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Aangehouden na bedreiging
Uitgeest - De politie kreeg 
woensdagavond rond 23.00 uur 
een melding dat op een boot op 
het Uitgeestermeer een man for-
se bedreigingen uitte naar een 
andere, voor hem onbekende, 
man. De agenten hebben de ver-

dachte, een 47-jarige Alkmaar-
der, op de boot aangehouden. 
De verdachte bleek stevig onder 
invloed van alcohol te zijn. 
Hij is ingesloten voor verhoor. 
De politie maakte proces-ver-
baal op.

Auto over de kop op A9
Uitgeest - De politie kreeg in 
de nacht van vrijdag op zaterdag 
een melding van een auto die op 
de A9 over de kop geslagen was. 
Een 27-jarige man reed in de 
richting van Alkmaar. Ter hoog-
te van de oprit Uitgeest kwam 
hij met zijn rechtervoorwiel in de 
berm. Vervolgens raakte de man 
de macht over het voertuig kwijt, 
schoot hij naar de linkerzijde van 
de weg en kwam op de vangrail 
terecht. Door de snelheid gleed 
het voertuig nog enkele tien-
tallen meters over de vangrail, 
botste tegen een verlichtings-
paal en kwam op zijn kop op de 

weghelft voor het verkeer uit de 
richting Alkmaar terecht. De be-
stuurder wist zichzelf uit de auto 
te bevrijden. Vlak daarna kwam 
een 22-jarige automobiliste uit 
de richting van Alkmaar aanrij-
den. De vrouw kon het wrak op 
haar weghelft niet meer ontwij-
ken en botste er tegenaan. Bei-
de bestuurders zijn naar een zie-
kenhuis vervoerd. Van de 27-ja-
rige bestuurder is bloed afgeno-
men om te onderzoeken of hij 
onder invloed van drugs of alco-
hol was. De A9 is in de richting 
Beverwijk ruim drie en een half 
uur afgesloten geweest. 

Muziekfeest voor groot en klein
Castricum - Het draaide na-
tuurlijk vooral om de muziek, 
zondag tijdens het uit Je Bak 
Festival in het Willem de Rijke-
plantsoen, PinkPop in het klein. 
Jazzy blues, hiphop, ska, indie-
rock, pop, punk en hardrock; 
de optredens waren verrassend 
goed. Maar er was meer te be-

leven. De silent disco, swingen 
met een koptelefoon op, thea-
ter en originele spelletjes voor 
kinderen, kunst, natuurbeleving, 
kraampjes, lekker eten en koud 
bier. De zon deed de rest. Jorin-
de Reijnierse, die deel uitmaakt 
van de organisatie, schat in dat 
er duizenden bezoekers zijn ge-

weest. “Het was weer drukker 
dan vorig jaar en ook dit keer 
is het festival zonder incidenten 
verlopen.” Dat de stroom even 
uitviel bij de eettenten zullen 
weinig bezoekers hebben ge-
merkt. Zoals elk jaar komen de 
jongeren die het festival bezoe-
ken uit heel Nederland, de ou-
ders met kinderen en de seni-
oren komen uit de directe om-
geving. En de bezoekers zijn het 
elk jaar weer allemaal met elkaar 
eens; het was weer een dag met 
een gouden randje. 

Leren drummen doe je zo!

Hilda Kibet in actie op 
de Olympische Spelen 
Castricum - Atlete Hilda Ki-
bet start  zondag 5 augustus 
om 12.00 uur Nederlandse tijd 
aan de Olympische marathon. 
Zij kwalifi ceerde zich in maart 
2012. De van oorsprong uit Ke-

Bóórdevol lokaal nieuws!

&

nia afkomstige Kibet is partner 
van marathonloper Hugo van 
den Broek. Samen hebben zij de 
afgelopen negen weken door-
gebracht in Colorado in de VS, 
waar Hilda trainde. 

Castricum - Op 30 juli heeft 
Randweg No Way ruim 1.500 re-
acties aangeboden aan de frac-
tie van de D66. Randweg No Way 
heeft naast de steun van een 
deel van de bewoners ook de 
steun van zes veeteeltbedrijven, 
waarvan er door de randweg vier 
noodgedwongen zouden moe-
ten sluiten, de volkstuincom-
plexen, Landschap Noord Hol-
land, stichting De Hoge Wei-
de, agrarische natuurvereniging 
Waterland en Dijken, Weidevo-
gel Beschermingsgroep Castri-
cum, Werkgroep Oud-Castricum 
en Stichting Alkmaardermeer-
omgeving. De Toermalijn en het 
Bonhoeffer College hebben zich 
actief achter het bewonerscol-
lectief geschaard. Ook het Jac. 
P. Thijsse College heeft zich so-
lidair verklaard Raadsleden Ma-
riska El Ouri en Marcel Steeman 
van de D66 reageerde betrok-
ken en waren  aangenaam ver-
rast door de vele reacties van de 
bewoners van Castricum en ove-
rige groeperingen. De fractie gaf 
aan tegen de randweg te zijn. 

1.500 reacties voor D66
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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

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

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum: 22-07-
2012: Roos, dochter van S. Bek-
ker en M. van der Rol, geboren te 
Castricum. 21-07-2012: Elise An-
na, dochter van G.J. Dekker en 
A.C. Cornelisse, geboren te Be-
verwijk. 24-07-2012: Sten Loeco, 
zoon van D.L. Koning en L.J.E. 
Kerssens, geboren te Beverwijk.

Wonende te Limmen: 20-07-
2012: Jesse Hendericus Cornelis, 
zoon van J.C.M. de Ruijte, gebo-
ren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
23-07-2012: van Keeken, Chris-
tiaan E. en Hamilton, Jo D., bei-
den wonende te Limmen. 25-
07-2012: Wolkenfelt, Erik G. en 
Brouwer, Sandra J., beiden wo-
nende te Castricum
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
20-07-2012: Lute, Joost en van 
Esveld, Angelique N., beiden wo-

nende te Castricum. 20-07-2012: 
Meijer, Markus W. en Gouda, 
Arendje A.E., beiden wonende 
te Egmond-Binnen. 20-07-2012: 
Heimerikx, Jos en Baas, Chantal 
T.M., beiden wonende te Heer-
hugowaard. 20-07-2012: Schenk, 
Joost en Arends, Saartje, beiden 
wonende te Landsmeer. 25-07-
2012: de Waard, Paulus L.J. en 
de Goede, Catharina M, beiden 
wonende te Bakkum.
 
Overleden:
Wonende te Beverwijk:
23-07-2012: Koelman, Hendrikus 
J., oud 83 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met H. Noorder-
meer. Wonende te Castricum:
18-07-2012: Castricum, Anna 
M.R., oud 79 jaar, overleden te 
Castricum. 20-07-2012: Postema, 
Catharina J., oud 86 jaar, overle-
den te Bergen (NH), gehuwd ge-
weest met D.J. Kernkamp. Wo-
nende te Limmen: 24-07-2012: 
Kuijper, Jacobus A., oud 62 jaar, 
overleden te Limmen, gehuwd 
met C.H. Scholten.

Auto in brand op A9
Akersloot - De brandweer van 
Akersloot kreeg zondagmiddag 
rond kwart over twee een mel-
ding van een autobrand op de 
A9. Twee rijstroken werden afge-

sloten voor het verkeer richting 
Uitgeest. De auto is opgehaald 
door de berger. De oorzaak van 
de brand is onbekend. Foto: mg-
kmedia.nl/Lucas Hazes.

Man gewond na ongeval
Castricum - Vrijdagmorgen 
omstreeks 7.45 uur raakte een 
71-jarige man uit Castricum ern-
stig gewond bij een ongeval op 
de Vinkebaan. Een 40-jarige 
Castricummer stond met zijn be-
drijfsauto stil voor de spoorbo-
men op de Vinkebaan. 

Door problemen met een trein 
op het station Castricum, bleven 
de spoorbomen gesloten. De be-
stuurder besloot hierop achter-
uit te rijden en te keren. Hij had 
echter niet gezien dat het slacht-

offer, dat aanvankelijk rechts van 
zijn auto stond, met zijn rollator 
achter de wagen langs liep. De 
auto botste tegen het slachtoffer 
die onder de auto terecht kwam. 
De man liep ernstig beenletsel 
op. Ook werd de man onwel. Hij 
moest ter plaatse worden gere-
animeerd. Het slachtoffer is in 
zorgwekkende toestand overge-
bracht naar het Medisch Cen-
trum Alkmaar. 
Bij het ongeval werd assistentie 
verleend door medewerkers van 
een traumaheli.

Nostalgie
Castricum - Tijdens de open 
dag van de Werkgroep Oud-
Castricum op zondag 5 augus-
tus is een eenmalige expositie te 
zien met als onderwerp ‘Groe-
ten uit Castricum en Bakkum’. 

De expositie bestaat uit een deel 
van de vele nostalgische an-
sichtkaarten die de werkgroep in 
haar bezit heeft en die met na-
me door vakantiegangers wer-
den verzonden. Belangstellen-
den zijn welkom in De Duynkant 
aan de Geversweg 1b van 12.00 
tot 17.00 uur.

