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Bloemen en een knuffel ter nage-
dachtenis aan de twintigjarige Je-
rion del-los-Santos en de twintig-
jarige Maurice Zwaneveld,die ver-
leden week door brand om het le-
ven kwamen. Daar er op de Pro-
vincialeweg, de N203 jaarlijks on-
gelukken gebeuren doordat de-
ze weg gevaarlijk en ‘s avonds erg 
donker is, is Uschi Boogerd, die 
haar broer Mick vier jaar geleden 
op dezelfde weg door een onge-
val verloor, een petitie gestart. 

Veel bijval voor Uschi Boogerds petitie

Een veiliger Provincialeweg N203

Castricum/Uitgeest - Vele 
mensen klagen over de gevaar-
lijke Provincialeweg N203 en wel 
het stuk, dat loopt van Castricum 
naar Uitgeest en vice versa. Op 
28 oktober 2007 overleed op de-
ze weg de toen zeventienjarige 
Mick Boogerd na een noodlottig 
ongeval op de fiets. Nu vier jaar 
later twee vrienden van hem, de 
twintigjarige Jerion del-los-San-
tos en de twintigjarige Mauri-
ce Zwaneveld op deze 80 km-
weg eveneens de dood vonden, 
zag de zuster van Mick, Uschi 
Boogerd de noodzaak ervan ac-
tie te ondernemen. Zij start-
te een website (www.everyone-
web.com/provincialeweg) waar 
een ieder haar petitie kan onder-
steunen met als doel een veili-
ger N203. Tot nog toe is de re-
actie enorm.

Zondag 7 augustus om 4.10 uur 
reed Jerion del-los-Santos met 
zijn vriend Maurice Zwaneveld 
van Castricum naar Uitgeest op 

de Provincialeweg N203. Niet ver 
van het tankstation reed hij met 
zijn auto tegen de vangrail aan, 
kwam door de klap aan de over-
kant van de weg terecht, stuurde 
bij en schoot met zijn auto aan 
de rechterkant van de weg voor-
bij de 50 km-paal over het fiets-
pad en schampte drie bomen, 
waarna de auto in brand vloog. 
De politie geeft uit piëteit ten op-
zichte van de familie geen gege-
vens vrij. Er waren geen getui-
gen.

Oververmoeidheid
Een buurman: “Als het nu rot-
jongens waren met een bepaal-
de reputatie, dan kan je nog kri-
tisch zijn, maar deze twee jon-
gens waren lief, sociaal, beleefd 
en aardig. Jerion kwam net met 
zijn ouders terug van vakan-
tie, ging toen met vrienden naar 
Dance Valley in Velsen, waarna 
hij met zijn vriend Maurice naar 
Akersloot ging, omdat het daar 
kermis was. Zij ontmoetten daar 
een meisje en boden aan haar 
wel even naar haar huis in Cas-
tricum te brengen. Daarna re-
den zij terug naar Uitgeest via 
de Provincialeweg.” Genoemde 
buurman: “Ik geloof, dat het al-
lemaal oververmoeidheid is ge-
weest, want Jerion drinkt hele-
maal niet.”
“Waar wegen zijn, zijn ongeluk-
ken”, aldus de thans 26-jarige 
Uschi, die vier jaar een opleiding 
volgde voor aspirant-agent bij de 
politie Amsterdam/Amstelland. 
“Toen leerde ik ook al veel over 
verkeersveiligheid”, zegt zij. Het 
volgend jaar gaat zij starten met 
een opleiding voor maatschap-
pelijk werkster. “Ik zet mij in voor 
de veiligheid van de N203”, zegt 
zij. “Vooral in het donker en bij 
sneeuw en veel regen is de weg 
gevaarlijk.” 
Het bord ‘50 km’ richting Castri-
cum/Uitgeest vlak vóór het tank-
station bij het Uitgeester stati-
on zien de mensen vaak te laat. 
Er vóór is een flauwe bocht. Er is 
een vangrail, maar een stukje er-
na naar de benzinepomp toe is 
geen verlichting. Een bord met 
daarop ‘gevaarlijke weg’ zou ook 
al kunnen  helpen.  Uschi: “Ik 
pleit ook vooral voor alle fietsers 
op het fietspad van de N203, dat 
voor zowel heen- als terugfiet-
sende fietsers hoofdzakelijk al-
leen door wat gras van de rij-

weg gescheiden is. Die fietsers 
lopen ook gevaar. Vele scholie-
ren uit Uitgeest gaan in Castri-
cum naar school en ook wat het 
uitgaansleven betreft fietsen Uit-
geester jongeren naar Castricum 
en terug.”

Petitie met opties
In Uchi’s petitie staan diverse 
opties. Zij is overtuigd van haar 
missie en had op 9 augustus 
reeds een telefonisch gesprek 
met iemand van de afdeling ver-
keersveiligheid van de provincie. 
“Ik ben toen acht keer doorver-
bonden vóórdat ik mijn verhaal 
kon vertellen”, zegt zij. “Ik wilde 
graag weten wat ik als burger 
kan doen en hoe dat dan in zijn 
werk gaat.” Om beslagen ten ijs 
te komen, opende zij dinsdag 9 
augustus een petitie met de vol-
gende tekst: Welke veiligheids-
maatregelen zou jij graag willen 
zien?: 1. verlichting; 2. het fiets-
pad en de weg; 3. snelheidsver-
laging en 4. een flitspaal. In de 
poll telde Uschi reeds honderden 
stemmen. “Trouwens”,  zegt zij, 
“de tekst voor mijn petitie komt 
niet alleen van mij. Ik heb vele 
ideeën en tips van anderen ge-
bruikt.  Reflectoren in de vang-
rail waren ook één van die idee-
en. Het is ’s nachts op de N203 
namelijk ontzettend donker. Ook 
de gemeente Uitgeest onder-
zoekt de huidige situatie. Des te 
meer mensen er stemmen, des 
te sterker sta ik als ik met ie-
mand van de provincie ga spre-
ken. Dan zal ik de petitie met alle 
stemmen, reacties en tips over-
handigen. Des te meer mensen 
mij steunen, des te meer kan ik 
bereiken.”
(Lees het artikel verder op pagi-
na negen).
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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. 
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baar wordt gesteld aan derden. 
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kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!
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Vermist:
Poelenburgplantsoen Heems-
kerk: lichtbruine kleine hond, 
reu, witte kraag en borst, wit aan 
de pootjes, hangoren, krulhaar, 
gechipt, circca 8 jaar, Hannes. 
Het is een angstig hondje, gauw 
in paniek. Hinkt met achterpoot. 
Weer gesignaleerd in Alkmaar.

Kerklaan Akersloot: cyperse ge-
castreerde kater, klein wit plek-
je op keel, glanzende vacht, ge-
chipt, 6 jaar, Bram.
Bonkenburg Uitgeest: gele ka-
narie.
Dijk en Duin Bakkum: rood 
poesje, klein wit befje en wit aan 
de pootjes, 7 jaar, Kareltje.

Prof. v.d. Scheerlaan Bakkum: 
cyperse ongecastreerde kater, 
wat wit onder de kin, 1 jr, Poetie.

Gevonden:
Bakkummerstraat Bakkum: rode 
ongecastreerde kater met 1 oog.
Helmbloem Castricum: cyper-
se kater, wat witte haren onder 
de kin.

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.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Bakkum:
26-07-2011: Cathelijne Susan-
ne, dochter van F.W. Zuilekom en 
E.S. Grimminck, geboren te Alk-
maar.
Wonende te Castricum:
05-08-2011: Feline Mariëlle, 
dochter van S.M. Plomp en E. 
van der Velde, geboren te Cas-
tricum.
Wonende te Limmen:
07-08-2011: Cas, zoon  van 
N.S.C. Verver en M. Breed, gebo-
ren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
11-08-2011: Wille, Jean-Paul en 
van Keulen, José, beiden wo-
nende te Castricum. 11-08-2011: 
Kelsey, Edward W. en Draisma, 
Marjan M., beiden wonende te 
Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
02-08-2011: Demmers, Simon 
A. en Schipper, Minkje T. beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:

05-08-2011: Jonkers, Wimke, 
oud 54 jaar, overleden te Bever-
wijk. 09-08-2011: Bakker, Ma-
ria K., oud 90 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
P. Gorter.
Wonende te Castricum:
07-08-2011: de Vries, Lucia P.J., 
oud 78 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met P. 
Ent. 07-08-2011: Kuhlemeier, Ca-
rel W., oud 80 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd geweest met 
F. Pijpker. 08-08-2011: Smaar-
dijk, Abraham A., oud 55 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met J. Hessing. 05-08-2011: van 
Duin, Jan, oud 76 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met W.S. 
Polderman.
Wonende te Beverwijk:
04-08-2011: Geldermans, Johan-
nes, oud 78 jaar oud, overleden 
te Castricum, gehuwd met Suijk, 
R.T.

