijna 90 km/uur vloog 
de eerste duif naar het hok terug 
van zijn baas Sander de Graaf. 
Tweede werd Gerhard Tromp 
voor Jan Molenaar. Ook de dui-
ven van Arie Hageman, An-
ton Tromp en Cees de Wildt be-
haalden de top tien. Het peloton 
werd aangevoerd door John Kool 
gevolgd door Jaap Kaandorp en 
Nico de Graaf.
De lijst met prijsvliegende duiven 
werd afgesloten door Cor Spren-
keling.

De clubkampioenen 
van squashclub Reflex
Castricum - Squashclub Re-
flex heeft zijn jaarlijkse clubkam-
pioenschappen gehouden op 
sportpark Berg en Bal. Er werd 
gespeeld in twee poules, één 
voor recreanten en één voor ge-
vorderde spelers en competitie-
spelers samen. Het hele wed-
strijdschema werd uitgespeeld, 
wat inhield dat iedereen even-
veel wedstrijden speelde en er 
tot en met de laatste plek werd 
gespeeld.
Bij de dames recreanten bleek 
Sabrina van der Himst te sterk 
voor Daniëlle Beevendorp en zij 
mag zich een jaar lang dames-
kampioen bij de recreanten noe-
men. Bij de herenrecreanten 
werd het in de finale een titanen-
strijd tussen Piet-Hein Twisk en 
Michiel Cevat. Nadat Piet-Hein 
op een gemakkelijke overwin-
ning leek af te stevenen, kantel-
de de wedstrijd in het voordeel 
van Michiel doordat hij de meest 
onmogelijke slagen produceer-
de, waar Piet-Hein geen ant-
woord op had. Michiel won uit-
eindelijk met 3-2.
Voor de gevorderde dames wa-
ren er te weinig deelneemsters 
om een eigen speelschema sa-
men te stellen, waardoor de twee 
damesfinalisten van vorig jaar 
meespeelden in het herensche-
ma. Miriam Boorsma had in de 
eerste ronde aan Dennis Boontje 
een te sterke tegenstander om in 
het hoofdschema mee te kunnen 
blijven spelen en kwam daardoor 

in de verliezerronde terecht. En 
omdat Marjon van Campen ver-
der kwam in het hoofdschema 
werd zij weer tot clubkampioen 
bij de dames uitgeroepen.

Tijdens de verliezerronde veel in-
zet van Guus Goyaerts en Jeroen 
Kelders  en er moest een zinde-
rende vijfsetter aan te pas ko-
men om een winnaar aan te wij-
zen. Even leek de routine van 
Guus de doorslag te geven, maar 
de iets betere conditie van Je-
roen bracht hem de overwinning. 
De halve finales bij de gevorder-
de heren waren qua samenstel-
ling een herhaling van vorig jaar. 
Echter, de uitslagen waren pre-
cies andersom. Ronald Jonker 
won in een spannende vijfset-
ter van Bas Monteban en Jiri de 
Waal won met 3-1 van Dennis 
Boontje. Doordat Dennis zich, 
vanwege een blessure, terugtrok 
voor de kleine finale voor plek 3 
en 4 werd deze niet gespeeld. De 
kleine finale van vorig jaar werd 
dus de grote finale van 2011. Bij 
iedere wedstrijd die Jiri speelt 
moet hij even warm draaien. Dat 
betekent dat hij vaak de eerste 
game verliest. Nu niet. Vanaf het 
begin zat hij er bovenop en won 
de eerste game. Maar Ronald 
zou Ronald niet zijn als hij er niet 
nog wat extra energie tegenaan 
zou gooien. De tweede game 
was voor hem. Jiri won de fina-
le met 3-1 en heeft na een jaar 
zonder titel, deze weer terug..

Viswedstrijd voor de 
jeugd bij Samen Beet
Castricum - Zaterdag 23 ju-
li wordt de vierde jeugdwed-
strijd gevist van Samen Beet, 
de jeugdafdeling van HSV Lim-
men. Verzamelen om 18.30 uur 
op het haventje van het Stet. Na 
afloop is er prijsuitreiking op het 
zwembadterrein, met koffie voor 
de ouders en begeleiders en een 
lekkernij voor de jeugdleden. 
Gevist wordt in het Stet, hoewel 
men even moet afwachten wat 
de zware regenval met de water-
kwaliteit doet.
Op zaterdag 6 augustus wordt 

de afgelaste wedstrijd van 28 
mei ingehaald. Ook dan verza-
melen op het haventje en afslui-
ting op het zwembadterrein. 

Zondag 7 augustus vissen de 
witvissers hun negende wed-
strijd. Viswater is de Ursemmer-
vaart aan de Walingsdijk. Deze 
wedstrijd wordt gevist volgens 
het combiklassement. Opgeven 
tot vrijdag 5 augustus 20.00 uur 
bij Peter van der Heijdt, tel. 072-
5051056 of 06-27872854.
De uitslagen van de laatste 

jeugdwedstrijd waren als volgt: 
A-groep: 1. Gijs Koot 29 vissen. 
2. Rob van der Heijdt 20 vissen. 
3. Jelle Koot 15 vissen.
B-groep: 1. Rodin Oudendijk 
21 vissen. 2. Lars Baltus, Leo-
nie Schermer 16 vissen. 3. Joran 
Zanbergen 15 vissen.

De laatste witviswedstrijd aan 
het Noord-Hollands kanaal had 
de volgende uitslag:
A-groep: 1. Ron Droog 8800 
gram. 2. Co Duinmeijer 6700 
gram. 3. Peter van der Heijdt 
5500 gram.
B-groep: 1. Han Duin 4525 gram. 
2. Marcel Acquoy 2825 gram. 3. 
Dick Pekel 925 gram.

Meer info op www.samenbeet.nl 
en www.hsvlimmen.nl.

‘Slechtste wedstrijd Red 
Stars ooit’ volgt op stunt
Castricum – Een zeer slechte 
dienst bewees Red Stars Vites-
se zich zondagochtend. 
Na de gewonnen kraker tegen 
Flying Petrels had de Castricum-
se honkbalploeg de koppositie 
kunnen pakken  met een een-
voudige zege. 
Nummerlaatst Olympia liet Red 
Stars echter alle kanten van het 
veld zien: 14-0.
“Onverklaarbaar”, treurde coach 
Jasper van Schoor na afloop. 
‘Van onderschatting was geen 
sprake, want we hadden het al 
eerder moeilijk met Olympia. 
Maar het cliché dat we iedere 

wedstrijd scherp moeten zijn, is 
wel volop bewezen.”