Castricum - Maandagochtend 
wordt in Dorpshuis De Kern op 
de Overtoom 15 weer een ge-
zellige knutselochtend gehou-
den voor alle kinderen van vier 
tot twaalf jaar. De kinderen gaan 

Knutselen en zo verven, plakken, kleien, figuur-
zagen en Florida de Groot is er 
om te schminken. Voor de grote 
kinderen is er tafelvoetbal, tafel-
tennis en sjoelen. Van 10.00 tot 
12.00 uur lekker bezig zijn kost 
een euro. Alle kinderen zijn wel-
kom, aanmelden is niet nodig. 
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Bakkum - Vanwege het slech-

Optreden Bluesix verplaatst
te weer is het Bluesix-optreden 

bij strandpaviljoen Bad Noord 
van vrijdag 27 juli verplaatst naar 
vrijdag 3 augustus. De entree is 
gratis. 

Neeltje exposeert in de bieb 
Castricum - Tot 10 september is 
het werk van Neeltje Sombroek 
te zien in de bibliotheek. Neeltje 
Sombroek is al meer dan twin-
tig jaar lid van de vereniging Per-
spectief, waar zij begon met na-
tuurschilderkunst. Neeltje laat 
zich vooral inspireren door land-
schappen en verre einders. Een 
pastelkleurig hyacintenveld in 
een lichte nevel bijvoorbeeld. 
ZIj werkt veel met verdunt acryl, 
wat zij aanbrengt op vochtig pa-
pier. Ook werkt zij met pandak-
rijtjes op droog papier, waar zij 
vervolgens met verdunde acryl 
overheen gaat. Binnen schildert 
Neeltje vazen, kommen en an-
deren figuren. Buiten maakt zij 
gebruik van haar naaste omge-

Expositie in Gemaal 1879
Akersloot - Van 5 augustus tot 
en met eind september expo-
seert de keramiste Annlies Deu-
tekom in het Gemaal 1879 aan 
de Fielkerweg 4 te Akersloot Zij 
is begonnen als zeefdrukker in 
haar eigen drukkerij in Alkmaar. 
Na enige vakopleidingen te heb-
ben gevolgd weet zij haar crea-
tiviteit op een professionele ma-
nier vorm te geven. Inmiddels 
kan Annelies zichzelf keramiste 
noemen. Tevens werkt zij graag 
met brons. 
Gedurende deze expositie is het 
gemaal geopend en wordt iedere 
zondagmiddag tussen 13.30 uur 
en 16.30 uur uitleg gegeven over 
de werking van het gemaal. Als 
de omstandigheden gunstig zijn 
wordt het gemaal ook in wer-
king gesteld. In de maand sep-
tember is het gemaal en de ex-
positie extra te bezichtigen op de 
Open Monumentendagen. Deze 
zijn dit jaar op 8 en 9 september, 
het gemaal is dan geopend van 
10.00 tot 17.00 uur en kosteloos 
te bezichtigen.

ving Bakkum. Hier vindt zij een 
ideale combinatie van oud land-
schap, boerderijen en duinen die 
zijn terug te vinden in haar werk. 

Hoezo saaie zomer?
Castricum -Stichting Welzijn 
Castricum en alle ouderenorga-
nisaties organiseren activiteiten 
voor 65-plussers. Op dinsdag 14 
augustus kan men van 10.00 tot 
11.15 uur deelnemen aan het uit 
Amerika overgewaaide popu-
laire ‘stoelhonkbal’. Stoelhonk-
bal is een variant op het echte 
honkbal maar wordt zittend ge-
speeld. Stoelhonkbal vindt plaats 
in De Santmark en kost 2,50 eu-
ro. Op dinsdag 14 augustus om 
14.00 uur is er in Cultureel Cen-
trum Vredeburg Limmen een 
bingo waarbij prijzen zijn te win-
nen. Voor 3 euro, inclusief koffie/
thee, worden er tien rondes ge-
speeld. Op woensdag 15 augus-
tus om 14.00 uur wordt er bij de 
toegangskaartenautomaat van 
het parkeerterrein van Johanna’s 
Hof verzameld voor een bos- en 
duinwandeling. Hier zijn, behalve 
eventueel consumpties en een 
toegangskaart van PWN, geen 

kosten aan verbonden. Op vrij-
dag 17 augustus kan men mee-
doen aan ‘Beelden uit Bergen’, 
een verrassend bezoek op twee 
locaties waar door middel van 
verhalen een stuk geschiedenis 
wordt verteld over het kustdorp 
Bergen aan Zee. De kosten zijn 
6 euro. Verzamelen om 13.00 uur 
bij het Atelier van Gerard van der 
Leeden, Kerkedijk 152 in Bergen. 
Tot slot kan men dineren bij res-
taurant Blinckers, Zeeweg 45 in 
Castricum en wel op vrijdag 17 
augustus om 18.00 uur. Voor het 
complete activiteitenoverzicht in 
de zomervakantie is een boek-
je gemaakt. Dit is af te halen bij 
Stichting Welzijn of in de biblio-
theken van Castricum, Akersloot 
en Limmen. Inschrijven voor bo-
venstaande activiteiten is moge-
lijk via het antwoordformulier in 
het boekje,  de e-mail info@wel-
zijncastricum.nl of telefonisch 
0251-656562. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91 

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91 

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur 

The Dark Knight Rises
donderdag 21.00 uur  vrijdag 18.30 uur  
zaterdag 21.00 uur  zondag 18.30 uur
maandag 21.00 uur  dinsdag 18.30 uur

woensdag 21.00 uur
Intouchables

donderdag 18.30 uur  vrijdag 21.00 uur  
zaterdag 18.30 uur  zondag 21.00 uur
maandag 18.30 uur  dinsdag 21.00 uur

woensdag 18.30 uur
Magic Mike

donderdag, zaterdag, 
maandag & woensdag 18.30 uur 
Madagascar 3 (OV) 3D
donderdag 13.00 & 15.45 uur  

vrijdag 13.00 & 18.30 uur
zaterdag 13.00 & 15.45 uur  
zondag 13.00 & 18.30 uur

maandag 13.00 & 15.45 uur  
dinsdag 13.00  & 18.30 uur
woensdag 13.00 & 15.45 uur
Madagascar 3 (NL) 3D

don 13.00 uur  vrij 13.00 & 15.45 uur
zat 13.00 uur  zon 13.00 & 15.45 uur 
ma 13.00 uur  din 13.00 & 15.45 uur 

woensdag 13.00 uur
Ice Age 4 (NL) 3D

don, vrij, zat, zon, ma, di & woe 15.45 uur
Brave (NL) 3D

Programma 2 aug. t/m 8 aug. 2012

Komisch drama: Intouchables
Miljonair Philippe is aan een rol-
stoel gekluisterd. In hartje Pa-
rijs woont hij in een kast van een 
huis. Driss woont daar ver van-
daan, in een van de grimmi-
ge voorsteden. Verdient de jon-
ge Senegalees zijn geld niet met 
schimmige zaakjes, dan trekt hij 
wel een uitkering. Maar wie bij-

stand wil, moet solliciteren. Plot-
seling zit Driss met een echte 
baan opgescheept, als persoon-
lijke verzorger van Philippe. Met 
zijn tomeloze energie zet hij Phi-
lippe’s stijve huishouden bin-
nen de kortste keren op z’n kop. 
Maar ook Driss’ leven zal nooit 
meer hetzelfde zijn.

Manny, Diego en Sid beginnen 
aan een avontuur nadat door 
een catastrofe een continent op 
drift is geraakt. Gescheiden van 
de rest van de groep, gebrui-
ken ze een ijsberg als geïmprovi-
seerd schip dat hen op een epi-
sche zeereis zal voeren. Zij wor-
den uitgedaagd als nooit tevoren 
om een held te worden en het 
onmogelijke te volbrengen wan-
neer ze exotische zeewezens te-
genkomen.

Ice Age 4: Continental Drift in 3D

zomeractiviteit 2
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant
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Zonnebloem 
vraagt hulp
Limmen - Iedereen kan statie-
geldflessen bij Albert Heijn in 
Limmen inleveren en het statie-
geld aan De Zonnebloem done-
ren. Want deze organisatie wil 
met Kerstmis een korte vakan-
tieweek organiseren. 
Aan mensen die door een fysie-
ke beperking niet alleen met va-
kantie kunnen, worden sfeervol-
le dagen aangeboden om zo de 
dagelijkse zorgen even te kun-
nen vergeten.  

Spoorwegovergang
Enige tijd volg ik het nieuws over de perikelen rondom de spoorweg-
overgang aan de Beverwijkerstraatweg in Castricum. Een van de oplos-
singen zou een tunnel zijn onder het spoor. Nu zie ik dat er op de plek 
waar tot voor enige weken geleden de fietsenstalling bij het station nog 
stond damwanden geslagen zijn. Ik ben geen bouwtechnicus, maar mijn 
lekenverstand zegt dat dit kan duiden op bouwactiviteiten onder het 
maaiveld. Dat betekent dat er volgens mij twee mogelijkheden zijn: Het 
gemeentebestuur is bezig met voorbereidingen wat tunnelbouw betreft. 
of er is een bouwvergunning afgegeven voor een gebouw dat de aanleg 
van de tunnel onmogelijk maakt. 
Frank W. Gorter van Wagtendonk. (Ingekort door de redactie).