Wonende te Limmen:
11-08-2011: Boom, Albertus, 
oud 68 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met J.M. Boon. 11-
08-2011: Veldt, Agatha, oud 87 
jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd met M. Hopman.

Twee concerten in 
Castricumse kerken
Castricum - De sopraan Arien 
Blees en de organiste Suzan-
ne Dings geven binnenkort twee 
concerten in Castricum: zondag-
middag 21 augustus en maan-
dagavond 22 augustus.  
Het eerste concert is het Jaar-
marktconcert tijdens de Castri-
cumse jaarmarkt. Evenals vo-
rige jaren vindt dit plaats in de 
Dorpskerk aan het Kerkpad 1. 
Op het programma staan on-
der meer het ‘Ave Maria’ van 
Bach/Gounod, het Largo van 
Händel (Ombra mai fu) en Di-
do’s Lament van Purcell. Daar-
naast worden orgelsolo’s ge-
speeld van Händel en Sweelinck. 
Het concert begint om 15.30 uur 
en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
De toegang is gratis. Het Jaar-
marktconcert wordt gehouden 

onder auspiciën van de Stich-
ting Castricums Monument Ons 
een Zorg. Voor en na het con-
cert is tussen 13.30 en 17.00 uur 
ruimschoots gelegenheid om de 
kerk - een rijksmonument uit de 
twaalfde eeuw - te bezichtigen.
Het tweede concert wordt gege-
ven in de Maranathakerk, Klei-
broek 1. Dit concert maakt deel 
uit van de serie orgelconcerten 
georganiseerd door de Samen-
werkende Orgelcomités te Cas-
tricum. Hoewel het een orgel-
concert heet, wordt het een con-
cert voor kerkorgel, solozang en 
piano. Op het programma staan 
werken van onder meer Mozart, 
Haydn, Beethoven, Pierné, Lang-
lais, Bellini,  Schubert, Lehar en 
Saint-Saens. De entreeprijs is 6 
euro. Aanvang 20.00 uur.
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Milo Heerkens en Thea Boersma 
exposeren in galerie Streetcape

Castricum - Schilderijen van 
de Castricumse Thea Boersma 
zijn momenteel te zien in Street-
scape, Burgemeester Mooijstraat 
13. Milo Heerkens exposeert t/m 
10 september in Streetscape in 
de Pernéstraat 31 voor het eerst 
zijn abstracte schilderijen. Milo 
(35) is al drieëndertig jaar nier-
patiënt en ervaart het schilderen 
als zeer rustgevend en een sti-
mulans voor zijn zelfgenezende 
vermogen. Milo: “Ik had op mijn 
achtste levensjaar een ingrijpen-
de bijna-doodervaring. Mensen 

Project Requiem van 
Mozart bij de C.O.V. 
Castricum - De Castricumse 
Oratoriumvereniging stelt lief-
hebbers in de gelegenheid om 
het Requiem van Mozart en de 
Mis in C van Beethoven met het 
koor in te studeren en uit te voe-
ren. Het project loopt van 15 
september tot en met vrijdag 24 
februari. Er wordt elke donder-
dag gerepeteerd van 20.00 uur 
tot 22.00 uur in de Dorpskerk 
op de Dorpsstraat. De generale 

repetitie en uitvoering zijn res-
pectievelijk op 23 en 24 februa-
ri in de Pancratiuskerk. Op don-
derdag 15 september is de mo-
gelijkheid om kennis te maken 
met het koor en zal een stemtest 
plaatsvinden. Voor het project 
is men een eenmalige bijdrage 
verschuldigd van 55 euro plus 20 
euro voor het klavieruittreksel.
Voor aanmelden en informatie: 
Vonie Hin, tel. 075-6285521.

Rise Of The Planet Of The Apes
Een daad van zowel mededogen 
als arrogantie leidt tot een onge-
kende oorlog en tot de Rise Of 
The Planet Of The Apes (de op-
standing van de Apenplaneet). 
Het met een Oscar onderschei-
den special effectsteam van 
Avatar en de Lord of the Rings 
trilogie, heeft een levensechte 
CGI aap gecreëerd, met onvoor-
stelbare gevoelens en een on-
waarschijnlijke intelligentie. Dit 
alles in combinatie met epische 
gevechten die bepalend zijn voor 
het lot van mens en primaat. De 
jonge wetenschapper Will Rod-
man (James Franco) staat op het 
punt om zijn levenswerk te reali-

seren: de ontdekking van een re-
medie tegen Alzheimer. Zijn ex-
perimenten op primaten hebben 
echter ongewone bijwerkingen: 
diegenen die het medicijn toe-
gediend krijgen, vertonen een 
enorme verhoging van de her-
senactiviteit. 

De jonge chimpansee Caesar is 
de eerste primaat die een bijzon-
dere intelligentie vertoont. Wan-
neer hij zich verraden voelt door 
de mensen die hij al heel zijn le-
ven vertrouwde, begint een gro-
te strijd die de primaten moet 
bevrijden van de onderdrukking 
door de mensheid…

Thomas Popper is een succesvol 
projectontwikkelaar in New York, 
maar door zijn werk totaal ver-
vreemd van zijn gezin. Dat ver-
andert allemaal als zijn avon-
tuurlijke vader hem een pingu-
in nalaat. 

Mr. Popper’s 
Penquins

Door een misverstand krijgt Pop-
per er zelfs nog vijf pinguïns bij, 
die zijn leven op zijn kop zetten. 
Poppers kinderen zijn echter dol 
op de pinguïns en om hun lief-
de voor hem weer terug te win-
nen, besluit hij de pinguïns te 
houden. 
Maar dat valt niet mee, want hij 
heeft ook zijn zinnen gezet op 
een historisch pand in Central 
Park.

Programma 18 augustus t/m 24 augustus

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Rise of the Planet   
Of The Apes”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
“Larry Crowne”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

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

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 16.00 uur 

“Mr. Popper’s Penguins (NL)”
donderdag, vrijdag, zaterdag, 
zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.00  & 16.00 uur 
“De Smurfen (NL) 3D”

vrijdag, maandag & dinsdag 13.00 uur 
“Cars 2 (NL) 3D”

donderdag, zaterdag, zondag 
& woensdag 13.00 uur 

“Penny’s Shadow”

die dit beleven ontwikkelen voor 
de rest van hun leven vaak enor-
me intuïtieve vermogens en dus 
ook gevoel voor kleur en schil-
derkunst. Met mijn schilderijen 
probeer ik uit te dragen dat er 
meer is tussen hemel en aarde, 
dat er geen dood bestaat. Voor 
mij betekent doodgaan gebo-
ren worden in de geest, in be-
wustzijn. Ik haal mijn inspiratie 
uit mijn gemoed en intuïtie maar 
vooral uit de natuur en door te 
genieten van de kleinste dinge-
tjes in het leven. Als kunstenaar 
vertaal ik deze ervaringen, geef 
er mijn eigen interpretatie aan 
en zet ze om op canvas doek.” 

Milo Heerkens volgde de af-
gelopen jaren schildercursus-
sen waarin zijn talent werd op-
gemerkt. Na een aantal jaren 
van ontwikkeling is de exposi-
tie in galerie Streetscape de eer-
ste keer dat een selectie van zijn 
kunst voor publiek te zien is. Zijn 
olieverfschilderijen worden bin-
nenkort ook bij Grand Café res-
taurant ‘Mezza Luna’ tentoonge-
steld. Wie belangstelling heeft 
om kunst van Milo Heerkens te 

kopen kan contact met hem op-
nemen via facebook.com of 06-
81247577.                   

Thea Boersma is reeds vele jaren 
lid van de vereniging Perspec-
tief te Castricum. Haar kleurrijke 
werken zijn onbetwist abstract te 
noemen en zijn geschilderd met 
olieverf op doek van groot for-
maat. Alle werken zijn te koop 
en zeker het bekijken waard. 
Voor info kan men mailen naar 
thea.b@hetnet.nl. 