In de derde inning ging alles 
fout wat fout kon gaan. Bij een 
te overbruggen achterstand van 
3-0 had Red Stars allang de der-
de nul moeten maken, maar in 
plaats daarvan kregen de Haar-
lemmers vat op de worpen van 
Sander van Lubeck. De punten-
regen stopte pas bij 10-0. Vaak is 
Red Stars dan in staat zich terug 
te knokken in de wedstrijd, maar 
ook aanvallend was het drama-
tisch. Alleen Maarten de Ruijter 
en Daan Kuijper kwamen tot een 

honkslag. Van Schoor: “Dit was 
zonder overdrijven onze slecht-
ste wedstrijd in de afgelopen tien 
jaar. Dat we niet scoren, is nog 
nooit voorgekomen. We kunnen 
ons niet verschuilen achter het 
vroege tijdstip. Erg zonde dat we 
met deze nasmaak de zomerstop 
ingaan, zeker na onze stunt van 
vorige week.”

De eerste wedstrijd na de zo-
merstop is zondag 28 augustus, 
uit bij Double Stars. Red Stars 
speelt zondag 4 september weer 
thuis, om 14.00 uur tegen Sparks 
Haarlem.
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Stichting Het Waardige 
Dier is operationeel
Regio - Op 23 juli 1998 werd de 
Stichting Het Waardige Dier op-
gericht door de heer D. de Waard 
met als doel om na zijn overlij-
den met de beschikbare gel-
den uit zijn nalatenschap steun 
te verlenen aan organisaties die 
met behulp van vrijwilligers tot 
doel hebben om dieren in Ne-
derland een dierwaardig be-
staan te geven. Met name zwerf-
dieren en gewond geraakte die-
ren, met speciale aandacht voor 
katten, waren het oogmerk van 
de oprichter.
In maart 2010 overleed de heer 
De Waard, waarna executeur, de 
heer Th. Batenburg, samen met 

de medebestuursleden de he-
ren P. Witte en J. Spigt, ervoor 
gezorgd heeft dat de Belasting-
dienst de stichting als officië-
le goede doelen stichting (AN-
BI) heeft aangemerkt. Verder zijn 
de nodige stappen ondernomen 
om de stichting ook feitelijk ge-
reed te maken om aanvragen 
voor subsidie te kunnen behan-
delen. Deze werkzaamheden zijn 
nu voltooid. 
De stichting kan op allerlei ge-
bieden financieel behulpzaam 
zijn aan organisaties die zich in-
zetten voor activiteiten die bin-
nen de doelstelling van de Stich-
ting Het Waardige Dier vallen. Te 

denken is bijvoorbeeld aan eer-
ste hulp, huisvesting, verzorging 
en voeding.
Organisaties, die in aanmerking 
willen komen voor een bijdrage 
van de Stichting Het Waardige 
Dier, kunnen hun aanvraag in-
dienen via www.hetwaardige-
dier.nl. Eerst zal dan door het in-
vullen van een eenvoudige vra-
genlijst een globale screening 
plaatsvinden, waarna de aan-
vraag elektronisch ingediend 
kan worden. Aanvragen dienen 
goed gedocumenteerd en on-
derbouwd te zijn. Nadere infor-
matie is te vinden op www.het-
waardigedier.nl.

De Tuin van Kapitein 
Rommel sprookjestuin
Castricum - De Tuin van Ka-
pitein Rommel is van 25 juli tot 
en met 5 augustus omgetoverd 
in een waar sprookjesparadijs. 
Kom de slapende reus wakker 
kietelen, vaar mee over het water 
in de tuin met de ‘Heen en weer-
wolfboot’ en ervaar het sprook-
je van Vrouw Holle bij de echo-
put! Ook de elfen, kabouters en 
Pinokkio ontbreken niet in de 
sprookjestuin, die ontworpen is 
door kunstenares Anja Jonker 
met hulp van vrijwilligers. 
Elke woensdag, donderdag en 
vrijdag in deze periode kun-
nen de kinderen een speurtocht 

doen. Tussen de middag staan 
de poffertjes (tegen vergoeding) 
klaar. Kosten voor de speurtocht: 
3,00 euro per kind, de opbrengs-
ten komen ten goede aan de 
tuin. De sprookjestuin is ook on-
derdeel van de Jeugdvakantie-
cocktail van Stichting Welzijn, in-
schrijven kan zowel via Stichting 
Welzijn of gewoon bij de tuin.
De tuin is van zichzelf al ‘sprook-
jesachtig‘ met een echte water-
val, prachtige bloemen, kruiden-
tuin en waterput. De sprookjes-
figuren die de tuin deze zomer 
gaan bevolken voelen zich er ze-
ker thuis. 

Afscheid juf Riet Huiberts 
van basisschool Cunera
Bakkum - Op maandag 18 ju-
li was er een groot feest op de 
Cunera. Dit feest was om juf Riet 
Huiberts te bedanken voor haar 
jarenlange inzet als juf en ad-
junct-directeur op deze school. 
Met ingang van dinsdag 19 ju-
li gaat ze namelijk met fpu. Na 
33 jaar op de Cunera gewerkt te 
hebben gaat ze nu samen met 
haar man Hans genieten van het 
maken van mooie reizen en an-
dere culturele activiteiten. Na 
zo’n lange carrière in het on-
derwijs kan het dan ook niet an-
ders dan dat juf Riet een prach-
tige feestdag mee ging maken. ‘s 
Ochtends werd ze met een ont-
bijtje verwend. Vervolgens werd 
ze door een collega met de au-
to van huis opgehaald. Er was 
namelijk een rit met een bak-
fiets gepland, maar die kon he-
laas niet doorgaan vanwege de 

regen. Gelukkig kon een klein 
rondje op het schoolplein en door 
de school wel doorgaan. Door de 
hele school stond een sliert van 
kinderen haar toe te zingen. Ver-
volgens was er een podiumtijd 
waarin alle groepen en de col-
lega’s een optreden voor haar 
verzorgden. Ook kreeg ze na-
mens de hele school een mooi 
versierde schaal, een kunstwerk 
en een bijdrage voor een dans-
voorstelling aangeboden. Na een 
klein feestje in de eigen groep, 
groep 4, en een pannenkoeken-
feest met de hele school, was er 
‘s middags nog een informele re-
ceptie voor belangstellenden. Al 
met al kan men terugkijken op 
een prachtige dag. Op de vraag 
hoe juf Riet deze dag zelf erva-
ren heeft zei ze:”Het is allemaal 
zo gezellig en lief wat die kinde-
ren doen! Geweldig!”

Knutselen met Vakantie Kindervreugd
Castricum - Kinderen kun-
nen tijdens de zomervakantie 
weer  terecht bij Vakantie  Kin-
dervreugdin Dorpshuis De Kern. 
De eerste activiteiten zijn op 
maandag 25 juli van 10.00  tot 
12.00 uur en dan staat knutse-
len op het programma. Maar 

ook figuurzagen, poppen ma-
ken en koekjes versieren. Er kan 
ook weer geschaakt en gesjoeld 
worden en Florida staat klaar om 
te schminken. De kleintjes kun-
nen bovendien kleien, plakken 
en kleuren. 
Wegens blessures van enkele 

vaste medewerkers, wordt ge-
zocht naar mensen die willen 
helpen. 
Kinderen van vier tot en met 
twaalf jaar zijn zonder aanmel-
ding welkom en betalen een eu-
ro entree. Het adres is Overtoom 
15. 