Horecabedrijf verdwijnt 
door toedoen gemeente
Iedereen in Limmen praat erover. Te belachelijk voor woorden dat Fer-
nant Zomerdijk en echtgenoot Jaap gedwongen zijn door de gemeente 
Castricum om te stoppen met het horecabedrijf, verbonden aan sporthal 
de Enterij. Wat Fernant in haar eentje deed, het runnen van de kan-
tine en de schoonmaak, gaat nu de gemeente/personeel van De Witte 
Brug verzorgen. Het runnen van de kantine en de schoonmaak van de 
sporthal kostte de gemeente Castricum (lees de gemeenschap, wij allen 
dus) geen enkele euro. Zij was selfsupporting en enthousiast. Naar ik 
heb vernomen was de gemeente contractueel verplicht voor het groot 
onderhoud te zorgen, waaraan zij niet voldeed. Het dak is lek en de 
warmwatervoorziening is aan vervanging toe. Nu de horeca-activiteiten 
en de schoonmaak door derden worden overgenomen, zal het groot 
onderhoud toch door de gemeente moeten worden uitgevoerd. Het zal 
toch ook niet zo zijn dat deze sporthal over enige tijd gesloopt gaat wor-
den en dat de gemeente daar woningen gaat plannen? Aan de Rijksweg 
ligt al zo’n tien jaar een braak stuk land waar de gemeente woningbouw 
heeft gepland. Wij, verontruste inwoners van de deelgemeente Limmen, 
vinden dat de verantwoordelijke wethouder ons publiekelijk moet uitleg-
gen, waarom je een gezond bedrijf laat stoppen.
Namens vele inwoners en sportvrienden sprekende: Jos Kerssens, Lim-
men. (Ingekort door de redactie).

Alternatieve oplossingen
De gemeente Castricum beraadt zich over oplossingen voor het drei-
gend verkeersprobleem bij het spoor. Er is een stroom van protesten 
ontstaan tegen alle varianten, die de Castricummers lijken te verdelen. 
De gemeenteraad staat voor een zware taak. Het is niet alleen financi-
eel, maar ook politiek een erg lastig plaatje: welk deel van de bevolking 
ga je te vriend houden? In onze ogen is het niet nodig in de bek van 
de krokodil te stappen. Met behulp van de burgers kan er naar een 
alternatief gezocht worden dat recht doet aan het gezamenlijk belang, 
namelijk een leefbaar Castricum. De door de gemeente onderzochte 
varianten lijken vooral over het autoverkeer te gaan. Een duurzame toe-
komst zou juist gericht moeten zijn op het stimuleren van het OV en de 
fiets. Een van de argumenten in de discussie is dat ziekenauto’s te lang 
voor het spoor moeten wachten. Maar is er ook rekening gehouden 
met de plannen om het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk (grotendeels) 
naar Heerhugowaard te verplaatsen? Ambulances zullen dan de N203 
en de A9 nemen naar Alkmaar, dus geen doorgang meer nodig hebben 
naar Beverwijk. Mocht er toch een ambulancepost in Beverwijk blijven, 
dan kan die ook het snelst via de A9 en de N203 Castricum bereiken. 
De N203 verbreden en verlichten lijkt in dit geval een goede optie. Het 
is al lange tijd gewenst dat de Provincie deze provinciale weg veiliger 
en beter  maakt. Een ander punt is het overleg met de NS. Wanneer de 
NS meer treinen wil laten rijden (is dat plan al definitief?), is het logisch 
dat de NS de getroffen gemeentes tegemoet komt, bijvoorbeeld door 
het beter afstellen van de spoorbomen. Die worden soms onnodig lang 
dichtgehouden. Wellicht kan de NS een betere timing maken. Een wat 
steviger overleg met de NS lijkt wenselijk. Als er hoe dan ook toch een 
betere verbinding met Beverwijk over de bestaande weg gerealiseerd 
moet worden, lijkt het een goed idee de fietsovergang op de Mient op-
nieuw open te stellen voor personenauto’s (NIET voor vrachtverkeer !). 
De Puikman en de Kramersweg zou dan iets verbreed kunnen worden 
om de bocht wat ruimer te maken. En mocht men met de auto toch 
graag door een tunnel naar Beverwijk willen, dan kan dat prima door de 
reeds aangelegde tunnel in Uitgeest. Ook dan is het een goede optie om 
de N203 te verbeteren.
Genoegteam, Transition Towns (Ingekort door de redactie). 

Esmee helpt jongeren 
van Zulustam verder
Akersloot - Achttien dagen 
verbleef Esmee Kooijman uit 
Akersloot in Durban in Zuid Afri-
ka. Niet voor een vakantie, maar 
om jongeren wegwijs te maken 
bij het opzetten van een eigen 
bedrijfje. “Met Millennium Tra-
vels, dat als doel heeft armoede 
te bestrijden, heb ik met acht an-
dere Nederlandse jongeren ze-
ven workshops gegeven op het 
gebied van ondernemen”, ver-
telt Esmee die tweedejaars stu-
dent Future Planet Studies is aan 
de Universiteit van Amsterdam. 
Zij is bovendien actief als werk-
groeplid bij Jong & Duurzaam 
van de Nationale Jeugdraad. 
Esmee wilde graag deelnemen 
aan het project dat de naam Set-
hani meekreeg. “Wij verbleven 

in Sethani, gelegen in The Val-
ley of a Thousand Hills”, vervolgt 
zij. “Deze valley bestaat uit uitge-
strekte sloppenwijken en natuur. 
De twintig deelnemende jon-
geren kwamen allemaal uit de 
sloppenwijken en waren tussen 
de achttien en dertig jaar oud. 
De meerderheid had al kinde-
ren, soms bij meerdere vrouwen. 
De jongeren behoren namelijk 
tot de Zulustam, waarin man-
nen polygaam mogen zijn en elf 
koeien per vrouw moeten be-
talen. Toen we vertelden dat de 
vrouwen in Nederland gratis zijn, 
maar dat zij wel zelf keuzes mo-
gen maken. en dat het homohu-
welijk geaccepteerd wordt, von-
den ze dat erg bizar.” 
Tijdens de eerste paar work-

shops ging het nog vooral om 
het vinden van je droom, normen 
en waarden, het omgaan met 
cultuurverschillen en hoe deze 
de kijk op de wereld beïnvloe-
den. “De workshops die hierop 
volgden bestonden uit markton-
derzoek, aanvragen van leningen 
en het schrijven van een bedrijfs-
plan. Hiervoor was iemand van 
de lokale bank uitgenodigd. De 
een wil graag een kapperszaak 
beginnen, een ander groenten 
verkopen of een cateringbedrijf-
je opzetten. Niet allemaal even 
realistisch op korte termijn en 
daarom zullen ze ook klein moe-
ten beginnen. Tijdens de laatste 
workshops werd aandacht be-
steed aan het maken van een cv 
en solliciteren. De jongeren wor-
den nu door een lokale project-
coördinator verder begeleid in 
het opzetten van hun bedrijfje.” 

Esmee hield zich bovendien be-
zig met het onderdeel sport en 
spel. Dansen, voetbal, maar ook 
zakdoekje leggen en Anna-Ma-
ria Koekoek. Een verlegen meis-
je bloeide op bij stoelendan-
sen en op het voetbalveld werd 
een onzekere jongen de held 
van de dag. Maar niet alle spel-
len werden goed ontvangen. Es-
mee: “Tijdens het spel Over de 
lijn waarbij persoonlijke vragen 
worden gesteld wilden de mees-
te jongeren echt niet over ge-
voelens praten. Hoe verschillend 
we ook zijn, in deze weken heb 
ik wel gemerkt dat sport en spel 
erg belangrijk zijn geweest in het 
groepsproces. Toen we de laat-
ste dag letterlijk verbonden wa-
ren en door met elkaar samen 
te werken uit de knoop moesten 
komen, drong dat pas echt tot 
me door. Zolang we iets samen 
doen, zijn we één groep, onge-
acht onze afkomst en het ver-
schil in cultuur.”

Op de Boterbloem in Castricum 
is een landschildpad aangetrof-
fen en op de Kapelweg in Lim-
men een wit konijn met beige 
vlekjes. Het konijn is mager. 

Inlichtingen bij de Dierenbe-
scherming: Ria Dol, tel. 0251- 
658504

Schildpad en 
konijn gevonden

oplossing
Zoek de 10 verschillen
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Een ritje in een Porche
Castricum - Een uur rijles in een 
Porsche; dit kaveltje werd aan-
geboden door Caspar Boescho-
ten tijdens de veiling van FCC. 
Pim van der Kolk kocht de kavel 
en was een uur lang een geluk-
kig mens. 
“Afgelopen zaterdag mocht ik 
een uurtje cruisen. De Porsche 
911 Carrera heeft 345 pk en be-

reikt een topsnelheid van 310 ki-
lometer per uur. Het viel echter 
niet te verwachten dat ik zo’n 
snelheid kon halen, hoewel ik 
wel flink het gaspedaal mocht 
laten vieren. Wat een gaaf geluid 
als je met je voet vol op het gas-
pedaal gaat staan en wegsprint 
bij het stoplicht.” Foto: Stephan 
van der Wildt.

John Kool overwinnaar
Castricum - Na een dag uit-
stel wegens slecht weer op 
de vluchtlijn gingen de 10.000 
Noord Hollandse deelnemende 
duiven aan het teletekstconcours 
om 9.00 uur zondags op de wie-
ken. Niet in Morlincourt, maar op 
de losplaats in Arras. Omdat vo-
rige week de jonge duiven het 
niet makkelijk hadden en er nog 
wat achterblijvers waren, had de 
concoursleiding besloten om de 
duiven op een dichterbij gelegen 
losplaats te lossen.