Peter en de wolf op 
camping Geversduin
Castricum - Zaterdag 20 au-
gustus, 19.00 uur, vindt op Ken-
nemer Duincamping Geversduin 
het beroemde sprookje Peter en 
de Wolf plaats. 
Peter en de wolf is een muzikaal 
sprookje van Sergej Prokofjev 
voor spreekstem en orkest. Het 
stuk ging in 1936 in Moskou in 
première en is wereldwijd zeer 
succesvol geworden.
Prokofjev schreef het stuk in op-
dracht van een jeugdtheater in 
Moskou. De muziek moest sim-
pel en verstaanbaar zijn, en dus 
aantrekkelijk voor kinderen, 
maar ook voor communistische 
idealisten. Prokofjev, wonderkind 
en enfant terrible, heeft het stuk 
wellicht geschreven met een 
spottende ondertoon. Desalniet-
temin is het een groot succes 
geworden en heeft het de status 
van klassieker voor jong en oud.
Het sprookje is het verhaal van 
de jongen Peter die zonder toe-
stemming van zijn grootvader de 
tuin uit loopt. Daar ziet hij hoe 
de kat probeert het vogeltje te 

vangen. Dat lukt niet. Grootva-
der roept Peter terug en waar-
schuwt hem dat er wolven in de 
buurt zijn, maar Peter gaat toch 
weer kijken naar wat er bui-
ten gebeurt. Net op dat moment 
komt een hongerige wolf het 
bos uit en eet de eend in de vij-
ver op. Peter klimt in een boom 
en vraagt aan het vogeltje om 
de wolf af te leiden. Ondertus-
sen laat Peter een touw zakken 
en bindt dat om de staart van de 
wolf. De wolf zit het vogeltje ach-
terna en begint daarom rondjes 
om de boom te rennen. Daarmee 
trekt hij het touw steeds verder 
vast. Dan komt een groep jagers 
uit het bos, die de wolf vangen 
en hem naar de dierentuin bren-
gen.
Peter en de Wolf is geschre-
ven voor verschillende muziek-
instrumenten. Elk personage in 
het verhaal wordt verbonden 
aan een specifiek muziekinstru-
ment en heeft elk een eigen her-
kenbaar motief, het zogenaam-
de leitmotiv. De toegang is gratis.

Bob Color and the Dona 
Pessy Party Patrol bij Balu
Castricum - Op zondag 21 au-
gustus is er tijdens de jaarmarkt  
een optreden van Bob Color and 
the Dona Pessy Party Patrol bij 
café Balu. Aanvang 18.00 uur.
Na twaalf jaar is er nu eindelijk 
de reünie van Dona Pessy met 
Bob Color. Met een grote band 
worden gouden herinneringen 
weer werkelijkheid. 
De naam Bob Color staat nu al 
meer dan 20 jaar garant voor 
‘vermakelijke muziek’. Begonnen 
in 1987 klommen Bob en zijn 
band in een aantal jaren naar de 
Nederlandse ‘subtop’. Met tien-
tallen tv-optredens en uitver-
kochte Paradiso’s werd The Bob 
Color Band een veelgevraagde 
festival-act. Er was een jaar met 
meer dan 50 festivals in 1 zomer. 
In deze meest succesvolle jaren 
was de band op stap met Dona 
Pessy als zangeres. Allebei ge-

boren voor het podium haalden 
Bob en Dona in het heetst van 
de strijd het beste uit elkaar naar 
boven. 
Een krant schreef ooit over ‘Het 
wilde beest en de betoverende 
prinses’. Twee prachtige stem-
men die elkaar aanvullen en ver-
sterken. Maar vooral twee ‘podi-
um-fenomenen’ met elk hun ei-
gen manier om het publiek te 
betoveren. En ze doen dat met 
een uitgebreide band met per-
cussie, toetsen, en als blazers 
een didgeridoo. En natuurlijk 
met veel zweet, dans en de on-
vergetelijke Romeo en Julia bal-
kon-scene. Muzikaal is het een 
mix van funk, soul, pop en ska. 
Naast eigen nummers komen er 
covers voorbij van onder andere 
Jimmy Cliff, Madness, En Vogue, 
Prince, Ohio Players, Joss Stone, 
Betty Wright. 



pagina 6 17 augustus 2011

Veel bijval voor Uschi Boogerds petitie

Een veiliger Provincialeweg N203

Uschi Boogerd, hier bij een leuke foto van haar destijds zeventienjari-
ge broer Mick. Rechts: een houten Winnie de Pooh, die Mick op ne-
genjarige leeftijd voor Uschi maakte.

Tegen deze vangrail botste de auto van Jerion del-los-Santos op weg  
van Castricum naar Uitgeest en kreeg de eerste klap. Die was dermate 
groot, dat de auto naar de andere kant van de weg schoot.

Waarschijnlijk heeft Jerion toen hij aan de overkant van de weg terecht 
was gekomen weer willen bijsturen, waarna hij vervolgens weer rechts 
bij het 50-kilometerbordje aankwam, over het fietspad reed en daar 
drie bomen schampte. De remsporen zijn nog te zien. 

Remsporen over het fietspad.

De drie geschampte bomen. Bij de derde boom kwam de auto tot stil-
stand en vloog in brand.

(Vervolg van voorpagina). 
Rondom de Provincialeweg be-
vinden zich weilanden. In dit na-
tuurgebied moet men rekening 

houden met bepaalde diersoor-
ten. Weinig verlichting schijnt 
hiermee te maken te hebben. 
Uschi: “Maar wat is nu belangrij-

ker: een mensenleven of een die-
renleven? Als het jezelf overkomt 
denk je daar anders over.” Uschi 
staat momenteel volop in de be-
langstelling. Zij was woensdag 
10 augustus voor de radio (RTV 
Noord-Holland), ’s middags voor 
de tv (RTV Noord-Holland), werd 
donderdag 11 augustus geïnter-
viewd door Hart van Nederland 
en zal maandag 15 augustus te 
horen zijn op radio Beverwijk. Op 
de dag dat wij er waren meld-
den eveneens het Noordhol-
lands Dagblad en De Telegraaf 
zich voor het maken van een in-
terview.
Uschi weet maar al te goed wat 
de ouders van Jerion en Maurice 
doormaken. De dood van haar 
broer heeft een enorme invloed 
op haar gehad. Aan een muur in 
haar woonkamer hangt zijn foto 
met rechts daarvan een Winnie 
de Pooh van hout, dat Mick voor 
haar maakte toen hij negen jaar 
oud was. “Mick had twee vrien-
dengroepen en had nog contac-
ten vanaf de basisschool”, aldus 
Uschi. “Hij was erg gehecht aan 
zijn vrienden.”  De dag van zijn 
dood  reed hij op de fiets over 
het fietstunneltje van Uitgeest/
Castricum en kwam in botsing 
met een auto. Uschi: “Hij had net 
die dag zijn eerste date en had 
haast. Op zijn begrafenis wa-
ren 400 à 500 mensen. Mick was 
een echte vriendenman. ‘Mook’ 
noemden zijn vrienden hem. In 
het tunneltje staat tot op de dag 
van vandaag een door zijn vrien-
den gemaakte graffiti met de 
woorden Big Mick!”