Castricummer Pim van Riet maakt 
een sterke rentree in de autosport
Castricum - Na een jaar van 
absentie heeft Pim van Riet zijn 
come-back in de autosport ge-
maakt. En niet zomaar want hij 
koos voor het HTC Dutch GT4 
Championship, de ‘Konings-
klasse’ van de Nederlandse au-
tosport. Op het circuit van Zol-
der demonstreerde hij van meet 
af aan nog niets aan snelheid te 
hebben ingeboet. 

Pim van Riet had vorig jaar na 
een teleurstellend avontuur in de 
Renault Clio Cup even genoeg 
van de sport, die zoveel weeken-
den in beslag neemt. Hij liet zich 
zelfs niet meer zien op het circuit 
van Zandvoort, waar hij sinds 
1991 ieder jaar heeft geracet. 
Toen hij onlangs door Robert den 
Otter werd benaderd om in diens 
hagelnieuwe BMW M3 GT4 mee 
te strijden ging de Castricummer 
toch door de bocht. Racen in een 
GT4-auto is van een hele ande-
re orde en het deed hem den-
ken aan de tijden dat hij met een 
Renault Mégane het privateers 
kampioenschap won in het toen-
malige Dutch Touring Car Cham-
pionship. De GT4 categorie is 
echter nog een beduidende tree 
hoger op de autosportladder. 
Toen Van Riet op het circuit van 
Zolder aankwam was de lak van 
de M3 nog spreekwoordelijk nat, 
zo vers was het allemaal. En met 
wat basisinstellingen reed de er-

lange-afstandsrace reed hij de 
tweede rijbeurt maar dat werd 
geen pretje omdat de remmen af 
en toe weigerden. 

“Je weet niet of ze het wel of niet 
doen, dus bouw je maar een flin-
ke dosis veiligheid in. Ik zat op 
de bumper van Rob Kamphues, 
maar ging expres steeds veel 
vroeger in de remmen. Ik had 
geen zin om hem eraf te ram-
men, ook al zou ik er feitelijk 
niets aan hebben kunnen doen. 
Nou ja, de kop is eraf en de au-
to heeft heel veel potentieel. We 
hebben nu vier weken de tijd om 
goed te gaan testen en de BMW 
nog een stuk sneller te krijgen”, 
blikte Van Riet alweer vooruit. 

In het weekend van 14 en 15 au-
gustus vindt in het kader van de 
Masters of Formula 3 op het cir-
cuit van Zandvoort de volgende 
krachtmeting plaats. 
Foto: Matthé IJzerman.

varen Noord Hollander prompt 
naar de zesde startplek in een 
veld van 24 deelnemers, waar-
onder een groot smaldeel uit het 
Europese GT4 kampioenschap. 
Een prestatie die alom bewon-
dering oogstte. 
“En dan te bedenken dat we nog 
helemaal moeten gaan uitvlooi-
en hoe je zo’n BMW goed op 
punt krijgt. Dit is echt geweldig”, 
glunderde Van Riet, wiens team 
in de aanloop naar zijn race de 
nodige problemen ondervond. 

De auto had met Den Otter ach-
ter het stuur kort op te weinig 
brandstof gereden en prompt 
sloeg de boordcomputer in een 
noodprogramma, wat het team 
niet zo 1-2-3 wist op te lossen. 
Gelukkig bleek er tijdens de 
race niets aan de hand. Wel ver-
loor Van Riet een aantal posities 
in het gedrang in de openings-
ronde. Hij was al van de zesde 
naar de vierde plaats doorgesto-
ten toen Peter van der Kolk hem 
het gras op drong. Met kunst en 
vliegwerk wist hij de auto weer 
op het asfalt te krijgen maar 
had toen wel zes plaatsen ver-
loren. En hij raakte er nog een-
tje kwijt aan Bernhard van Oran-
je met zijn identieke BMW. “Ik 
heb toen goed kunnen zien dat 
wij met deze auto nog een hoop 
uitzoekwerk hebben”, stelde Van 
Riet, die als tiende finishte. In de 
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Jan Jetze zet zich in voor straatkinderen

“Mooie dingen doen voor 
kinderen die niets bezitten”
Castricum - Jan Jetze Beitler 
(19) vertrekt op 18 september 
naar Kenia. Niet voor een avon-
tuurlijke vakantie, maar om zich 
acht maanden lang in te zetten 
voor de allerarmste kinderen in 
Nairobi. “Ik verheug mij erop om 
de kinderen wat gelukkiger te 
maken en tegelijk hoop ik niet 
dat ik zo verander dat ik geen 
aansluiting meer vind bij mijn 
vrienden.”  

De klanten van de Natuurwin-
kel kennen Jan Jetze als een op-
gewekte en behulpzame mede-
werker. “Ik heb vwo gedaan op 
het Bonhoeffercollege en ben 
daarna gestart met de oplei-
ding Small Business en Retail 
Management. Het leek mij toen 
nog leuk om een klein winkel-
tje of zoiets te beginnen, maar 
ik kwam erachter dat ik meer ie-
mand ben die graag met cijfers 
werkt. Ik ben dus met de oplei-
ding gestopt en fulltime gaan 
werken. En omdat het idee al 
langer speelde om er een tijdje 
tussenuit te gaan, besloot ik toen 
om vrijwilligerwerk te gaan doen. 
Mijn broer heeft dat eerder ge-
daan in India, zelf heb ik geko-
zen voor een Afrikaans land om-

dat ik denk dat ze daar hulp het 
hardste nodig hebben.”
Jan Jetze gaat zich inzetten op 
het project Bosco Boys Nairobi, 
een opvangcentrum voor straat-
kinderen waar 150 jongens een 
thuis wordt geboden. De bijbe-
horende basisschool geeft daar-
naast ook nog eens les aan 150 
jongens en meisjes. De bemid-
deling is in handen van vrijwilli-
gersorganisatie Samen, een on-
derdeel van Don Bosco die werkt 
in de voetsporen van de stich-
ter priester Don Bosco. Jonge-
ren van 18 tot 25 jaar, gelovig of 
niet-gelovig, kunnen via Samen 
als vrijwilliger op een straatkin-
derenproject werken in Afrika, 
Azië of Latijns-Amerika. Jan Jet-
ze is de zoon van dominee Maas 
Beitler en zijn vrouw Marianne, 
die kerkelijk werker is bij de pro-
testantse gemeente. “Ik heb ei-
genlijk nooit met kinderen ge-
werkt, dus het is echt allemaal 
nieuw voor mij”, vervolgt Jan Jet-
ze lachend. “Het is de bedoeling 
dat ik de jongens begeleid in het 
aanleren van de dagelijkse ver-
zorging en zelfredzaamheid, ac-
tiviteiten organiseer en les geef 
op school. Ik verblijf tussen de 
kinderen en ik verheug mij op 