Met deze vlucht bevestigde John 
Kool met een klinkende overwin-
ning dat zijn sterke spel van 2012 
geen uitzondering was. Een eer-
ste plaats was het toefje op de 
taart. Met een rustige westen-
wind vertrokken de postduiven 
met een snelheid van ruim 95 km 
per uur. De jonge blauwe doffer 
van John was goed voor de eer-
ste prijs van vereniging De Gou-
den Wieken. Gerhard Tromp ver-
overde de tweede plaats voor 
Cees de Wildt.

Vissen willen best bijten
Limmen - De uitslag van de 
vierde en laatste jeugdwedstrijd, 
gevist in het Stet in Limmen door 
HSV, laat in de A-groep Quin-
ten Oudendijk als winnaar zien 
met acht vissen, Joran Zandber-
gen ving er zes en Sem Braken-
hof drie, In de B-groep werd Thy-
cho Cornet winnaar met 42 vis-
sen, Koen Briefjes werd tweede 
ket 31 vissen en Lex van der He-
ijdt derde met 27 vissen. De ne-
gen vissertjes vingen samen 185 
vissen. Na afloop werd iedereen 
getrakteerd. En er was een wit-
viscompetitie. De uitslag van de 
zevende wedstrijd, op gewicht 
bij Akersloot in het kanaal, was 
als volgt. In de A-groep ving R. 
Droog 5350 gram en werd daar-
mee winnaar. C. Bakker ving 
4575 gram en M. Acquoy 3250 
gram. In de B-groep won N. 
Schouws met maar liefst 2.3250 
gram, K. Nuyens werd tweede 
met 5775 gram en H. Duin 3250 
gram. Zondag 29 juli werd de 
achtste witviswedstrijd van HSV 
Limmen gevist op aantal in het 
kanaal in Kolhorn. Na vijf kwar-
tier werd de wedstrijd stilgelegd 

vanwege zwaar onweer. Nadat 
na een half uur het weer nog 
niet veilig was, werd de wedstrijd 
als beëindigd verklaard. Omdat 
de halve vistijd was verstreken 
was de uitslag geldig. Winnaar 
van de A-groep was C. Duinme-
ijer met 25 stuks, gevolgd door P. 
van der Heijdt met 22 stuks en 
G. van der Linden met 21 stuks. 
In de B-groep won H. Duin met 
18 stuks, tweede werd P. Pep-
ping met 17 stuks en K. Nuy-
ens met 16 stuks. In de tussen-
stand gaat Co Duinmeijer in de 
A-groep ruim aan de leiding met 
Mandy Schouws en Jan Walta 
op afstand in de achtervolging. 
In de B-groep staat Karl Nuy-
ens aan de leiding, maar heb-
ben Dick Pekel en Nico Schouws 
de betere papieren. De volgen-
de wedstrijd wordt gevist in het 
Stet op zondag 19 augustus, een 
combiwedstrijd. Op vrijdag 10 
augustus wordt de laatste boot-
jeswedstrijd gevist. Opgeven 
hiervoor tot woensdag 8 augus-
tus bij Dennis van der Ven, 072-
5055744. Verzamelen om 19.00 
uur bij het pannenkoekenland.

Tourclub Limmen op pad
Limmen - Op zondag 5 augus-
tus organiseert Tourclub Lim-
men de maandelijkse toertocht. 
Annie Peppelenbos heeft een 
mooie tocht uitgezet van onge-
veer 110 km. Er wordt gefietst 
via de Westfriese Omringdijk en 
Kolhorn naar Medemblik. Na de 
koffiestop in Medemblik wordt 
er gefietst via Midwoud, Nibbix-
woud en Wognum weer terug 

naar Limmen. Deelname is gra-
tis voor leden en aankomende 
leden van Tourclub Limmen. Het 
vertrek in om 8.00 uur van café 
de Lantaarn te Limmen. 

De gemiddelde snelheid zal om 
en nabij de 30 km/uur zijn. Tour-
club Limmen is een fietsvereni-
ging met ongeveer 250 leden. 
Naast de diverse toertochten 

wordt er iedere zondag gefietst 
in twee groepen. Groep een ver-
trekt dan om 8.30 uur en rijdt 
met een gemiddelde van onge-
veer 35 km/uur en groep twee 
vertrekt om 8.45 uur en rijdt met 
een gemiddelde van ongeveer 
30 km/uur. Er wordt dan vertrok-
ken van de hoek Visweg/Ooster-
zijweg. Voor verder informatie: 
www.tourclublimmen.nl.

Avonturen in zwembad en 
jeu de boules voor kinderen
Castricum - OdiSports orga-
niseert in het kader van de Va-
kantiecocktail in zwembad Dam-
pegheest in Limmen een ‘ad-
ventureday’ op dinsdag 7 au-
gustus voor jongens en meisjes 
van acht tot en met twaalf jaar. 

Er wordt  geklauterd  en geklom-
men in en rondom de bomen. 
Ook wordt het spectaculaire spel 
team-in-balance gespeeld en 
kan er meegedaan worden aan 
een wedstrijdje kratstapelen. De 
activiteit is van 11.00 tot 13.30 

uur. Deelnamekosten bedragen 
3 euro. Op donderdag 9 augus-
tus wordt van 14.00 tot 16.00 uur 
op de echte wedstrijdbanen van 
de Stetters op Sportpark Wou-
terland in Bakkum een wedstrijd 
jeu de boules met prijzen gehou-
den. Deelnamekosten bedragen 
3 euro. Deze activiteit is voor kin-
deren van zes tot en met twaalf 
jaar. Aanmelden bij de Stichting 
Welzijn, tel.: 0251-656562. 

Castricum - Denk je dat de va-
kantie eindelijk is begonnen en 
het voetbalseizoen voorbij en 
dan blijkt dat je moeder je heeft 
opgegeven voor een voetbal-
kamp bij Procamp. Dus in plaats 
van uitslapen en lekker een bal-
letje trappen op het strand, bik-
kelen in de hitte op de kunst-
grasvelden van Alcmaria Vic-
trix te Alkmaar. Vijf dagen lang 
hebben Victor en Arthur van der 
Himst hun basistechniek bijge-
schaafd. Ook de schijnbewegin-
gen met klinkende namen als de 
‘Iniesta’, de ‘Zinadine’, en de ‘Ro-
naldo’  hebben geen geheimen 
meer voor deze mannen. Een 
partijtje spelen met wellicht de 
nieuwe vaste eerste keeper van 
AZ, Yves de Winter, was een ex-
tra verrassing,
Maar op de laatste dag kon dan 
als kroon op het werk een prach-

Voetballen in 
de vakantie?

tig certificaat mee naar huis 
worden genomen worden met 
een zeer positieve beoordeling . 
Bij Victor (foto) werd zijn mooie 
traptechniek geroemd en bij Ar-
thur zijn fantastische spelinzicht. 
(Foto: Cynthia Hellemink).

Regio - De warming-uplopen 
die door Le Champing worden 
gehouden, worden gezien als 
een goede voorbereiding voor de 
Dam tot Damloop. De warming-
up-lopen zijn in Assendelft op de 
woensdagavonden 22 augustus, 
29 augustus, 5 september en 12 
september. De afstanden die ge-
lopen kunnen worden zijn 7,5 km 
en 1600 meter. Alleen voor de 
serie van 7,5 km is er een voorin-
schrijving van 7 juli tot 21 augus-
tus bij Runnersworld in Zaan-
dam. De na- inschrijving is in de 
kantine van voetbalvereniging 
Assendelft aan de Dorpsstraat 
253 te Assendelft. De starttijden 
zijn: 7,5 km 19.30 uur en de 1600 
meter 19.35 uur. Er is kleed- en 
douchegelegenheid aanwezig. 
Voor inlichtingen: trimloopcom-
missie@lechampion.nl of www.
lechampion.nl. 

Warming up 
Dam tot Dam



Kermis Akersloot in 
’t Voorom en ’t Achterom
Akersloot - Zaterdagmiddag wordt als aftrap voor de Akersloter kermis een levend 
bakvoetbal gespeeld in de Klaashoorn & Kijfpolder ter hoogte van Kerklaan 5. Teams 
van acht  personen boven de veertien jaar proberen bakvoetbalkampioen  te wor-
den. Bij bakvoetbal staan er van elk team acht echte mensen aan stangen vastgebon-
den in een bak gemaakt van steigerpijpen. Het toernooi vindt plaats vanaf 13.00 uur. 
Tegelijkertijd klinkt 
het startschot voor 
het touwtrekeve-
nement die voor de 
34ste keer wordt 
georganiseerd. Het 
touwtrektoernooi is 
voor getrainde- en 
ongetrainde dames- 
en herenteams van 
vijf personen en 
een coach. Voor de 
jeugd is een aparte 
jeugdpoule. Om het 
geheel compleet te 
maken zijn er op het terrein maar liefst zo’n zeventig nostalgische tractoren van-
uit heel het land te bewonderen. Vanaf 11.45 uur maken zij een rondrit door het 
dorp. Hierna vinden de trekkerbehendigheidswedstrijden plaats. Voor de kleintjes is 
er schminken, ponyrijden en een springkussen. Omstreeks 17.30 uur wordt in de zaal 
’t Achterom de prijsuitreiking verricht voor de diverse onderdelen. 