Micks beste vriend
Uschi laat een boekje zien met 
foto’s van Micks begrafenis. Tot 
één van de acht jongens, die 
meehielpen de kist te dragen 
behoorde wrang genoeg zijn 
beste vriend Jerion. Zijn vriend 
Maurice liep daarachter met 
één van de vele bloemstukken. 
Uschi: “Toen Mick overleed was 
ik 22 en mijn ouders waren to-
taal van streek. Je wenst het nie-
mand toe. Je leeft in een geheel 
andere wereld. Jouw kind verlie-
zen, iets ergers kan je niet over-
komen. Het is toch onnatuurlijk!”  
Donderdag 11 augustus was de 
condoleance van Maurice Zwa-
neveld. De vrijdag daarop werd 
hij naast Mick Boogerd begra-
ven op de begraafplaats van de 
Nederlands Hervormde Kerk te 
Uitgeest. De condoleance van 
Jerion del-los-Santos was vrij-
dag 12 augustus. Hij werd zater-
dag 13 augustus gecremeerd in 
Driehuis/Westerveld. Uschi: “Ve-
le mensen in de auto en op de 
fiets hebben niet een echt vei-
lig gevoel als zij op de N203 rij-
den. Ik zal alles doen wat in mijn 
vermogen ligt om deze provinci-
aleweg veiliger te maken.” (Mar-
ga Wiersma) 

Hoe snel iets kan gaan. Heel snel nadat er eerst een nieuw 50-kilome-
terbord werd geplaatst, werd eveneens heel snel het aangelichte prij-
zenbord van het tankstation weer geheel nieuw aan de weg neergezet. 
Beide borden waren bijna geheel verbrand.
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Open deuren tijdens de 
Open Monumentendag

Castricum - Op 10 en 11 sep-
tember vindt voor de 25e keer de 
landelijke viering plaats van het 
weekend van Open Monumen-
tendag. Het tweede weekend 
van september krijgt daarmee 
een extra feestelijk tintje. Ook 
in de gemeente Castricum ope-
nen historische deuren voor be-
langstellenden, onder het mot-
to ‘Nieuw gebruik, oud gebouw’. 
Extra aandacht gaat uit naar de 
drie honderdjarige panden in 
de Castricumse Dorpsstraat: de 
Pancratiuskerk, het Oude Raad-
huis en het pand van cultureel 
podium de Bakkerij. Bovendien 
sluit het weekend aan op het cu-
linaire lifestyle-evenement dat 
van 11-18 september op diverse 
plaatsen in de gemeente wordt 
gehouden.  

‘Nieuw gebruik, oud gebouw’
Met alle belangstelling voor het 
gezamenlijk verleden wordt de 
toekomst niet uit het oog verlo-
ren. Het landelijke thema ‘Nieuw 
gebruik, oud gebouw’ heeft ve-
le monumenteneigenaren bin-
nen het samenwerkingsverband 
van de gemeenten Bergen, Be-
verwijk, Castricum, Heemskerk 
Heiloo en Uitgeest geïnspireerd 
om op 10 en 11 september een 
aantrekkelijk programma aan te 
bieden. 
Belangstellenden hebben een 
royale keuze uit te bezichtigen 
panden en locaties. Bij diverse 

opengestelde panden en overige 
objecten krijgen bezoekers nog 
iets extra’s aangeboden. 

Drie keer honderd jaar
De rooms-katholieke Pancrati-
uskerk, het huidige Hotel ‘Het 
Oude Raadhuis’ (voorheen het 
oude gemeentehuis van de voor-
malige gemeente Castricum) 
en het pand van cultureel podi-
um “de Bakkerij” (voorheen on-
der meer café ‘de Landbouw’). 
De eigenaren van deze drie ge-
bouwen hebben samen met de 
Stichting Werkgroep Oud-Cas-
tricum en in overleg met de ge-
meente een aantrekkelijk pro-
gramma opgesteld, waarin het 
publiek onder andere live-mu-
ziek kan verwachten, een histo-
rische fototentoonstelling en een 
historische fiets- en wandelrou-
te. 
Het programma begint op zater-
dag 10 september aan de Dorps-
straat vanaf 9.40 uur met een 
bijzondere, historische opening 
door wethouder Klijnstra. Drie fi-
guranten komen vanuit de drie 
panden onder muzikale bege-
leiding naar het voormalige ge-
meentehuis, Hotel ‘Het Oude 
Raadhuis’, voor de opening. Daar 
komen hun geschiedenissen let-
terlijk samen. 

Bijzonder
Na deze officiële openingshan-
delingen kan het publiek het 

gebouw van het voormalig ge-
meentehuis verder bezichtigen, 
genieten van een muzikale au-
bade op het pleintje naast het 
hotel (voor de Julianabank), het 
gebouw van de Sint Pancrati-
uskerk of het cultureel podium 
‘de Bakkerij’ bekijken of één van 
de overige elf beschermde mo-
numenten bezichtigen die dat 
weekend voor bezichtiging zijn 
opengesteld.  

Evenals vorig jaar heeft de eige-
naar van het pand aan de Wes-
terweg 6 te Akersloot zijn best 
gedaan om een interessante ex-
positie in zijn woning in te rich-
ten, ditmaal met het thema ‘Van 
geometrische abstractie tot ar-
chitecturaal minimalisme’. 

Culinair
Op 11 september staat de Dorps-
straat bovendien in het teken van 
de gezellige fair om inspiratie op 
te doen voor de aankleding van 
huis of feestelijk diner. Het is de 
aftrap van het evenement ‘Cas-
tricum culinair’ dat van 11 tot 18 
september plaatsvindt, en waar-
in diverse ondernemers in Cas-
tricum samenwerken. 

Regionale brochure
Het Regionaal Comité Open Mo-
numentendag Noord-Kenne-
merland heeft in gezamenlijke 
inspanning een regionale bro-
chure voor samengesteld in het 
kader van Open Monumenten-
dag. Deze brochure wordt aan-
geboden door de deelnemen-
de gemeenten Bergen, Bever-
wijk, Castricum, Heemskerk, 
Heiloo en Uitgeest. De brochu-
re biedt een overzicht van alle 
monumenten die op 11 en/of 12 
september voor bezichtiging zijn 
opengesteld. 

Zowel de regionale brochure als 
het landelijke magazine zijn voor 
de belangstellenden onder an-
dere verkrijgbaar bij de biblio-
theekvestigingen in Akersloot, 
Castricum en Limmen, de VVV 
in Castricum, de receptie van de 
gemeentelijke locatie in Limmen 
en de campings Geversduin en 
Bakkum.

Zwarte ooievaar nog steeds 
aanwezig in duinen Castricum
Castricum - Dinsdagavond 
2 augustus zat een groep van 
twaalf zwarte ooievaars langs de 
Zeeweg van Castricum. De vol-
gende ochtend zaten er nog vijf. 
Door vakantie in het buitenland 
heeft de Castricummer Cock 
Reijnders dat allemaal niet mo-
gen meemaken. Gelukkig is een 
van de vogels blijven hangen en 
afgelopen vrijdag heeft hij de vo-

gel uitgebreid kunnen bekijken 
en fotograferen. De vogel wordt 
trouwens het meest gezien bij 
het plasje voor de vogelkijkhut 
‘De Winterkoning’. Deze hut be-
vindt zich langs de Johannisweg 
achter Johanna’s Hof aan de 
Zeeweg. Zaterdagmiddag was 
de vogel daar ook weer geruime 
tijd aanwezig om onder andere 
kikkers te vangen.

Informatieavonden 
‘alcohol in het gezin’ 
Regio - Brijder verzorgt op 8 en 
15 september in Alkmaar gra-
tis informatieavonden voor part-
ners, kinderen, familieleden of 
vrienden van mensen met alco-
holproblemen. Deze twee avon-
den horen bij elkaar. Men schrijft 
zich voor beide avonden in. 
De bijeenkomsten vinden plaats 

van 19.30 tot 22.00 uur bij de 
Kees Boekestraat 20 te Alkmaar. 

Voor meer informatie en inschrij-
ving kan men bellen met het se-
cretariaat van de afdeling Pre-
ventie en Jeugd in Alkmaar, tel.: 
072 - 527 28 03, of een e-mail 
sturen naar preventie@brijder.nl.

Provincie meet zelf 
dioxine bij Tata Steel
Regio - Om een completer beeld 
te krijgen van de dioxine-uitstoot 
bij Tata Steel, laat de provincie 
Noord-Holland per direct extra 
metingen uitvoeren door een on-
afhankelijk bureau. Hoewel de 
ruwe meetresultaten van Tata 
binnen de norm zijn en daarmee 
een bemoedigend beeld geven, 
ontbreekt een onderliggend rap-
port waarmee de provincie deze 
resultaten kan toetsen. 

Met de resultaten van de eigen 
metingen hoopt de provincie de 
positieve meetresultaten van Ta-
ta Steel te bevestigen. De pro-
vincie houdt daarnaast vast aan 
de eerder gestelde dwangsom. 
Gedeputeerde Talsma: “Ik wil er 
zeker van zijn dat de dioxine-uit-
stoot binnen de norm is en blijft. 
De provincie wil dit kunnen con-
troleren en sturen, metingen en 
een dwangsom zijn daarbij heel 
belangrijk.”