veel vrolijke gezichtjes. Want ik 
hoop het leven voor hen toch 
een beetje mooier te maken. 
Ik zie het als mijn belangrijkste 
taak om extra aandacht te geven 
aan de kinderen.” 
De bezoekers van de Natuur-
winkel weten al dat Jan Jetze 
een sponsoractie is begonnen 
om de kinderen straks nog be-
ter te kunnen helpen. Bij de kas-
sa staat een wereldbolspaarpot 
waarin spontane donaties wor-
den gedaan. “Ter plaatse bekijk 
ik  wat de kinderen echt hard 
nodig hebben. “Dat kunnen ma-
trassen zijn, fietsen, sport- of 
schoolspullen. Het lijkt mij mooi 
om bijvoorbeeld een basketveld 
te realiseren.”
Bosco Boys Nairobi kent vier 
fasen. In de eerste fase leren 
straatkinderen kennismaken met 
Don Bosco en de betere kant 
van het leven. Ze krijgen een 
slaapplaats, eten en wordt hen 
een nieuwe structuur aange-
leerd. Een regelmatig leven zon-
der lijm, geweld en overlevings-
drang. Daarnaast wordt les ge-
geven. De kinderen kunnen dit 
project op ieder gewenst mo-
ment verlaten en ook weer te-
rugkomen. Zodra ze het straat-

leven achter zich laten en een 
nieuw leven willen leiden, mogen 
zij door naar het volgende pro-
ject. Jan Jetze gaat zich inzetten 
voor deze groep. 
“De jongens en de scholieren 
van buiten krijgen basisonder-
wijs tot en met groep acht. Een 
bepaald percentage wordt daar-
na gesponsord door Don Bos-
co voor voortgezet onderwijs. 
De rest gaat naar de technische 
school waar hen een vak wordt 
geleerd.” Jan Jetze heeft de eer-
ste inentingen al binnen te-
gen difterie, polio, tetanus, gele 
koorts en hepatitis en er komen 
er nog meer. Ondertussen is hij 
ook een website gestart, zodat 

iedereen kan meeleven met zijn 
grote avontuur. En er is een re-
keningnummer geopend. “Men-
sen kunnen mij gewoon geld ge-
ven, het doneren in de wereld-
bol in de Natuurwinkel of over-
maken op het rekeningnummer 
van Samen via ING 45.35.723 
t.n.v. Stichting Don Bosco Am-
sterdam, Commissie Samen o.v.v. 
sponsorgeld Jan Jetze Beitler, 
Nairobi. Het geld wordt voor 
vertrek naar Kenia overgeboekt 
naar mijn rekeningnummer zo-
dat ik er mooie dingen mee kan 
doen voor kinderen die helemaal 
niets bezitten.” Volg de beleve-
nissen van Jan Jetze op janjetze-
nairobi.blogspot.com.

Jaarafsluiting en goed 
doel bij de Toermalijn
Castricum - Het schooljaar is 
bij basisschool de Toermalijn af-
gesloten met een feestelijke bij-
eenkomst. Deze had dit jaar een 
bijzonder tintje. Er werd name-
lijk een grote cheque uitgereikt 
aan het goede doel De Duchen-
ne Heroes Challenge. 

Dit is een organisatie die zich ac-
tief inzet voor de spierziekte Du-

chenne. Zij organiseren moun-
tainbiketochten om geld in te za-
melen ter ontwikkeling van een 
nieuw medicijn, die hopelijk zal 
helpen om de overlevingskans 
van kinderen die lijden aan de-
ze spierziekte, te vergroten. Op 
30 juni heeft de Toermalijn een 
sponsorloop georganiseerd, 
waarmee de kinderen ruim 6.700 
euro hebben opgehaald. 

Castricum - De gemeente-
raad heeft op 14 juli besloten om 
haar grondprijzenbeleid voor het 
snippergroen aan te passen. Dit 
deed zij naar aanleiding van een 
evaluatie van de grondverkoop 
van snippergroen. Daaruit is ge-
bleken dat in de huidige markt-
situatie en onder de veranderde 

Gemeente verlaagt prijzen snippergroen
omstandigheid potentiële kopers 
minder makkelijk strookjes snip-
pergroen kunnen financieren. 
De tot nog toe gehanteerde 
grondprijzen, variërend tussen 
de 400 en 510 euro, worden ver-
laagd naar een vaste grondprijs 
van 280 euro per m² voor snip-
pergroen dat niet bebouwbaar 

is. Voor snippergroen dat wel be-
bouwbaar is, geldt voortaan een 
vaste grondprijs van 450 euro 
per m². Als het te verkopen per-
ceel snippergroen groter is dan 
100 m², wordt de waarde van het 
perceel getaxeerd. Daaruit volgt 
dan een, mogelijk afwijkende, 
vierkante-meterprijs. 

Fietsexpeditie met voedselkunstenaar
Bakkum - Al eens wilde asper-
ges uit de duinen gegeten of 
van onbekende aardappelveld-
jes gehoord? Beeldend voed-
selkunstenaars Annechien Mei-
er en René Jansen zijn deze zo-
mer gast op camping Bakkum 
en op zoek in de het Kennemer 
duinenlandschap naar eetbare 
planten aan de kust.

In het werk van de kunstenaars 
staat communicatie en het sa-
menbrengen van mensen cen-
traal. De Veldkeuken is een in-
teractief kunstproject voor gas-
ten van de camping en geïnte-
resseerden. De Mobiele Veld-
keuken bestaat uit een gratis 
fietsexpeditie door het duinland-
schap en een blijvende duin-
moestuin op de camping: de 
Veldkeukentuin. Men kan mee 
op ontdekkingstocht, op zoek 
naar eetbare planten en genie-

ten van een lekker gerechtje 
met wilde groenten, kruiden en 
streekproducten. 
De fietsexpeditie vindt plaats 
vanaf donderdag 21 juli tot en 
met zondag 14 augustus, iede-
re donderdag en zondag om 

15.00 uur. Duur twee uur, fietsen 
zijn te huur op locatie of neem 
een eigen fiets mee. Reserve-
ren en startpunt fietsroute: re-
ceptie Kennemer Duincamping 
Bakkum, Zeeweg 31, tel.: 0251-
661091. 
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Maandag adventureday in 
zwembad Dampegheest
Limmen - ODIsports organi-
seert in zwembad Dampegheest 

een adventureday op maandag 
25 juli voor jongens en meis-

Hobbitdag op 
Geversduin
Castricum - Op 24 juli is er op 
Geversduin een echte Hobbit-
dag. Figuren uit de wereld van 
de Hobbits komen een paar uur 
langs op camping Geversduin. 
Er zijn veel verschillende activi-
teiten en veel informatie voor de 
nieuwsgierigen. Men kan met 
een echt Tolkien figuur op de fo-
to. Het begint op 24 juli om 13.00 
uur en om 16.00 uur zijn ze weer 
gevlogen.
Er is tevens een wedstrijd voor 
de best verklede figuur uit de 
wereld van de Hobbits.
Naast standjes met alles over 
Tolkien en Unquendor, is er een 
lezing over Tolkien en de Hob-
bits. 
Er wordt voorgelezen en men 
kan de toekomst laten voorspel-
len aan de hand van tarot.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
05-07-2011: Quinten Pepijn, zoon 
van Huijnen, E.M.C.O. en Muste, 
M.Y., geboren te Alkmaar. 09-07-
2011: Tamar, dochter van J.S. van 
Wonderen en K. van Wonderen, 
geboren te Beverwijk. 10-07-
2011: Lisa Eline, dochter van B. 
Minkes en H. Damstra, geboren 
te Alkmaar. 11-07-2011: Isabel, 
dochter van J. Stein en F. Llama, 
geboren te Beverwijk.
 