En dan de muziek. Zaterdag vanaf 16.00 uur treedt Paul Vlaar op, waarna super-
kermisformatie Flair er voor zorgt dat het dak eraf gaat. Op zondagmiddag is er 
evenals de andere kermisdagen een overdekt terras en kan jong en oud in de bui-
tenlucht genieten van de gezellige kermissfeer. Muzikale omlijsting wordt deze dag 
verzorgd door Marcel Kramer en de band Impact. Maandagochtend springt iedereen 
weer vroeg uit de veren om maar niets te missen van het legendarische optreden van 
Trio Tjoe en Jeroen dat om 8.30 uur begint. Het thema van het deunen is sprookjes. 
Het is de bedoeling dat iedereen verkleed komt als iets of iemand uit een sprookje. 
Om 14.00 uur, begint het paalkussengevecht boven het zwembad. ’s Avonds speelt 
Jukebox de sterren van de hemel. Tussendoor rond 23.00 uur is er een optreden van 
Peter Beense. 

Op dinsdag speelt 
het Trio Tjoe en 
Jeroen vanaf 9.00 
uur en het thema 
is ‘Akersloot ’s got 
talent’. Om 15.00 
uur begint het kat-
knuppelen. Boven-
dien is er voor jong 
en oud een smart-
lappen/meezing-
middag met een 
bu i t enop t reden 
van Heeren 17 om 

15.15 uur en Tjoe en Jeroen in ‘t Achterom, allemaal meezingen dus! Daarna neemt 
de formatie Kink de muziek over. Rond 22.00 uur is er een feestoptreden van Coun-
try Wilma, onder meer bekend van de hit ‘Nine to Five’.
Voor inschrijven of informatie kan men mailen naar info@hoorntje.nl of bel 0251-
312120.
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Kermis Akersloot
De Vriendschap

4 t/m 7 augustus

Bob en de Blue Band
Duo ongeremd

Paradise 
Liever Live

SHORELINE
De Nieuwe Wico’s
Harry Slinger

De hele kermis gratis entree!!!
Dinsdagmiddag ringsteKen

4 T/M 7 AUGUSTUS

Kermis Akersloot barst 
los in De Vriendschap

Ringsteken en het 
schoonste geheel

Akersloot - Zaterdag 4 augustus barst het kermisgeweld los in 
De Vriendschap met de topband van dit moment Bob en de Blue 
Band. Als een razende komeet omhoog geschoten, herkenbare 
muziek, nummers die iedereen kent, swingende klanken en een groot 
enthousiasme; dat zijn de kenmerken van Bob en de Blue Band.
Op zondagmiddag staat duo Ongeremd op het terras. Gouwe ou-
we en ook veel hedendaagse nummers staan op het uitgebreide 
repertoire. Zondagavond is gereserveerd van de formatie Liever 
Live, een onvervalste kermisband. 
Op maandag, tijdens het eerste deuntje, zullen de jongens van 
The New Wico’s  zorgen voor de kermissfeer. Maandagavond staat 
niemand minder dan Shoreline op het podium in de nieuwe sa-
menstelling. Tom Vendel en Boudewijn van Buuren hebben een 
aantal rasartiesten bijeen verzameld en deze jongens weten als 
geen andere hoe je kermis moet vieren. 
Dinsdagmiddag, na het traditionele ringsteken voor aangespan-
nen paarden, treedt de formatie The New Wico´s weer op. Paradise 
staat ‘s avonds op de planken in de Vriendschap, misschien wel de 
beste kermisformatie van dit moment. Speciale gast deze avond is 
niemand minder dan Harry Slinger, de vroegere zanger van Druk-
werk. De entree is tijdens de kermis helemaal vrij.

Akersloot - Dinsdag 7 augustus wordt het traditionele ringsteken 
voor aangespannen paarden tijdens de kermis georganiseerd. Ze-
ventien combinaties hebben ingeschreven voor dit jaarlijkse festijn. 
De deelnemers zullen proberen om zoveel mogelijk ringen te 
steken om in het bezit te komen van de wisselbokaal. Er wor-
den prijzen beschikbaar 
gesteld voor het ring-
steken, maar ook voor 
het schoonste geheel, 
het bestgaande paard 
en het bestgaande Frie-
se paard. Na afl oop is de 
prijsuitreiking in café de 
Vriendschap onder mu-
zikale klanken van The 
New Wico´s.

Aanvang 13.00 uur.

KERMIS AKERSLOOTLandgoed Duin en Bosch houdt 
een open dag op 22 september
Bakkum - Het landgoed Duin 
en Bosch laat zich op 22 sep-
tember van diverse kanten zien 
tijdens een open huis. Van ouds-
her een terrein waar zorg wordt 
verleend, maar waar binnenkort 
ook woningen gebouwd worden, 
waar mogelijkheden zijn om een 
eigen kleinschalig bedrijf te star-
ten. 

Daarnaast is het een prachtig 
terrein met historische gebou-
wen om over te wandelen. Jong 

en oud, iedereen is die dag  wel-
kom. Tijdens rondleidingen door 
een behandelkliniek en Bree-
horn wordt verteld wat er alle-
maal komt kijken bij het werk in 
de geestelijke gezondheidszorg. 
Men kan met eigen ogen zien 
hoe ‘comfort rooms’ voor de cli-
enten eruit zien. Het monumen-
tale Breehorn wordt momenteel 
verbouwd tot 58 cliëntenappar-
tementen. Dit is een mooie gele-
genheid om het hart van de zorg 
te zien. 

In het Badhuis wordt informatie 
gegeven over de woningbouw 
op het landgoed. 

PWN geeft natuurrondleidingen 
op het landgoed. Uiteraard is er 
ook aandacht voor de historie 
van het terrein en de gebouwen. 
Er is muziek en vermaak voor de 
kinderen. Op de dag is er een 
plattegrond beschikbaar waar-
mee men gemakkelijk de weg 
vindt naar de verschillende acti-
viteiten op het terrein.  

Limmen - Om de kleinkinderen 
te beschermen tegen het verkeer, 
had Nico Snel, Koningsdam 37 
in Limmen een Victor Veiligpop  
gekocht en geplaatst op een 
twee meter hoge pergo-
la bij de uitgang van het erf 
naar de openbare weg. On-
danks dat de pop twee me-
ter hoog stevig stond vast- 
gesjord, is hij in de nacht van  
zaterdag op zondag wegge-
haald.  Nu wordt gezocht naar 
mensen die de pop misschien 
ergens gezien hebben: n.snel@
multiweb.nl.

Victor Veilig

Castricum - Op woensdag 15 
augustus kunnen kinderen van 
zeven tot en met twaalf jaar van 
14.00 tot 17.00 uur meedoen 
aan het spannende spel ‘Prijs je 
Rijk’in Discovery Het verzamelen 
van zoveel mogelijk prijzen rond 
allerlei spannende games staat 
centraal. De  kosten voor de ac-
tiviteit bedragen 3 euro. Aan-
melden kan bij de Stichting Wel-
zijn, Geesterduinweg 5 en telefo-
nisch: 0251-656562. 

‘Prijs je rijk’ 

Kay Pronk pakt de titel
Limmen - Kay Pronk is donder-
dag weer op herhaling gegaan 
door de winst te pakken in de rit 
om de wekelijkse Kids and Pa-
rents Biking M.T.B. cup op het 
parcours aan de Pagenlaan. 

Direct na de start maakte zich 
een kopgroep los bestaande uit 
de Zaankanters Pieter Bak en 
Dennis van Dalen, Limmenaar 

Jack Burgering en de latere win-
naar Kay Pronk. Enkele aanpas-
singen aan het parcours waren 
de oorzaak van een valpartijtje 
van Jack Burgering waardoor de 
kopgroep uiteen viel. Nadat de 
stofwolken waren opgetrokken, 
was te zien dat Kay Pronk de lei-
ding had genomen. Na een val-
partij kon hij zijn laatste meters 
winnend afsluiten.

Castricum - Het tweede zater-
dagteam van FC Castricumis op 
zoek naar een assistent-scheids-
rechter en een verzorger. zouden 
zeer welkom zijn. Voor de assi-
stent scheidsrechter is er een 
cursus. Informatie of aanmel-
den kan bij René Hoogenboom 
r.hoogenboom@ziggo.nl of 06-
54706060. 

FCC is op zoek

Anti-Drugs Marathon 
vrijdag door Castricum
Castricum - Van donderdag 2 
augustus tot woensdag 15 au-
gustus houden ex-verslaafden 
en vrijwilligers hun jaarlijkse an-
ti-drugs marathon om aandacht 
te vragen voor de gevaren van 
drugs. Dit jaar wordt er van Den 
Helder naar Vlissingen gerend, 
een afstand van totaal 350 kilo-
meter.  Vrijdag 3 augustus komt 
de groep door Castricum.
De hardlopers zullen totaal tien 
dagen rennen door Noord- en 
Zuid Holland en Zeeland. Don-
derdagochtend begint de tocht 
op het gemeentehuis van Den 
Helder, vanwaar de sportieve 
burgemeester de eerste kilome-
ters meerent. Vandaar gaat de 
tocht via Schagen, Heerhugo-
waard, Heiloo en het eindpunt 

voor vrijdag is Castricum. Tijdens 
de marathon wordt er regelma-
tig even pauze gehouden om 
voorlichtingsboekjes en flyers 
uit te delen door de vrijwilligers. 
De marathon is een initiatief van 
de stichting Geen drugs wel le-
ven, opgezet vanuit de Scien-
tology Kerk en stichting Narco-
non en heeft als doel om aan-
dacht te vragen voor de gevaren 
van drugs.  Met de marathon ho-
pen de hardlopers te voorkomen 
dat jongeren aan het experimen-
teren slaan, wat weer alle gevol-
gen van dien heeft. “Als ik door 
deze marathon een jongere kan 
behoeden voor de verschrikkin-
gen van een verslaving, dan ben 
ik al blij”, aldus een van de deel-
nemers. 