Omdat de oorzaak van de eer-
dere overschrijding van dioxine-
uitstoot nog niet achterhaald is, 
wil Tata graag meer ruimte krij-
gen om proeven te doen en te 
komen tot een solide oplossing. 

De provincie onderschrijft het 
belang van een duurzame oplos-
sing, maar wil dat dit binnen de 
kaders van de huidige milieuver-
gunning gebeurt en houdt daar 
dan ook toezicht op. 
In een eerder stadium heeft de 
provincie een dwangsom opge-
legd aan Tata Steel. Wanneer uit 
de tweewekelijkse rapportages 
blijkt dat de uitstoot van dioxine 
boven de norm is, moet Tata een 
dwangsom van 150.000 euro be-
talen. Tata heeft bij de provincie 
bezwaar aangetekend tegen de-
ze dwangsom en een schorsing 
aangevraagd bij de rechtbank; 
op 18 augustus dient de schor-
singszaak voor de rechter. 



17 augustus 2011 pagina 9

Castricum - Op donderdagmid-
dag bleek er brand te zijn in een 
schoolgebouw aan de Vondel-
straat in Castricum. Omstreeks 
17.05 uur meldden omwonen-
den dat er brand was op het dak 
van de school. De brand bleek te 
zijn aangestoken met behulp van 
oude stoelkussens die afkomstig 
waren van een op het school-
plein geplaatste blokhut.
De brandweer was korte tijd la-
ter ter plaatse en had het vuur 

Getuigen gezocht van 
brandstichting Cunera

KWF Kankerbestrijding 
zoekt collectanten 
Castricum - Van maandag 5 tot 
en met zaterdag 10 september is 
de collecteweek voor KWF Kan-
kerbestrijding. 
In Castricum en Bakkum kun-
nen niet alle huishoudens wor-
den bereikt omdat er voor som-
mige routes nog collectanten 
nodig zijn. Daarom is de afde-
ling KWF Kankerbestrijding Cas-
tricum/Bakkum op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers. Met slechts 
een paar uur huis-aan-huis col-
lecteren levert de vrijwilliger een 
waardevolle bijdrage aan de 
strijd tegen kanker.
Voor de collecteweek worden 
nog collectanten gezocht voor 
onder andere de routes: Vondel-
straat/Schelgeest, flatgebouw 
De Wheere aan de Smeetslaan, 
appartementengebouw Scie-

Club Sunday in Castricum
Castricum – Wie zin heeft in 
een gezellige middag, komt op 
zondag 21 augustus naar Club 
Sunday in Grand-Café Mezza 

Luna. Alleengaanden, maar ook 
mensen met een partner, zijn 
uitgenodigd in het café aan de 
Mient 1 (schuin tegenover het 

Knutselen in De Kern
Castricum - Maandag 22 au-
gustus is er van 10.00 tot 12.00 
uur een knutselochtend in De 
Kern aan de Overtoom 15. De 
kinderen kunnen meedoen aan 
kleien, glazen potten versieren, 
figuurzagen of kleine poppetjes 
maken. Er is ook een verftafel om 
aan te werken.
Ook komt J. van Riel, van de 

schaakvereniging, om de jon-
gens en meisjes die dat leuk 
vinden, de geheimen van het 
schaakspel bij te brengen .

De knutselochtend is voor kin-
deren van de basisschool en 
kost 1 euro. Voor inlichtingen 
kan men terecht bij T. Knebel, tel. 
0251-650198. 

Inbraak in een camper
Castricum - Aan de Meester 
Dekkerstraat ontdekten de ei-
genaars van een camper vorige 
week dinsdag om 8.15 uur dat er 

Informatiemarkt vrijwilligerswerk

Castricum - Op het Bakkers-
pleintje wordt de weekmarkt van 
vrijdag 2 september  aangevuld 
met een bruisende informatie-
markt rond het vrijwilligerswerk.

De landelijke promotietoer komt 
naar Castricum met een infor-
matieve brandweerauto, een 
springkussen voor kinderen en 
een interactieve voetbalmuur en 

het vrijwilligerswerk gaat zich 
presenteren.  Diverse organisa-
ties uit Akersloot, Castricum en 
Limmen laten de bezoekers let-
terlijk zien wat zij vrijwilligers te 
bieden hebben en het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk is aanwezig met  
een vacaturewand  vol met leuk 
en zinvol vrijwilligerswerk en een 
totaaloverzicht van de vacatures.
Op het podium verhogen diver-
se artiesten de sfeer met  mu-
zikale optredens en verzorgt de 
Balletstudio van Jacqueline Bur-
ger een optreden.  Kortom, een 
vrijwilligersmarkt waar van alles 
te doen is voor jong en oud en 
waar iedereen zich kan oriënte-
ren op passend vrijwilligerswerk. 
Radio Castricum 105 verslaat de-
ze dag live.

De vrijwilligersmarkt wordt om 
11.00 uur geopend door wethou-
der Klijnstra en sluit om 16.00 
uur. 

station). De aanvangstijd is 14.00 
uur. Op het speciale Club Sun-
day-terras bij mooi weer of bin-
nen in de zithoek midden in het 
restaurant met minder weer, kan 
men onder het genot van een 
drankje anderen ontmoeten en  
een praatje maken. Club Sunday 
wordt elke derde zondag van de 
maand georganiseerd en is een 
initiatief van een groepje actie-
ve mensen dat, in samenwerking 
met de Stichting Welzijn Castri-
cum, graag ontmoeting én ge-
zelligheid wil combineren in het 
weekend. Men wil zich richten 
op de leeftijd 45 tot circa 65 jaar 
(een paar jaar jonger of ouder 
maakt natuurlijk niet uit!). Deel-
name is kosteloos, consumpties 
zijn voor eigen rekening.  Be-
langstellenden zijn zonder opga-
ve welkom. Voor meer informatie 
kan contact op worden genomen 
met de Stichting Welzijn Castri-
cum, telefoon 0251-656562. Het 
mailadres is: info@welzijncastri-
cum.nl.

Archeologisch onder-
zoek in de Zanderij
Castricum - In het gebied Zan-
derij-Zuid wordt binnenkort ar-
cheologisch onderzoek gedaan, 
op de plek waar het Archeolo-
gisch Informatiecentrum van de 
Provincie Noord-Holland moet 
komen. Gemeente Castricum 
heeft opdracht verleend aan ar-
cheologisch bureau ACVU-HBS.  
Het onderzoek begint op maan-
dag 22 augustus en duurt drie 
dagen.

Het gaat om het gebied tussen 
de huidige binnenduinrand en 
het station Castricum, preciezer 
gezegd de hoek Kramersweg-
Puikman in het noorden, het P+R 
terrein aan de oostzijde, de nieu-
we toegangsweg naar het P+R 

terrein in het zuiden en de Puik-
man in het westen. 
Het onderzoek wordt gedaan 
vooruitlopend op de bouw van 
het Archeologisch Informatie-
centrum op het perceel Puik-
man 3 (voorheen Strawberry 
Queen). De Wet op de archeolo-
gische monumentenzorg schrijft 
voor dat, voordat in de bodem 
wordt ingegrepen, moet worden 
onderzocht of archeologische 
waarden in het geding zijn.
Daar waar gebouwd wordt, wor-
den twee proefsleuven gegra-
ven, in het gebied daaraan gren-
zend wordt een zogeheten ver-
kennend booronderzoek uitge-
voerd. Het gaat in eerste instan-
tie om elf boringen.

beek aan Het Strengh, Ruiter-
weg/Burg. Lommenstraat, Boter-
bloem/Pinksterbloem en Helm-
bloem/Koekoeksbloem.
Ook collectanten, die niet in 
of bij de genoemde routes wo-
nen, zijn uiteraard zeer welkom. 
Want  zoals het motto voor deze 
collecte luidt: “Morgen is er ie-
mand dankbaar voor wat ik van-
daag doe.
Wie als collectant een steen-
tje wil bijdragen in de strijd te-
gen kanker, kan contact opne-
men met Conny Bruggeling, tel. 
651177/e-mail: connybrugge-
ling@zonnet.nl.

in hun voertuig was ingebroken. 
Toen zij poolshoogte namen, 
bleek de inbreker, een 20-jari-
ge man uit Castricum, nog in de 

camper te liggen. De 38-jarige 
eigenaar van de camper hield de 
man tegen, terwijl hij op de po-
litie wachtte. De man bleek bin-
nen te zijn gekomen door de 
dakramen van de camper te ver-
nielen. Hij is aangehouden.

snel onder controle. Doordat de 
dakbedekking op plaatsen ver-
brand was, liep de school wa-
terschade op. Bij de brand zijn 
(in ieder geval) drie jongens ge-
zien, die mogelijk het vuur heb-
ben aangestoken.