Wonende te Akersloot:
08-07-2011: Eveline, dochter van 
Pepping, R.J.en Jonker, H.C.M., 
geboren te Akersloot.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
08-07-2011: Zoon, Patrick en 
Degeling, Afra Th., beiden wo-
nende te Castricum. 13-07-2011: 
van der Meer, Jeroen en Neij, 
Melanie, beiden wonende te De 
Woude.

Huwelijken en partnerschap-
pen:
08-07-2011: Veldhuisen, Chris-
tiaan J. en Engel, Sylvia, beiden 

wonende te Aalsmeer. 08-07-
2011: Wichers, Colin en Dirkson, 
Catharina A., beiden wonende te 
Limmen. 08-07-2011: Krom, Roel 
N.J. en Hoogenboom, Linda E., 
beiden wonende te Akersloot. 
09-07-2011: de Waard, Antonius 
M. en Jong, Joke M., beiden wo-
nende te Akersloot. 09-07-2011: 
van Leeuwen, Jacob en Bloetjes, 
Jolanda A., beiden wonende te 
Bergen. 14-07-2011: Castricum, 
Erik en Frens, Rieke J., beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Limmen:
10-07-2011: van de Zande, Pe-
trus J.M., oud 82 jaar, overle-
den te Limmen, gehuwd met A. 
de Vries.
           
Wonende te Castricum:
10-07-2011: Zijp, Martinus P. 
oud 77 jaar, gehuwd met A.M. 
Kroon, overleden te Castricum. 
11-07-2011: Laban, Anna, oud 
79 jaar, overleden te Castricum. 
12-07-2011: Poelakker, Johan-
nes, oud 83 jaar, overleden te 
Heemskerk, gehuwd geweest 
met J. Greveling. 

Jazz op Castricum 105
Castricum - Donderdag 21 ju-
li, na het nieuws van 19.00 uur, 
presenteren Jan van Weelden en 
Fred Timmer weer hun veelbe-
luisterde programma ‘Just Jazz’ 
op Radio Castricum 105.
Aan bod komen meer of min-
der bekende jazzsterren. Wat te 
denken van grote namen als  El-
la Fitzgerald, Duke Ellington, 
Count Basie en Stan Getz?  Maar 
ook de fenomenale pianist Tamir 

Hendelman is te horen, terwijl de 
eigen Castricumse Mariëlle Koe-
man laat horen dat je ook in het 
Duits geweldig jazzy kan zingen.

Het programma op Castri-
cum105 is te beluisteren via 
FM 105.0 tot ver in de regio, FM 
104.5 op de kabel in Bakkum en 
Castricum en FM 98.0 op de ka-
bel in Akersloot, Limmen en op 
De Woude. 

Voor jongens én meisjes
Houtcreaties in vakantie 
bij Jeugd en Techniek
Castricum - De populaire knut-
selclub Jeugd en Techniek, ge-
specialiseerd in houtbewer-
ken en techniek, organiseert op 
maandag 1 augustus een activi-
teit houtbewerken voor jongens 
én meisjes van zeven tot en met 
twaalf jaar. De begeleiders hel-
pen bij het bouwen en in elkaar 
zetten van fantastische creaties 
om te gebruiken of als decoratie 
neer te zetten. 

De activiteit is van 14.00 tot 16.00 
uur. De kosten bedragen 3,00 
euro. 

Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn, Geesterduinweg 5 in 
Castricum aan de balie en telefo-
nisch: 0251-656562. De stichting 
is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en op maandag- en woensdag-
middag van 13.30 tot 15.30 uur. 

Nauwelaantje krijgt extra riool
Limmen - Het Nauwelaantje in 
Limmen krijgt een extra riolering. 
Dat zorgt ervoor dat overtol-
lig regenwater sneller wordt af-
gevoerd en daarmee moeten de 
problemen met water op straat 
verminderen. De werkzaamhe-
den zijn gepland in oktober en 
duren ongeveer vier weken. 
Tijdens de werkzaamheden is 
het Nauwelaantje afgesloten 
voor het verkeer. 
Het verkeer op de kruisingen 
Visweg/Nauwelaantje en Bo-

gerdlaan/Nauwelaantje is ge-
stremd.
Op donderdag 28 juli kunnen 
belangstellenden zich laten in-
formeren over het proces en de 
uitvoering van de werkzaamhe-
den. Er is gelegenheid om vra-
gen te stellen tussen 16.00 uur 
en 19.00 uur in de gemeentelijke 
locatie Zonnedauw 4 te Limmen. 

Meer informatie: de heer Jorg 
Herling, projectleider, tel. (0251) 
661 122. 

jes in de leeftijd van acht tot en 
met twaalf jaar. Veilig gezekerd 
aan kabels wordt er flink geklau-
terd  en geklommen in en rond-
om de bomen. Kinderen kunnen 
de speciale pamper-jump doen 
en in een reuzeladder klimmen. 
Ook wordt het spectaculaire spel 
team-in-balance gespeeld en 
kan er meegedaan worden aan 
een wedstrijd kratstapelen. De 
activiteit is van 11.00 tot 13.30 
uur en wie wil mag na afloop in 
het zwembad blijven zwemmen. 
Deelnamekosten voor adven-
tureday zijn 3 euro. 

Aanmelden kan bij de Stich-
ting Welzijn Castricum, Geester-
duinweg 5, tel. 0251-656562 op 
werkdagen in de ochtenduren 
van 9.00 tot 12.30 uur en maan-
dag en woensdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur. Voor meer 
vakantieactiviteiten zie: www.
welzijncastricum.nl.

Wereldouders gevraagd voor 
ervaring om nooit te vergeten
Castricum - Volgende maand 
komen 57 buitenlandse studen-
ten naar Nederland om zich een 
jaar lang onder te dompelen in 
de cultuur. Zij gaan naar een 
middelbare school, leren ver-
plicht Nederlands en wonen in 
een gastgezin. Ze komen uit de 
hele wereld via YFU Internatio-
nal Exchange, een non-profit or-

ganisatie die kantoor houdt in 35 
landen en dus ook in Nederland. 
Voor 20 van de 57 studenten 
wordt nog gezocht naar gast-
gezinnen. Een gastgezin zorgt 
voor kost en inwoning en schrijft 
de student in op een middelba-
re school. De jongeren doen ge-
woon mee met de rest van het 
gezin, dus ook de tafel dekken, 

afwassen, kamer opruimen en de 
hond uitlaten. “Het is een bijzon-
der leuke ervaring om iemand 
uit een geheel andere cultuur in 
huis te hebben”, zegt Gert-Jan 
Bremer die het aanspreekpunt is 
in Castricum. Hij spreekt uit er-
varing. “Je leert erg veel van el-
kaar en krijgt meer begrip voor 
de verschillen. Uit deze uitwisse-
lingen ontstaan vaak zeer hechte 
vriendschappen.” Kijk voor meer 
informatie www.yfu.nl of bel 06-
26963048 voor een ervaring om 
nooit te vergeten. 