Zevende Dolphinn Rocks
Heiloo - Dolfinn Rocks, het 
mooiste benefietfestival van 
Noord-Holland, wordt deze zo-
mer voor de zevende keer ge-
vierd door jong en oud. Op za-
terdag 25 augustus bruist het 
rond ’t Loo in Heiloo van de kin-
deractiviteiten en live-optredens. 
De toegang is gratis en met elk 
hapje en drankje dragen de be-
zoekers bij aan het goede doel. 
Dolfinn Rocks is een van de ac-
tiviteiten van Stichting Dolfinn, 
dat financiële en praktische 
steun biedt aan kinderen met 
een beperking. Met deze steun 
wordt onder andere het volgen 

van dolfijntherapie mogelijk ge-
maakt. Dolfinn Rock heeft ook 
dit jaar weer een mooie line up 
met optredens van StarZ, Bob 
en de Blueband, Alderliefste, 
Goed Verhaal, Miss Brandy Rus-
sel, Brace, Country Wilma, Show-
hero, Kevin Hellenbrand, Caroli-
ne, Naomi, De Regahs én drum-
band De Reiger. Voor kinderen is 
er een draai- en zweefmolen er 
er rijdt een treintje. Zij kunnen 
worden geschminckt, een tatoo 
laten zetten, poffertjes eten, er 
zijn clowns en er is straattheater. 
Het festival wordt gehouden bij ‘t 
Loo, aanvang 12.00 uur.
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Hein Berkhout wint ook de 
zesde jonge duivenvlucht
Uitgeest - De jonge duiven van 
vereniging ‘De Vliegende Vleu-
gels’ vlogen dit weekeinde voor 
de zesde maal dit seizoen, nu 
vanuit het Franse Arras met een 
afstand van 280 kilometer. Het 
aantal deelnemers was 12 met 
226 ingekorfde duiven. Vergele-
ken met vorige week een aan-
zienlijke aderlating toen er nog 
349 duiven werden ingemand. 
Het warme weer aan het begin 
van de week heeft veel jonge 
duiven doen stranden op de te-
rugweg naar huis. Gelukkig zijn 

er verschillende meldingen bin-
nengekomen van mensen die 
een vermoeide duif in hun tuin 
aantroffen. Via Google verwij-
zend naar “duif gevonden“ zijn 
veel van deze duiven weer met 
de de eigenaar in contact ge-
bracht. 
Zaterdag 28 juli wederom geen 
goede weersvooruitzichten, met 
al snel de uitstel naar de zondag. 
Na het wegtrekken van een he-
vige bui op de losplaats werden 
de duiven toch om 09.00 uur ge-
lost.  De eerste en snelste duif 

werd geconstateerd om 11.58.45 
uur in Uitgeest bij Hein Berkhout 
met een snelheid van 1275,291 
meter per minuut (ruim 94.5 ki-
lometer per uur). Eindelijk weer 
eens een vlucht waarbij de dui-
ven gemiddeld vlot naar huis 
kwamen. 

De uitslag van de eerste vijf lief-
hebbers 6e wedvlucht jonge dui-
ven op zondag 29 juli luidt als 
volgt: 1-15-17-24-30ste Hein 
Berkhout, 2-22ste Jeugdlid Jikke 
Liefting uit Akersloot, 3-10-27-
29-38ste Gerard Twaalfhoven, 
4-32-49-51ste Dirk de Bruin en 
5-14-45-46ste Hans Baltus. De 
attractieprijs ging naar de 13de 
duif in uitslag van Ron van Rijn 
en de taart ging deze week naar 
Peter Schellevis met een duif op 
de 50ste plaats. De eerste duif 
van Hein Berkhout was tevens 
goed voor een twaalfde plaats 
in het Rayon B tegen 98 deelne-
mers met 1865 duiven. Volgende 
week de jonge duivenvlucht van-
uit Morlincourt met een afstand 
van 350 kilometer.

Een rectificatie op de eindstand 
van de oude duiven van vorige 
week, deze moest zijn:
Onaangewezen: 1. Combinatie 
Kerssens-Krom, 2. Peter Schel-
levis en 3. Rinus van Bohemen.
Aangewezen: 1. Rinus van Bohe-
men, 2. Dirk de Bruin en 3. Peter 
Schellevis.

Uitgeest - De bewoners van 
de 29 huurappartementen in de 
wijk HMS Uitgeest hebben vori-
ge week de sleutel van hun ap-
partement gekregen. Bewoon-
ster mevrouw Oorthuijsen ont-
ving de sleutel met een bos bloe-
men van Kennemer Wonen en 
kon meteen beginnen met klus-
sen en verhuizen. 

In de nieuwe wijk HMS wor-
den in totaal 142 woningen ge-
bouwd. Kennemer Wonen bouwt 
op dit terrein twee appartemen-
tencomplexen met in totaal 43 

appartementen. Gebouw de 
Houtzaagmolen, wat voorheen 
ook wel De Rietsuiker werd ge-
noemd, met 29 appartementen 
in de sociale verhuur. En gebouw 
De Kristal met 14 appartemen-
ten in de vrije sector die nu te 
huur zijn en waarvoor men zich 
nog in kan schrijven. Alle appar-
tementen hebben een hoog af-
werkingsniveau en zijn goed ge-
isoleerd waardoor je de trein en 
de Provinciale weg nauwelijks 
hoort. Sinds deze week zijn ook 
het straatwerk en de speeltuin 
voor het gebouw klaar.

Middelweg op de schop
Uitgeest - Het gedeelte van de 
Middelweg nabij de Hema en 
bakkerij Putter wordt opnieuw 
bestraat. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd op woens-

dag 8 en donderdag 9 augustus. 
Het weggedeelte is deze dagen 
voor alle verkeer niet toeganke-
lijk. Het verkeer wordt omgeleid 
via de Westergeest.

Dit deel van de Middelweg wordt opnieuw bestraat om oneffenheden 
weg te werken in het wegdek (foto: gemeente Uitgeest)

Extra beveiliging rond 
sluitingstijd cafés
Uitgeest - Sinds 21 juli zet de 
gemeente Uitgeest op zaterdag-
nacht van 03.00 tot 05.00 uur be-
veiliging in rond de horecagele-
genheden in het dorpscentrum 
en langs de zogeheten loop- en 
slooproute. De gemeente komt 
hiermee tegemoet aan de vraag 
naar meer toezicht tijdens de 
nachtelijke uren rondom de uit-

gaansroute.
De beveiliging wordt uitgevoerd 
door een surveillant die zich op 
de fiets door het dorp verplaatst. 
Deze houdt met name toezicht 
op cafébezoekers die op weg 
naar huis gaan. De beveiliger 
staat in contact met de politie en 
met de buitenportiers van de Uit-
geester cafés.

Activiteiten bij Mill House
Uitgeest - Jongerencentrum 
Mill House houdt in augustus 
weer een aantal zomeractivitei-
ten voor de Uitgeester jeugd. In-
schrijven kan via Twitter bij @
millhouseuitgeest of per e-mail 
bij MillhouseUitgeest@gmail.
com. Of bel met Tim: 06 - 5257 
38 38.
Op donderdag 2 augustus wordt 
gevoetbald op het ijsbaanterrein, 
van 19.00 tot 21.00 uur. Een be-

zoek aan bioscoop Cineworld 
staat op het programma voor 
dinsdag 7 augustus. Aanvang 
voorstelling: 21.00 uur. Zelf zor-
gen voor vervoer.

Dinsdag 14 augustus kan van 
14.00 tot 17.00 uur worden ge-
zwommen in De Zien. Karten en 
levend tafelvoetbal zijn de at-
tracties op vrijdag 31 augustus 
van 19.00 tot 21.00 uur.

Lezing over Nederlandse 
onderzeeboten
Regio - Op zondag 5 augus-
tus is er in het luchtoorlogmu-
seum Fort Veldhuis, gelegen aan 
de Genieweg 1, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad, een 
lezing over Nederlandse On-
derzeeboten die gedurende de 
Tweede Wereldoorlog vermist 
zijn geraakt en recent zijn terug-
gevonden. Gerard Horneman, 
onderzoeker op het gebied van 
de onderzeedienst, vertelt be-
langstellenden alles over dit in-
teressante onderwerp. De lezing 
begint om 14.00 uur.
In zijn werkzame leven was Ge-
rard Horneman verbonden aan 

het Zaans museum. Daarnaast 
heeft hij jarenlang onderzoek 
gedaan naar de Nederlandse 
Onderzeedienst. Hij heeft over 
dit onderwerk ook een 4-delig 
standaardwerk geschreven.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar, 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis en 
houders van een veteranenpas 
gratis. Openingstijden 10.00 tot 
17.00 uur.