De politie verzoekt eventuele ge-
tuigen van de brandstichting om 
contact op te nemen. De politie 
in Castricum is bereikbaar op nr. 
0900-8844 (lokaal tarief).

Spelzwemmen en een 
spetterend avonddiscofeest
Castricum - Op maandag 22 
augustus kunnen kinderen in de 
leeftijd van acht tot en met twaalf 
jaar deelnemen aan het span-
nende spelzwemmen met prij-
zen in zwembad De Witte Brug in 
Castricum. Het zwembad is dan 
speciaal voor de vakantiecock-
tailkids ingericht om een partij-
tje te zwemmen, glijden en ren-
nen (op de matten). 
Een zwemdiploma is verplicht 
voor deze activiteit die van 13.00 
tot 15.00 uur gehouden wordt. 
De kosten bedragen 3,00 euro.
Op vrijdag 26 augustus wordt 
van 20.00 tot 22.30 uur een spet-
terend discofeest gegeven in 

Discovery. Kinderen in de leeftijd 
van acht tot en met twaalf jaar 
kunnen swingen op spectacu-
laire hits. Flitsende discolampen 
zorgen voor een prima sfeertje. 
De bekende spelen: Limbodan-
ce, Freeze en het lekker melige 
spel ‘dropvetereten’ ontbreken 
niet. De kosten voor de disco-
activiteit bedragen 3 euro. 
Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 in Castricum van maan-
dag tot en met vrijdag aan de ba-
lie en telefonisch tussen 9.00 tot 
12.30 uur en op  maandag - en 
woensdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur. Telefoon 0251-656562.
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Glasvezelnet
Om nog even - ter afsluiting hoor, het is namelijk verder totaal niet be-
langrijk - in te gaan op het schrijven van dhr. Dijkman betreffende de 
aan ons opgedrongen aanleg van het glasvezelnet.
Volgens mij ging het erom dat er minimaal 30% aanmeldingen moesten 
zijn, en aangezien het er met pijn en moeite 18% zijn geworden, zou de 
aanleg dus niet door moeten gaan? Punt! 
Volgens mijn berekeningen willen 82% van de Castricummers dus geen 
nieuwe kabel door hun straatje geduwd krijgen, zo simpel is dat. 
Wel of geen poepgat in de tuin of stemrecht voor vrouwen, totaal niet 
relevant, deze opmerking.
Het gaat erom dat het beoogde aantal aanmeldingen bij lange na niet is 
gehaald, dus moeten ze zich daar maar bij neerleggen. 
Fijn, straks onze hele straat open voor de drie die zich wél hebben aan-
gemeld... het blijft een vreemd besluit...
Nel Schiphorst, Castricum.

Macht, democratie 
of financieel belang?
Voor de verkiezingen probeert iedere partij te overtuigen om op hen te 
stemmen. Want op dat moment wordt er veel beloofd. Maar dan: na de 
verkiezingen pakken de partijen toch uit een heel ander vaatje en is de 
democratie ver te zoeken. Ik vraag mij dan ook geregeld af, of ik nog 
moet gaan stemmen.
Zo ook nu weer: Voor het glasvezelnet is er enorm veel reclame ge-
maakt, desondanks heeft men de deadline niet gehaald. Hoewel de be-
volking van Castricum hier niet achter staat, wordt er tot mijn verbazing 
toch een netwerk aangelegd. Kunt u, gemeentebestuur, mij uitleggen 
wat u onder democratie verstaat en waarom u niet naar de wensen van 
de bevolking luistert?
Zo ook met het bebouwen van ons mooie strand. Ook dat is in achterka-
mertjes (zonder de burgers erbij te betrekken en te informeren) in korte 
tijd bekokstoofd! Is het gemeentebestuur zo gevoelig voor ‘het grote 
geld’ of macht of financieel belang?  Egotripperij? Jammer!
Ik wens u nogmaals veel wijsheid en kennis van zaken toe.
P. Fillet 

Hetze tegen aanleg glasvezel 
in Castricum en Bakkum
Het verbaast mij in toenemende mate dat mede-inwoner Cor Martens 
met vele brieven een hetze tegen de aanleg van het nieuwe glasvezel-
netwerk probeert te ontketenen.
Was hij eerst geïrriteerd over GlasHart reclamefolders in de bus, nu pro-
beert hij met berichten over scheef teruggelegde trottoirtegels in Hoofd-
dorp deze stemmingmakerij te vervolgen. Door te schrijven dat alles net 
zo goed draadloos kan, getuigt van zo weinig technische kennis dat dit 
bericht eigenlijk al niet meer serieus genomen kan worden. 
Erger is wel het feit dat Cor Martens voorbij gaat aan het feit dat er nu 
al meer dan 2000 huishoudens hebben ingetekend voor een glasvezel-

Costa Nostra part 2 en 
tevens laatste deel
Het Glasvezelnet en hotel bouwplan houdt gelukkig de gemoederen be-
zig! Hier een reactie van mij op het ingezonden stuk van de heer Dirk Jan 
Dijkman en een kleine rectificatie naar aanleiding van mijn ingezonden 
stuk van vorige week en laat ik daar mee beginnen.
Ik begrijp dankzij John Hommes dat het college de beslissingen neemt 
en niet de gemeenteraad. Dus gemeenteraad, mijn excuses. College: 
shame on you.
Nu even terugkomend of het stukje van  Dirk Jan Dijkman, geplaatst 10-
8-2011. Dat ik zeker voor vooruitgang ben, mits dit in een totaalplaatje 
past, zal ik niet onder stoelen of banken steken. Kan men nog spreken 
over ondernemersinitiatieven als er sprake is van een monopolie? De 
parkeerplaats bij het strand, in beheer van de heer Biesterbos, is wel 
degelijk zakkenvullerij, daar zullen weinig mensen het oneens mee zijn.
Als ik de integriteit van de gemeente beschadigd heb, spijt mij dat. 
Neemt niet weg dat het erg vreemd is dat een minderheid voor de aan-
leg van het glasvezelnet aanleiding geeft tot het besluit van het col-
lege, er toch mee door te gaan.
Ik zie overigens niet de link tussen glasvezelnet en een stijging in de 
waarde van koophuis en tussen de link leefbaarheid en glasvezelnet. 
Dus als de straten open gaan, glasvezel er in, is mijn huis 10.000 euro 
meer waard en loop ik fluitend uit mijn werk door de straat omdat het er 
een stuk leefbaarder is geworden? Geen inbraken meer want we heb-
ben glasvezel? Het ruikt, als ik uit de trein stap, nog steeds naar paar-

denpoep, maar de leefbaarheid 
gaat er op vooruit. 
Die zelfde minderheid van voor-
stemmers, geldt voor de bouw-
plannen van de heer Biesterbos. 
Dit zou werkgelegenheid opleve-
ren? Dat klopt, voor studenten die 
voor een heel mager uurloontje 
lopen te zwoegen.
Ongeveer 80% van de werkende 
Castricummer is forens. Komt 
waarschijnlijk door de werkgele-
genheid in Castricum.
Laat Castricum en Bakkum ge-
woon gewoon blijven en mensen 
die zulke grote vooruitgang wil-
len, kunnen richting een grote stad 
trekken en als de reuring zoeken-
de mens door de Kennemerduinen 
naar Bloemendaal fietst, vindt hij 
of zij de gewenste reuring. 
Ieder mens heeft zijn mening en 
mag deze uitspreken. Het is alleen 
nooit de bedoeling geweest om op 
de man te spelen.
Vandaar dat dit in ieder geval mijn 
laatste ingezonden stukje is be-
treffende bovenstaande zaken.
Ard van Alteren