Castricum - In de nacht van 
zondag op maandag is er inge-
broken bij supermarkt Albert 
Heijn in winkelcentrum Gees-
terduin. De dader(s) zijn binnen-
gekomen via de gaatjesboorme-
thode en hebben tabak en tele-
foons buitgemaakt. In dezelfde 
nacht is een poging tot inbraak 
gedaan bij Albert Heijn in Eg-
mond. 

Inbraak AH

Word krantenbezorger!
Regio - De Castricummer en De 
Uitgeester Courant zijn op zoek 
naar enthousiaste jongens en 
meisjes of energieke 55-plus-
sers die graag buiten zijn. El-
ke woensdagmiddag of -avond 
wordt de krant huis-aan-huis 
bezorgd in beide gemeenten. 
Krantenbezorgers kunnen tijde-
lijk aan de slag tijdens de zomer-
vakantie of voor vast. Het bezor-

gen van de krant levert een aar-
dig zakcentje op en het is ge-
makkelijk om te doen. Boven-
dien is de lichaamsbeweging 
in de buitenlucht ook nog eens 
heel gezond. De uitgever zorgt 
voor een krantentas. 

Bel voor informatie of opgave 
naar Verspreidnet en vraag naar 
Martin, tel.: 0251-674433.
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Poëzie uit 1956 

Welkom in Castricum
Castricum - Het was deze 
maand 55 jaar geleden dat het 
echtpaar Steenman in het hu-
welijk trad. Helaas overleed de 
heer Steenman in 2002, dus van 
een feestje was geen sprake. Het 
trouwalbum werd wel tevoor-
schijn gehaald, met nostalgische 
zwart-wit foto’s waarop een ge-
lukkig bruidspaar te zien is, com-
pleet met balkonscène. “Zonder 
kus, want dat mocht toen nog 
niet”, grapt de 79-jarige mevrouw 
Steenman.
De verrassing was groot toen 
er een enveloppe uit het trouw-
album viel met daarin een wel-
komstgedicht. “Ik was het be-
staan van dat gedicht helemaal 
vergeten”, vervolgt zij. “Het is ge-
schreven door Abraham W. van 
Kluijve, de toenmalige dorps-
dichter van Castricum. Hij was 

destijds een collega van mijn 
vader die bij de Nederlandse 
Bank werkte in Amsterdam. Zelf 
woonden wij in Heemstede. Na-
dat we zes jaar verloofd waren, 
kochten mijn man en ik een huis 
in Castricum. Het dorp had des-
tijds zo’n zevenduizend inwo-
ners en was veel kleiner dan nu. 
We werden omringd door wei-
landen. Toen de heer Van Kluij-
ve hoorde dat wij ons in Castri-
cum zouden vestigen, heeft hij 
een gedicht voor ons gemaakt.”
Abraham W. van Kluijve was een 
zeer geliefde inwoner. Naast het 
schrijven van gedichten voor het 
Nieuwsblad voor Castricum en 
op verzoek van familie of vrien-
den, was hij actief bij verschil-
lende sportclubs en wandelde 
hij graag. Hij overleed in 1983 op 
op 87-jarige leeftijd.

Ik wip uit Castricum eens aan
Met heel veel dorpsplezier,
En roep u reeds een welkom toe,
Al zij het op papier.

Nog tooit u sluier, bloem en kroon,
Nog klinkt het blijde JA
U als een zegenrijk geluid
In tere klanken na.

Doch straks na het prettig feest-
diner
Wacht hier aan ’t fraaie duin,
Uw huis, uw hof, uw interieur
Uw toegang en uw tuin.

De stap is groot van ’t stadsgeluk

Naar ’t povere boerse dorp!
Bedenk dat bij uw vestiging
Gij waagt een hoge worp.

Gij vindt de straat niet geplaveid
En ’t wankele wegendek
Vertoont dicht bij uw toegangshek
Nog menig wrakke plek.

Het licht uit ’t grote stads-egaal,
Dat mist ge hier subiet,
Uw pad is schaars verlicht. Al-
dus;
Verstap u ’s avonds niet.
 
De ‘dienders’ zijn hier joviaal,
Doch klopt ge uw matje uit,

Dus als ge merkbaar stof verwekt,
Dan is een bon uw buit!
 
Hier is geen grote stadsvermaak,
Noch dancing of tam-tam,
Geen Hout of Grote markt ofzo,
Geen keukenhof of Dam.
 
Maar wat ge vindt, bruidjelief,
En ook u heer gemaal,
Dat is een dorpsintieme sfeer,
Gij komt niet in een ‘kraal’.
 
Maar in een dorp dat leunt aan 
’t duin
En waar de Papenberg
Als ’t ware het landschap overziet,

Dit imponeert zo erg,
Gij vindt het povere slingerpad
En ’t vroege bloeiend hout,
Sering en kruid en bosviool,
Al is ons bos geen woud.
 
De wulp krijst vluchtend om u 
heen,
De nachtegaal verblijdt,
Kortom, zijt gij dus eenmaal hier,
Dan geldt slechts; beidt uw tijd!
 
Van heel het zinderend Hollands 
duin 
Is Castricum de ‘clou’!
Wij roepen dus op deze dag
U ’n hartelijk welkom toe!!! 

Castricum - De stichting Welzijn 
Castricum heeft voor senioren in 
de zomermaanden een aantal 
activiteiten georganiseerd. Op 
donderdag 21 juli een wandeling 
door het Heilooer Bos. Ben Pie-
pers maakt met de deelnemers 
een verrassende wandeling van 
zeven kilometer. Na afloop wordt 
koffie gedronken in ‘het Loo’ bij 
Brasserie Veld. Startpunt en ver-
zamelplaats om 13.30 uur; bij 
verkeerslicht Kerkelaan in Hei-
loo rechts afslaan en parkeren 
parallel aan de straatweg, kos-
ten 5 euro. 
Op 28 juli wordt in Limmen een 
film gedraaid: Mijn opa is een 
bankrover. Grace van 13 jaar wil 
graag alles weten over haar Su-
rinaamse vader, maar niemand 
wil haar iets vertellen. Opa Ger-
rit is de enige die haar kan hel-
pen en met haar mee wil gaan 
naar Suriname. Probleem is dat 
zijn geheugen hem in de steek 
laat en opa’s spaargeld is ge-
blokkeerd. Grace haalt opa over 
de bank te overvallen. Toegang 2 
euro, kleinkinderen gratis. Aan-
vang 14.00 uur. 
Op 29 juli is er de Bakkummer 
Banroute. Verzamelen om 10.00 
uur bij ’t Oude Theehuys op Dijk 
en Duin voor koffie met een muf-
fin. Vervolgens wordt in een rus-
tig tempo een wandeling van ze-
ven kilometer gemaakt. Rinus 
Vink stopt regelmatig op bijzon-
dere plekken en vertelt hierover. 
De paden zijn verhard en onver-
hard. Deelnamekosten 5 euro.