Meer informatie: 
www.arg1940-1945.nl.

19 appartementen 
Houtzaagmolen bewoond

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
C.M. Hes, echtgenote van Win-
ter, 92 jaar

Gehuwd
P.W. Rasch en N. Meyer

Geboren
Eva van Kessel, dochter van B. 
van Kessel en J. van Loon

94 kilometer te 
hard gereden
Uitgeest - Op de Provincialeweg 
(N 203) in Uitgeest werd vorige 
week dinsdag om 11.20 uur een 
snelheidscontrole met een la-
sergun gehouden. Een 24-jarige 
man uit Alkmaar raakte bij deze 
controle zijn rijbewijs kwijt om-
dat hij met zijn motor bijna 180 
kilometer per uur reed. Op deze 
weg is maximaal 80 toegestaan.

Gemeentewerf
Uitgeest - Het komt regelmatig 
voor dat men op onjuiste tijdstip-
pen afval aan de gemeentewerf 
wil aanbieden.
De openingstijden van de ge-
meentewerf zijn van maandag 
t/m donderdag van 13.00 tot 
15.30 uur, vrijdag en zaterdag 
van 09.00 tot 12.00 uur. 
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“Verspreiding van ziekte 
droes bij paarden klein” 
Castricum - Bij een paarden 
pensionhouder in Castricum is 
de ziekte droes geconstateerd. 
De dierenartsen van Dierenart-
senpraktijk IJmond Noord be-
vestigen dat. “Droes is ziekte die 
veroorzaakt wordt door een bac-
terie. Een besmet paard krijgt 
meestal binnen drie tot veer-
tien dagen een heftige keelont-
steking met koorts, zij willen 
niet of nauwelijks eten en heb-
ben geelgroene neusuitvloei-
ing. Vaak, maar niet altijd, ver-
oorzaakt droes abcessen van de 
lymfeknopen onder aan de kaak 
of achter het strottenhoofd. Als 
dit laatste het geval is, wacht de 
dierenarts met het geven van 
antibiotica tot de abcessen door-
gebroken zijn. Slechts een enke-
le keer vraagt de ziekte een do-
delijke slachtoffer. Het overgro-
te deel van de besmette paarden 
herstelt restloos. Er is voor droes 
geen meldingsplicht.”
Nadat de paarden de ziek-
te doorgemaakt hebben is het 
grootste deel van deze dieren 
voor langere tijd immuun.  Veel 
paarden krijgen droes als veulen 

of jong dier en zijn pas weer ge-
voelig voor herbesmetting tegen 
de tijd dat ze een oud paard zijn.
“Dit is ook een van de redenen 
dat alleen de stallen waar voor-
namelijk jonge paarden staan 
gezien worden als besmet. De 
andere reden is dat droes dan 
wel heel besmettelijk is, maar 
voornamelijk  via direct con-
tact door slijmdeeltjes en pus, 
dus niet meer dan enkele me-
ters door de lucht. Daarnaast 
kan droes wel langere tijd in de 
omgeving overleven, maar voor-
al als die omgeving erg nat is. 
Door deze vochtgevoeligheid, de 
verworven immuniteit van ou-
dere paarden, het feit dat pen-
sionstallen een gemengde leef-
tijdsamenstelling hebben en het 
handhaven van de juiste hygië-
nemaatregelen zien we dan ook 
dat de kans op een snelle ver-
spreiding van de ziekte niet zo 
groot is.”
Een klein deel van deze dieren 
blijft echter drager zonder verde-
re ziekteverschijnselen. En pre-
cies deze dieren vormen de nu 
juist een grote bron van besmet-

Zomerspektakel Primera

Castricum - Primera Geester-
duin heeft weer iets leuks be-
dacht. De klanten worden tot 17 
augustus getrakteerd. Zo wor-
den er gratis tweede kaartjes 
uitgedeeld voor openluchtzwem-
bad De Zien in Uitgeest. Of ga 
voor een tweede gratis bol heer-
lijk ijs bij patisserie De Roset. 

Het is bovendien mogelijk kor-
ting te krijgen op karten of laser-
gamen bij Kart World in Limmen. 
Wie een buffet bestelt bij Roon in 

winkelcentrum Geesterduin voor 
meer dan vijftien personen ont-
vangt 15% korting. 
Deze zomeractie geldt bij aan-
koop van een gouden mix, en dat 
is een heel staatslot met jackpot 
en een miljoenenlot. Bovendien 
bij aankoop van twee boeken of 
drie wenskaarten. En bij het la-
ten maken van een pasfoto en bij 
aankoop van cadeau- of feestar-
tikelen vanaf 7,50 euro. Prime-
ra is te vinden in winkelcentrum 
Geesterduin 

ting. “Deze paarden zijn aan de 
buitenkant niet herkenbaar maar 
kunnen bij vermindering van de 
weerstand opnieuw droes ver-
oorzaken. Aangezien veel paar-
den van eigenaar wisselen en  
veel eigenaren een of enkele ma-
len van stal wijzigen, kan er van-
uit gegaan worden dat op iedere 
stal wel een of meerdere dragers 
aanwezig zijn. Heel vaak hebben 
eigenaren ook geen enkel idee 
dat hun paard een droesinfec-
tie doorgemaakt heeft. De rede-
nen hiervoor is dat de verschijn-
selen niet altijd even specifiek 
zijn en de kosten van het nemen 
van een monster om de diagno-
se te stellen vrij hoog. Dat maakt 
dat eigenaren in het algemeen 
niet erg gemotiveerd zijn om te 
achterhalen wat voor ‘verkoud-
heid’ er in hun stal rondwaard. 
Zeker als het zoals zo vaak maar 
een of enkele paarden betreft en 
er daarna geen ziektegevallen 
meer bij komen.” 

De pensioneigenaar bij wie 
droes geconstateerd is was wel 
bereid deze kosten te maken, 
zodat verdere besmetting zo-
veel mogelijk voorkomen is. De 
besmette dieren zijn direct ge-
isoleerd en hygiënemaatrege-
len zijn genomen. Het aantal be-
smettingen is beperkt. 

IJmuiden - Op zaterdag 4 au-
gustus wordt van 9.00 tot 17.00 
uur weer een rommelmarkt ge-
houden, de derde van dit jaar. 
Met veel kramen, die vol liggen 

Rommelmarkt
Kennemerplein

Eva Wilms introduceert nieuwe 
zangtechniek in Nederland
Castricum - Als docent richt 
Eva Wilms zich op het coachen 
van zangprofessionals en be-
roepssprekers. Maar zij is ook 
gediplomeerd CVT Teacher en 
Nederlands agent van Comple-
te Vocal Technique. En als agent 
voor het hoofdinstituut in Dene-
marken organiseert zij de oplei-
dingen in Nederland.
Eva’s zanginstituut is geves-
tigd in theater Stalles in Heiloo. 
Daar legt zij uit waar de Comple-
te Vocal Technique (CVT) voor 
staat. “Complete Vocal Techni-
que is een zangtechniek voor 
alle stijlen zang. Het is ontwik-
keld door de Deense zangpeda-
goge Cathrine Sadolin. De afge-
lopen 25 jaar heeft ze gewerkt 
met duizenden zangers en zan-
geressen in alle mogelijke gen-
res. Deze verschillende technie-
ken heeft ze in kaart gebracht 
tot een overzichtelijk systeem 
dat het mogelijk maakt om elke 
klank voort te brengen, van klas-
siek tot grunten!”
Tijdens haar conservatoriumop-
leiding nam Eva deel aan aller-
lei muzikale projecten, variërend 
van klassiek en wereldmuziek tot 
pop, folk en country. Dit leidde 
tot het concept Gaia Nostra waar 
zij een album mee opnam en een 
op theatertour ging. “Ik ontmoet-
te zangpedagoog Cathrine Sa-
dolin tijdens een masterclass in 
Breda. Haar enthousiasme, maar 
vooral ook de door haar ontwik-
kelde, direct werkende technie-
ken hebben mij die dag bewo-

gen om mijn opleiding voort te 
zetten in Kopenhagen. Aan het 
Complete Vocal Institute volgde 
ik de driejarige opleiding tot ge-
autoriseerd CVT docent. Daarna 
richtte ik, samen met CVT col-
lega Frouke van Es, zangschool 
The Vocal Couch op.
CVT gaat er vanuit dat ieder-
een, van beginner tot profes-
sional, zijn of haar stem op alle 
mogelijke manieren kan gebrui-
ken. “Daarbij staat de technische 
en artistieke wens van de zan-
ger centraal”, vervolgt Eva. “CVT 
geeft de handvatten om op een 
gezonde wijze te klinken zon-
der de eigen sound van de zan-
ger te veranderen. Deze techniek 
kan helpen om bekende stem-
problemen bij zangers en spre-
kers door gezond gebruik van de 
stem te voorkomen. Problemen 
als gebrek aan volume en be-
reik, onzuiver zingen, maar ook 

het oplossen van spierspannin-
gen die de stem beperken, zo-
als heesheid, uitval van de stem 
kun je met deze techniek ver-
helpen.” Na een workshop kun-
nen cursisten zich een beeld vor-
men van de toegevoegde waar-
de van CVT en de mogelijkheden 
van de stem. “Tijdens een cursus 
werk je aan je individuele doe-
len en ga je gedetailleerder in op 
de technieken. Er zijn program-
ma’s voor professionele vocalis-
ten en beroepssprekers, zowel 
in groepen en privé, en voor be-
ginnende vocalisten die de cur-
sus in groepen volgen. De erva-
ring leert dat zangers die deze 
nieuwe technieken hebben ge-
leerd in staat zijn om veeleisende 
tours en cd-opnames te volbren-
gen en dat is een van de rede-
nen waarom de technieken on-
dersteund worden door artsen 
en logopedisten.”

met van alles en nog wat. Wie 
ook zijn overtollige spullen wil 
verkopen kan een kraam huren. 
Voor meer informatie of reserve-
ringen voor een kraam kan men 
contact opnemen met tel.: 0255-
533233 of 06-10475023. De vol-
gende markten zijn op: 18 au-
gustus en 1 september.