Vooruitgang, neergang en Platform
De heer Dijkman predikt in zijn schrijven van vorige week graag over 
‘vooruitgang’ maar vermeldt echter niet om wélke vooruitgang het gaat.
Het mag echter toch wel duidelijk zijn: zoals zovelen die het woord 
sèc in hun mond nemen betreft het ook hier de louter economische 
vooruitgang. Natuurlijk is het goed dat er ondernemerszin is maar de 
in deze tijd (nog) gebezigde huidige houding van ‘ik eerst, dan de rest 
en we zien wel’ kunnen verhoudingen behoorlijk scheef trekken en een 
samenleving zelfs totaal ontwrichten. Een maatschappelijk neergang is 
het gevolg.
Voor uiteindelijke en weloverwogen besluitvorming heeft men weliswaar 
de Gemeenteraad voorhanden maar ook zij blijkt in werkelijkheid wel-
eens tekort te schieten. 
Neem bijvoorbeeld het plan van ontwikkelaar Biesterbos om nieuwe 
kantoren aan gezichtsbepalende huizen van Bakkum te bouwen: een 
burgerinitiatief moest er aan te pas komen om deze ontwikkelaar (en de 
Gemeenteraad) een halt toe te roepen.
NB: waarom zou de heer Piepers denken (in zijn ingezonden brief van 
vorige week) dat er Platforms - zoals het recent opgerichte ‘Ons Strand’ 
- in het leven worden geroepen? Om het grote vertrouwen dat men in 
de politiek heeft?
Dan beweert de heer Dijkman dat het strand wel een ‘extra impuls kan 
gebruiken, dit zorgt voor reuring op het strand en werkgelegenheid’. 
Hoezeer eveneens ondernemingsgericht én egocentrisch gedacht.
Tevens zet hij ene mevrouw Schiphorst en de heer Van Alteren - met 
hun opvattingen in een schrijven eerder - op nogal denigrerende wijze 
in een hoek.  Welnu, dan hij: als we aan zíjn ideeën tegemoet zouden 
komen was Castricum aan Zee allang verworden tot een dan gekunsteld 
Egmond- of Wijk- dan wel Zandvoort aan Zee.
Ik schat overigens in dat de heer een politieke functie verre van ambi-
eert; immers dien je je eigen belangen uit te (kunnen) schakelen en je in 
te zetten voor andere en gemeenschappelijke belangen.
Paul Kuijper

aansluiting en dus heel graag wil-
len dat dit netwerk er komt. In de 
toekomst zal dit aantal zelfs snel 
stijgen. 
Ronduit egoïstisch is het dan ook 
dat de heer Martens zijn medebe-
woners dit niet gunt en zeurt als 
zijn trottoir een half dagje open 
moet. Misschien moet de heer 
Martens dan gewoon een dagje 
op vakantie gaan en zich bezig-
houden met leukere dingen dan 
onterechte stemmingmakerij via 
ingezonden brieven.
Mirko Carton

Brandweer doneert kleding 
aan Gambiaanse collega’s

Castricum - Toen brandweer 
Castricum eind 2010 overging 
naar de nieuwe landelijke kle-
dinglijn ontstond het idee om 
de weliswaar gebruikte, maar 
kwalitatief goede ‘oude’ unifor-

men te doneren aan een ande-
re brandweerorganisatie. John 
Hanskamp en Wil Hollenberg, 
vrijwilligers bij post Akersloot, 
hebben tijdens hun vakantie in 
Gambia contact gelegd met de 

brandweer in het stadje Bakau. 
Zij waren meteen enthousiast 
toen er werd gevraagd of ze in-
teresse hadden in de uniformen. 
Ook brandweer Alkmaar stelde 
de nodige artikelen beschikbaar 
en alles bij elkaar werd het een 
hele verzameling. En toen kwam 
de vraag hoe krijg je het daar? 
Er werd contact gezocht met 
het consulaat voor Gambia. Bij 
het consulaat was men blij ver-
rast met het initiatief en zij wilde 
zorgdragen voor de verzending.
Kortgeleden is de kleding in de 
hoofdstad Banjul overhandigd 
aan het hoofd van de brandweer 
in Gambia. Hij zal er voor zor-
gen dat het wordt verdeeld over 
de diverse brandweerposten in 
Gambia, want de geschonken 
kleding is veel te veel voor de 
kleine brandweerpost in Bakau.

Regio - De politie controleert 
bijna dagelijks op snelheid in 
het verkeer. Onderzoek heeft uit-
gewezen dat een te hoge snel-

Controles op 50 km-wegen
heid een van de hoofdoorza-
ken is van vaak ernstige aanrij-
dingen. Vooral de 50 km-wegen 
waar auto’s en fietsers de straat 

‘delen’, blijken gevaarlijk. Dat is 
vaak binnen de bebouwde kom, 
waar dan ook bijna de helft van 
de ongevallen plaatsvindt. De 
politie controleert daarom op 
wegen die als verkeersgevaarlijk 
te boek staan.
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Sportinstuif en badminton 55+ 
in september weer van start
Castricum - De sportinstuif, ge-
organiseerd door Stichting Wel-
zijn Castricum en elke donder-
dag gehouden in sportcentrum 
De Bloemen, is al jarenlang een 
begrip in Castricum. Enthousi-
aste en kundige docenten Trees 

Werring en Ingrid Zaal begelei-
den deze sportactiviteit die spe-
ciaal bedoeld is voor 55+ers.  
Men kan aan diverse sporten 
deelnemen, zoals badminton, 
tafeltennis en volleybal. Naast 
sportiviteit in de breedste zin van 

Gerhard Tromp en Jaap 
Kaandorp winnen vlucht
Castricum - Het jonge duiven-
seizoen van 2011 is nu niet be-
paald om te roemen. Tenmin-
ste tot nu toe. Men heeft op de 
vluchten al behoorlijke klap-
pen gehad. Na een fijne periode 
waarin er voor niemand een vuil-
tje aan de lucht was en het nor-
maal leek dat ze alle duiven die 
ze had ingekorfd ook weer thuis 
kreeg, zijn ze met de neus op de 
feiten gedrukt dat dit zeker niet 
altijd het geval is. De oorzaak van 
de bedoelde abominabel slecht 
verlopen vluchten moet gezocht 
worden in de weersomstandig-
heden. Dit weekend stonden er 
twee vluchten op het program-
ma, de laatste jonge duiven-
vlucht vanuit het Franse Morlin-
court en de eerste navlucht van-
uit het Belgische Meer. En het 
was weer geen echt duivenweer, 
de duiven kwamen tussen de 
buien door thuis.
Het was Jaap Kaandorp die van-
uit Meer de eerste prijs ver-
diende met zijn jonge doffer de 
NL10-1615282. De duif landde 
om 10.47.41 uur op de klep van 

het woord, staat natuurlijk ook 
de gezelligheid centraal.
Daarnaast is er op de dinsdag 
het badminton voor 55+, een 
sportieve activiteit die voor heel 
veel mensen geschikt is. Het 
badminton wordt begeleid door 
docente Ingrid Zaal.

De sportinstuif vindt vanaf 1 sep-
tember elke donderdagmiddag 
plaats van 13.45 tot 15.45 uur. 
De kosten zijn 4 euro per keer en 
vooraf aanmelden is niet nodig.
De badminton start vanaf 6 sep-
tember en is elke dinsdag van 
13.45 tot 15.15 uur. Cursisten be-
talen 90 euro, te betalen in twee 
termijnen. Voor deze sport is 
aanmelding wel noodzakelijk en 
dit kan via Stichting Welzijn Cas-
tricum.
Beide activiteiten vinden plaats 
in Sportcentrum De Bloemen, De 
Bloemen 71 in Castricum. Voor 
meer informatie of aanmelden 
kan contact worden opgenomen 
met Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5, tel. 0251-
656562 of e-mail: info@welzijn-
castricum.nl.

Dansworkshops voor kinderen
Castricum - Op donderdag 25 
augustus worden in DansStudio 
Fruns twee workshops poppin 
en locking gegeven voor kinde-
ren door docent Anthony Pinas. 
Het populaire poppin en locking 
was uitgebreid te bewonderen in 
Holland’s Got Talent en kan nu 
in Castricum geprobeerd wor-
den. Het gaat bij poppin en loc-
king om Michael Jacksonachti-
ge dansbewegingen. Een schok-
effect, genaamd ‘pop’ of ‘hit’, 
ontstaat door supersnel te be-
wegen en daarna relaxt te ont-
spannen en spannen van spie-

ren. De workshops zijn van 13.00 
tot 14.00 uur voor de leeftijd ze-
ven tot en met negen jaar en van 
14.00 tot 15.00 uur voor de leef-
tijd 10 tot en met 12 jaar.
De kosten voor deelname aan de 
workshops zijn 3 euro.
Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 in Castricum aan de balie 
en telefonisch: 0251-656562. De 
stichting is geopend van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 12.30 uur en op maandag- en 
woensdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur.