Activiteiten 
voor senioren

Hannie dertig jaar in 
dienst bij Van Vuuren
Regio - Op 15 juli was het der-
tig jaar geleden dat de filiaal-
manager van Van Vuuren Mode 
in Heemskerk in dienst trad bij 
het bedrijf. Hannie is begonnen 
als mode-adviseuse. Op dat mo-
ment had Van Vuuren Mode drie 
filialen, inmiddels zijn dat er 26.

“Ik vind het nog steeds enig om 
te werken bij Van Vuuren Mo-
de”, vertelt zij. “Alle soorten men-
sen mag je helpen, van jong tot 

oud. Ik geniet van de sfeer, de 
gezelligheid en de mooie kle-
ding.” Hannie heeft niet altijd in 
Heemskerk gewerkt, ze was ook 
filiaalmanager in Beverwijk en 
Haarlem. Sinds twintig jaar is zij 
filiaalmanager in Heemskerk.

Waarin onderscheidt Van Vuu-
ren Mode zich ten opzichte van 
andere damesmodezaken? “Je 
wordt bij ons nog echt persoon-
lijk geholpen. Dat zie je bijna 

nergens meer. Ga maar eens de 
stad in! Daarnaast verkopen we 
goed passende, mooie kleding 
voor iedereen. Van Vuuren is ge-
woon de mooiste modezaak!” 
Wat is het grootste verschil tus-
sen toen en nu? “In de winkel is 
het veel drukker geworden. We 
hebben heel veel lieve klanten, 
maar de mensen hebben tegen-
woordig veel minder tijd, ze zijn 
gehaaster. Vakkennis staat bij 
ons hoog genoteerd. De mensen 
zijn ook steeds mondiger gewor-
den en dan is het goed om te 
weten waar je over praat.” Han-
nie sluit enthousiast af: “Ieder-
een moet gewoon zelf komen 
kijken, want we hebben zoveel 
leuke dingen!”

Straattheater Karavaan komt naar Castricum
Castricum - Het Straatthea-
ter van het zomertheaterfesti-
val Karvaan strijkt op 27 juli neer 
op en rond het Bakkerspleintje, 
het horecaplein aan de Dorps-
straat en het pleintje naast de 
hervormde kerk. Net als voor-
gaande jaren kunnen inwoners 
en toeristen van alle leeftijden 
genieten van de meest uiteenlo-
pende, verrassende theateracts. 
De straattheaterdag is dankzij 
subsidie van de gemeente en de 
medewerking van ondernemers 
gratis toegankelijk.  Van 14.00 tot 

17.00 en van 19.00 tot 21.00 uur 
vinden de volgende acts op één 
van de pleinen plaats. 
The ministry of Shortcuts van 
Pieter Post Productions met ver-
bazingwekkende acts op het 
kleinste podium van Noord-Hol-
land. Sulky M1 met Cie Mobil, 
een alleengaande reiziger richt 
ter plaatse een nieuw onderko-
men in met zijn bijzondere auto-
tje. Bij Sid Bowfin rijst de vraag 
of hij net zo goed vioolspelen 
kan met zijn benen in zijn nek? 
En dan Just passing thru van Te-

atro Pachuco. Zonder ook maar 
woord te spreken zal deze stil-
le clown kinderen laten stralen. 
Baby sings the blues van Etien-
ne Borgers. 
Wat begint als een verwarren-
de scène uit een verborgen-ca-
meraprogramma waarin een va-
der zijn kinderwagen steeds ver-
geet, mondt uit in een hilarische 
straatvoorstelling. Er is een le-
vende standbeeldkok met knik-
kerbaan. Hij brengt pret op re-
cept. Esperando la Luna van Te-
atro Pachuco toont een schip vol 

muzikale dwazen: een prinses, 
een kapitein, een zeeman, een 
poëet en een clown. Samen zei-
len ze naar de maan om deze te 
vangen. 
In The Thinker van Stuff and 
Things wordt de vraag gesteld 
hoe de wereld er uit zou zien als 
iedereen elkaars gedachten kan 
horen. Tot slot 4WTDG van Te-
atro Pachuco/Juan Trukyman. 

Een prettig gestoorde perfor-
mance waarin Juan Trukyman 
het publiek meeneemt naar een 
wereld vol uitdaging en fantasie. 
Foto: Geert Snoeier.
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Mountainbiken met Castricummer in Brazilië

“Ik ben niet op vakantie,
ik ben echt geëmigreerd”
Castricum - Drie jaar geleden 
zijn ze geëmigreerd en zo lang 
heeft het bijna ook geduurd 
voordat zij hun droom konden 
verwezenlijken; een eigen be-
drijfje opzetten dat mountain-
biketochten organiseert. Castri-
cummer Rik Zonneveld (37) en 
zijn vrouw Fatima Kors (39) uit 
Haarlem organiseren meerdaag-
se tochten in het natuurpark 
Chapada Diamantina in Brazilië. 
“Het eerste jaar schrok ik steeds 
van de gedachte dat ik niet op 
vakantie was, maar echt geëmi-
greerd!”, zegt Fatima lachend.  
Zij zijn momenteel een paar we-
ken in Nederland om wat bij te 
verdienen en hun familie en 
vrienden te zien. “We hebben 
elkaar ontmoet op een perso-
neelsfeest van de dak- en thuis-
lozenzorg in Amsterdam”, ver-
volgt Fatima. “Daar vullen we nu 
de gaten op in het zomerrooster 
van het personeel.” Na hun eer-
ste ontmoeting kwam de relatie 
terecht in een stroomversnelling. 
Rik: “We houden allebei van rei-
zen en het plan ontstond om sa-
men een wereldreis te maken. 
Tegelijk fantaseerden we over 
wonen in een tropisch klimaat. 
Niet lang daarna hebben we de 
knoop doorgehakt; we zouden 
emigreren. Onze voorkeur ging 
uit naar Zuid-Amerika en na een 
vakantie van drie weken in Bra-
zilië, wat trouwens meteen onze 
huwelijksreis was, wisten we dat 
we ons daar wilden vestigen.” 
Fatima: “Ik wist dat al op het mo-
ment dat ik het vliegtuig uitstap-
te en de geur van Brazilië rook.” 
Beiden zijn enig kind. Terwijl de 
ouders van Fatima geschrokken 
reageerden op de emigratieplan-
nen, was het voor Loes, de moe-
der van Rik, en haar vriend Bert 
een logisch vervolg op alle reizen 
die Rik heeft gemaakt.
De Braziliaanse overheid kent 