Allemaal gewonnen!
Castricum - Zaterdag  21 ju-
li was de eerste dag van de va-
kantie en dat werd bij de Spring-
plank ingeluid met een groot 
feest dat mogelijk werd gemaakt 
door verschillende sponsoren. 
Alle kinderen konden op een 

groot springkussen springen en 
suikerspinnen eten. ’s Middags 
waren de Olympische Spring-
plankspelen en kinderen werden 
winnaar! De feestdag werd afge-
sloten met een barbecue, patat 
en frikandel. 
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1500 bezoekers op donderdag 26 juli

Hoogtijdagen voor 
zwembad de Zien

Uitgeest - 26 juli: een mooi zon-
netje in zwembad de Zien, twee 
buitenbaden om in te zwemmen 
en te spelen en  grote speelwei-
den, waar honderden een mooi 
plekje vonden. Achterin bevindt 
zich een royaal peuterbad waar 
de ouders omheen zaten: het 
was genieten voor velen.  Don-
derdag werden er 1500 bezoe-
kers geteld.  De Zien staat  er-
om bekend, dat er in het water 
veel spelmateriaal mag worden 
gebruikt.
Opvallend is de hoge glijbaan, 
waar de hele dag veel belang-
stelling voor bestond.  Even 
wachten totdat je voorganger 
de bocht om is en dan mag jij. 
Met een enorme vaart plonsde 
menigeen  enthousiast het wa-
ter in. Veruit favoriet is de buis, 
waar vooral jongens graag hun 
krachten meten. Je vriend of de-
gene, die naast je zit met je ene 
been proberen omver te duwen, 
zodat die in het water valt, is een 
bezigheid die men tientallen ke-
ren kon herhalen. Ook op mat-
ten in het water is het leuk om 
iemand al stoeiend het water in 
te duwen. Honderden volwasse-
nen en kinderen stonden in de rij 
voor een ijsje of een patatje. Op-
vallend was het aantal bezoekers 
uit omliggende plaatsen, zoals 
Heemskerk, Akersloot, Castri-
cum, Beverwijk en zelfs IJmui-
den. 

Bezoekers
Wij spraken diverse bezoekers, 
zoals Stacey Lotterman (17) 
en zijn vrienden. Zij komen uit 
Heemskerk, dat een interessant  
binnenbad heeft, maar niet zo’n 

uitgebreid buitenbad. Stacey en 
naast  hem Stijn en nog twee 
vrienden zeggen gewoon naar 
het zwembad de Zien te gaan. 
“Wij hebben nu vakantie en ko-
men hier van school of van het 
uitgaan vanzelf allerlei bekenden 
tegen. Wij zwemmen, eten een 
patatje, hot dog of een ijsje en 
hebben het hier helemaal naar 
onze zin.”  Wij spreken Cocky 
Hazevoet (62). Zij komt uit Uit-
geest en is met haar twee klein-
kinderen naar de Zien gekomen. 
“Ik heb hen net een ijsje ge-
bracht. Ik heb er geen kind aan. 
Mijn kleindochter zie ik constant 
onder water en mijn kleinzoon 
zie ik zo af en toe als hij even iets 
komt halen. Het is hier heerlijk 
vertoeven. Ik ken de Zien al z’n 
40 jaar en herinner me nog heel 
goed hoe ik hier toen ik jong was 
altijd genoten heb. Er was een 
tijd geleden een actie. Toen kon 

een ieder, die de Zien een warm 
hart toedroeg vijf euro storten 
als donateur. Ik stond daar hele-
maal achter, want de Zien moet 
gewoon altijd blijven bestaan.”
Ontmoetingen
Gezeten in de speelweide te 
midden van honderden anderen 
ontmoeten wij Marjolein Veltrop 
en haar twee kinderen, Lotte (8) 
en Mauk (4) uit Heemskerk. Zij 
is er met nog vier vriendinnen 
en kennissen met hun kinde-
ren. Gezellig zitten zij op hand-
doeken met elkaar in een kring. 
“Na een paar dagen strand  is 
dit weer heel leuk”, zegt zij. “Het 
is hier groot, je zit niet elke me-
ter dicht op elkaar. Lotte  heeft 
zwemdiploma A en B. Ze zit de 
hele dag met haar waterbril on-
der  water.”  Midden in de speel-
weide liggen vier meisjes, die el-
kaar kennen van het Clusiuscol-
lege in Castricum,  op  handdoe-

ken gezellig naast elkaar te bab-
belen. Nikki Dekker (14) komt uit 
Uitgeest, Chiara Carfora (14)  uit 
Akersloot, Maria Wester uit Lim-
men en Madelief Kooij uit Castri-
cum. Zij willen maar al te graag 
op de foto. 

Bij de peuterbadjes treffen wij 
Anita Buwalda (39) met haar 
zoon Jerry (10) en haar zoon Da-
ni (3 ½). “Wij gaan dit jaar niet 
met vakantie”, zegt zij. “Mijn man 
werkt als timmerman de hele 
bouwvakantie. Hier zit ik heerlijk 
rustig en beschut en kan ik de 
kinderen goed in de gaten hou-
den.”  Vlak voor de plek waar ijs-
jes worden verkocht zit Sultan 
Gezer (30) ontspannen bij een 
picknicktafel. “Ik ben hier met 

mijn dochter Alara (6)”, zegt zij. 
“Maar ik heb ook mijn nichtjes 
Rijmeysa (12) en Ceren (9) mee-
genomen. Die komen hier voor 
het eerst en vinden  het heerlijk 
in dit openluchtzwembad.”

De gemeente is eigenaar van 
zwembad de Zien. Optisport ex-
ploiteert het. Er waren donder-
dag negen personeelsleden  in 
wisseldiensten actief.  Locatie-
manager is Gitta de Groot. Op-
letten, bijsturen, waarschuwen: 
allen  hadden er de handen vol 
aan. Er zijn ongeveer 250 abon-
nementhouders. De rest komt 
binnen via de vrije verkoop. Het 
zwembad is nog open tot en met 
de eerste week van september. 
(Marga Wiersma)  

Van links naar rechts: Madelief Kooij, Nikki Dekker, Chiara Carfora en Maria Wester

Sociale kaart nu digitaal 
Castricum - Voor het elek-
tronisch informeren van inwo-
ners werkt de gemeente Cas-
tricum samen met de Stichting 
MEE Noordwest-Holland. MEE 
beheert een website waar bur-
gers zelf gericht kunnen zoe-
ken naar organisaties die dien-
sten aanbieden op sociaal en 
welzijnsgebied. Een sociale kaart 
kan ertoe bijdragen dat de bur-
ger zelf een oplossing vindt voor 
het probleem. Maatschappelijke 
organisaties kunnen hun aan-
bod in het systeem invoeren en 
gericht zoeken naar andere or-
ganisaties. Door het brede aan-
bod in de regio kunnen gebrui-
kers die een dienst, product of 
voorziening zoeken, bijvoorbeeld 
een maaltijdvoorziening, breder 
zoeken dan alleen binnen de ei-
gen gemeentegrenzen. Door het 
invoeren van een kilometeraf-

stand komt ook het aanbod uit 
overige deelnemende gemeen-
ten in beeld. Met de aansluiting 
op deze voorziening biedt de ge-
meente Castricum haar burgers 
de mogelijkheid om zelf gericht 
te zoeken en minder afhankelijk 
te zijn van bijvoorbeeld het ge-
meentelijk Zorgloket en/of een 
Cliënteninformatiepunt. In het 
kader van het landelijke pro-
ces ‘De Kanteling’ wordt dat ook 
van overheidswege gestimu-
leerd. Stichting MEE zorgt voor 
het actualiseren van de gege-
vens op de website. Gebruikers 
die informatie missen of menen 
dat gegevens niet juist zijn ver-
meld, kunnen dat doorgeven een 
MEE: cvanvuren@meenwh.nl. 
Vanaf de gemeentelijke website 
is de digitale sociale kaart een-
voudig te vinden via de link ‘Zorg 
en welzijn’ op de homepage.

Vakantie niet vanzelfsprekend 
Castricum - Voor sommige ge-
zinnen is het niet vanzelfspre-
kend om met elkaar op vakan-
tie te kunnen gaan, bijvoorbeeld 
omdat een van de gezinsleden 
een beperking heeft. Even naar 
de winkel gaan, met een broer-
tje of zusje naar de sportclub, dit 
moet altijd vooraf geregeld wor-
den. De Stichting Thuiszorg Ge-
handicapten zorgt er met hulp 
van vrijwilligers voor dat deze 
kinderen thuis kunnen blijven. 
Wie het leuk vindt om ouders/
verzorgers eens te ontlas