nieuwkomers, die een onderne-
ming willen starten, een investe-
ringsvisum toe. “Hiervoor moes-
ten we een Braziliaanse rekening 
openen en daar vijftigduizend 
dollar op storten”, vertelt Rik. “We 
hadden geld gespaard en Fatima 
verkocht haar huisje in Amster-
dam voor een mooi bedrag. Ge-
lukkig hebben we in Brazilië een 
goede vriendin wonen, die het fi-
nanciële gedeelte voor ons heeft 
afgehandeld.” De eerste drie 
maanden woonden zij in Ilhé-
us in Bahia, aan de zogenaamde 
Cacaokust, en daar ontdekten ze 
dat er een verschil is tussen va-
kantie vieren en een bedrijf be-
ginnen. Fatima: “We wilden toen 
nog een bed & breakfast starten, 
maar de contacten verliepen zo 
ontzettend moeizaam. De men-
sen en het gebied gingen ons 
uiteindelijk tegenstaan, het leek 

wel een bananenrepubliek.” Rik 
en Fatima hielden vast aan het 
idee dat zij zich aan de kust wil-
den vestigen. “Daarna zijn we in 
de buurt van Rio geweest, maar 
dat was het ook niet. Mensen 
waarschuwden ons voortdurend 
om toch vooral voorzichtig te zijn 
en ik werd bang. Ik vermoed dat 
de bewoners spoken zien door 
het vele geweld dat wordt ge-
toond op tv. Natuurlijk moet je in 
de steden uitkijken, maar daar-
buiten is de sfeer heel ontspan-
nen.” De ouders van Fatima kwa-
men op bezoek, zij heeft een Ne-
derlandse vader en haar moeder 
is Indonesisch. Beiden houden 
van het uitgaansleven, van dan-
sen en muziek. “Mijn vader is 75 
jaar oud en dat weerhield hem er 
niet van om in een taxi te stap-
pen om in Rio uit te gaan. Van te-
voren hadden we hem een paar 

Portugese zinnetjes geleerd en 
zo ging hij op pad.” Rik en Fati-
ma trokken daarna naar het zui-
den waar de bevolking rijker is. 
“Maar daar was de luchtvochtig-
heid zo hoog dat de tegels en het 
kookgerei in de keuken spon-
taan beschimmelden. Mijn ou-
ders lagen te klappertanden in 
hun bed, zo klam was het.”
Na een periode van hoogte- en 
vele dieptepunten, besloten Rik 
en Fatima nog één zoektocht 
te maken per lijnbus en als dat 
niets op zou leveren terug te ke-
ren naar Nederland. Rik: “Maar 
je gaat weg met een droom en 
dan is het heel moeilijk om die 
te laten varen. Het idee om een 
bed & breakfast te beginnen was 
toen al van de baan, want daar 
zijn er al teveel van en boven-
dien wilden we ons niet kluis-
teren aan huis. Ook het plan om 

tal prachtige wandeltochten uit-
gezet.”
De allereerste keer dat ze op pad 
ging met twee Brazilianen was 
erg spannend. Lachend: “We 
konden er eigenlijk allebei niet 
van slapen. Allerlei doemscena-
rio’s dienden zich aan. Ik hoopte 
maar dat ze niet ter plekke dood 
zouden vallen. Het is natuurlijk 
helemaal goed gegaan.”
In Brazilië is mountainbiken een 
relatief dure sport die in opkomst 
is door een sterke groei van de 
middenklasse. “Onze eerste 
klanten keken gek op dat ze in 
Mucugê in een hotel sliepen met 
een Duitse eigenaar en op pad 
gingen met een Nederlander.”
Het dorp Mucugê heeft een re-
gionale functie en biedt vrij veel 
voorzieningen. Elke week kopen 
Rik en Fatima groenten en fruit 
op de markt van de boeren uit 

ons aan de kust te vestigen heb-
ben we bijgesteld.” Toen kwa-
men ze terecht in het bergdorp 
Mucugê in natuurpark Chapada 
Diamantina en alles viel op zijn 
plaats. “Na een zoektocht van 
twee jaar en drie maanden heb-
ben we gevonden wat we zoch-
ten. Ondertussen was het plan 
geboren om een bedrijfje te be-
ginnen dat tochten organiseert 
voor moutainbikers en wande-
laars. Diamantzoekers hebben in 
deze streek hun sporen achter-
gelaten, waardoor er nu fantas-
tische singletracks zijn en geen 
gebrek aan onverharde wegen. 
De routes worden gekenmerkt 
door watervallen, riviertjes, grot-
ten, canyons, tafelbergen en ko-
loniale diamantdorpjes, een echt 
mountainbikeparadijs. Bij ons 
huis hebben we een winkel met 
mountainbikes die gehuurd kun-
nen worden. We bieden meer-
daagse mountainbiketochten 
variërend van een dag tot twaalf 
dagen. Ik ben de gids en Fatima 
rijdt in de assistentieauto met 
de bagage en zij zorgt voor wa-
ter en fruit. Overnachten doen 
we in de koloniale diamantdorp-
jes. De gemiddelde temperatuur 
is 19 graden, terwijl dat in de la-
ger gelegen gebieden rond de 
23 graden is en dat is gauw te 
warm voor zo’n inspannende ac-
tiviteit. Ook hebben we een aan-

de omtrek. Rik: “Het enige wat 
we echt missen is lekkere kaas. 
Er wonen meer buitenlanders 
waaronder een Engelse dame 
die een boeddhistische monnik 
is. Er is een Indiaan, een Span-
jaard en een Italiaan die pizza’s 
verkoopt. En Theo uit de Betuwe 
die hier pruimen kweekt. Heel 
exotisch vinden de Brazilianen 
dat. De oorspronkelijke bewo-
ners hebben trouwens de meest 
vreemde namen. President Ken-
nedy bijvoorbeeld of namen die 
echt niet uit te spreken zijn. Toen 
Loes en Bert, mijn moeder en 
haar vriend, hier op bezoek wa-
ren hoorden we dat ze eigenlijk 
niet meer terug wilden naar huis. 
Dat deed mij goed om te horen, 
de beslissing om te emigreren is 
juist geweest.” Maar Fatima mist 
vriendinnen waar ze spontaan 
bij langs kan gaan. “De Brazili-
anen zijn heel uitbundig en har-
telijk. Uitnodigingen krijgen we 
genoeg, maar als je dan op be-
zoek komt, kijken ze heel gek op 
en snappen ze niet goed wat je 
komt doen. En dat is nog maar 
een van de vele verschillen in 
cultuur waar we zo langzamer-
hand achter komen. Tegelijk ge-
niet ik zo van de zon, de geur, 
het licht en de ruimte in Brazi-
lië dat ik echt niet meer anders 
wil!” Kijk voor meer informatie op 
www.diamantinabike.com. 