Pim van Riet worstelt met zijn 
auto voor uitpuilende tribunes 

Castricum - Liefst 46.500 toe-
schouwers waren op het Cir-
cuitpark Zandvoort getuige van 
de hoofdrace van het HTC Dut-
ch GT4 Championship, die in het 
voorprogramma van de fameuze 
Masters of Formula 3 werd ge-
reden. Helaas kon Pim van Riet 
daarin niet schitteren zoals hij 
gewend is. Het draaide meer op 
een worstelpartij met een weer-
barstige auto uit.

Van één ding was Pim van Riet 
na afloop overtuigd. Het kan zo 
niet doorgaan, er moet iets fun-
damenteels veranderen, zo con-
cludeerde hij. Bron van erger-
nis was zijn pas verworven BMW 
M3 GT4, die - mits goed opge-
zet - een geheide winnaar is. 
Ook de Castricummer zelf weet 
wat winnen is, getuige zijn privé-
titel destijds in het Dutch Touring 
Car Championship, de voorgan-
ger van het huidige Dutch GT4 

Championship. Bovendien haal-
de hij drie jaar geleden ook nog 
de felbevochten Clio Cup bin-
nen. 

Noch in de sprintrace, noch in 
de 50-minuten durende hoofd-
race had hij enige kans op ere-
metaal. Althans…. De sprintrace 
zou op een nog natte baan wor-
den gereden maar Van Riet, niet 
bang voor een gokje, liet razend-
snel profielloze slicks onder zijn 
auto zetten. Het zou de eerste 
ronden glibberen en glijden wor-
den maar als hij die eenmaal zou 
hebben doorstaan en de baan 
verder zou opdrogen, dan zou hij 
100% zeker het hele veld heb-
ben opgerold. De wedstrijdlei-
ding besloot echter anders. Ter-
wijl iedereen op de startopstel-
ling stond en het veld op pad ge-
stuurd zou moeten worden, werd 
de startprocedure ineens uitge-
steld en kreeg iedereen de ge-

legenheid om er alsnog droog-
weerbanden onder te zetten. 
Weg kans op een heroïsche race 
dus voor Van Riet. Sterker nog, 
hij kon niet eens goed meeko-
men. Pas aan het eind van de 
race kon hij dezelfde tijden rij-
den als de kopgroep. Maar toen 
reed het hele veld dan ook ach-
ter de safety-car. 

In de hoofdrace, waarin hij de 
BMW deelde met Robert den 
Otter, ervoer hij hetzelfde pro-
bleem. Weer geen wegligging in 
de openingsfase en pas na een 
rondje of acht grip en dus snel-
heid. “De auto lag op dat moment 
wel perfect en toen kon ik ook 
echt aanzetten. En dan is het een 
geweldige auto. Had ik dat in het 
begin zo gehad dan zou ik me 
zeker hebben kunnen mengen 
in de strijd om het erepodium. 
De auto heeft er de capaciteiten 
voor, getuige de twee overwin-
ningen van Ricardo van der En-
de. Met hetzelfde type auto dus. 
Daar kun je alleen maar uit aflei-
den dat ze bij dat team de zaken 
heel goed voor elkaar hebben en 
wij er nog helemaal niet uitko-
men. Zo bleek onder andere de 
bandenspanning bij de start he-
lemaal verkeerd te zijn. Tja, dan 
begin je al met een achterstand. 
Dat Robert en ik toch nog vijf-
de zijn geworden valt dus alles-
zins mee. Voordat we in septem-
ber naar het TT-circuit van Assen 
gaan moeten we echter de za-
ken eens goed op een rij zetten 
en ons technisch team verster-
ken. Dan gaan we zeker weten 
ook echt scoren”, aldus de strijd-
lustige Van Riet, wiens mening 
werd gestaafd door racepartner 
Robert den Otter

zijn hok. Jaap, die na een moei-
zame start eindelijk zijn duiven in 
vorm heeft gekregen om mee te 
doen voor de eerste prijzen.
Tweede werd John Kool voor 
Arie Hageman. Ook Sander de 
Graaf en Gerhard Tromp klokten 
een serie vroege duiven. Verder 
in de top tien Anton Tromp en 
Nico de Graaf.
Voor de laatste jonge duiven-
vlucht reed de duivencontainer-
wagen dus naar het Franse Mor-
lincourt, 365 kilometer vanaf 
Castricum. Hier werden de deu-
ren om 7.45 uur opengetrokken 
en stormden de duiven richting 
Noord-Holland met een gemid-
delde snelheid van ruim 90 kilo-
meter per uur.
Gerhard Tromp zag zijn jon-
ge doffer NL 11-1615528 om 
11.34.58 uur op de klep landen. 
Tweede werd Arie Hageman en 
derde Nico de Graaf. Verder wa-
ren er vroege duiven voor San-
der de Graaf en Jaap Kaandorp.
Ook Cor Sprenkeling had genoe-
gen zijn duiven terug te vinden in 
het rijtje prijsvliegers.  

Klaverjas voor 55+ers
Castricum - In Castricum be-
staat al verscheidene jaren een 
klaverjasclub voor 55+ers. Er is 
weer plaats voor nieuwe spelers. 
Het gaat om de 55+ers, die wel 
serieus willen spelen, maar niet 
direct met het mes op tafel. Er 
worden drie ronden per speel-
middag gespeeld.
Op 2 september start om 13.30 
uur het nieuwe speelseizoen. In 
de maanden met de ‘r’ wordt el-
ke vrijdagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur geklaverjast in  
Sporthal De Bloemen. De kos-
ten voor de speelmiddagen zijn 
twee consumpties voor eigen re-

kening en 3,00 euro per maand 
voor de clubkas, waarvan af en 
toe een hapje wordt betaald. De 
beste speler krijgt aan het einde 
van het seizoen een trofee.
Ook is men nog op zoek naar en-
kele leden die zich niet voor de 
hele periode willen vastleggen, 
maar die af en toe willen inval-
len als er geen volle speeltafels 
zijn. Hierover worden dan tijdig 
afspraken gemaakt.
Voor meer informatie of voor 
aanmelding kan men contact 
opnemen met: Nico van den 
Hoeven, tel. 0251-652041 of Ria 
Vreman, tel. 0251-654574.

Castricum - Op woensdag 7 
september om 13.30 uur start 
in samenwerking met Bricas de 
cursus bridge bij de Volksuniver-
siteit. In 15 wekelijkse lessen van 

Cursus bridge 2,5 uur, met uitzondering van de 
herfstvakantie, leert men het ge-
heugen te scherpen en de aan-
dacht te richten bij het spelen 
van dit uitdagende kaartspel.
Opgave en informatie via de 
Volksuniversiteit, www.vucas.nl 
of telefonisch 0251-670048.
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Meervogels 31 verrassende winnaar 

FC Castricum nog onwennig 
tijdens het CAL cup toernooi

Castricum - FC Castricum heeft 
in de wedstrijden om de CAL 
cup nog geen overtuigende re-
sultaten behaald. Na de 6-1 ne-
derlaag tegen Meervogels 31 
werd zondagmiddag van Lim-
men verloren (2-1). Het resul-
taat is in deze fase van de voor-
bereiding niet belangrijk, maar 
aan het spel is wel te zien dat FC 
Castricum nog moet groeien. 

Veel spelers ontbreken nog, 
maar trainer Radjin de Haan is 
vastbesloten over de spelwijze: 
aanvallend, met drie spitsen en 
zoveel mogelijk op de helft van 
de tegenstander. Dat de uitvoe-
ring nog te wensen overlaat is 

normaal en maakt onderdeel uit 
van de voorbereiding. In de wed-
strijden om de CAL cup lag het 
tempo te laag en de handelings-
snelheid van een aantal spe-
lers moet beslist omhoog. Po-
sitief was dat FC Castricum fel 
startte in de ontmoeting tegen 
vv Limmen, dat vanaf het begin-
signaal werd vastgezet op eigen 
helft. Veel kansen wist FC Cas-
tricum daarmee overigens niet 
te creëren. Uitgezonderd enke-
le gevaarlijk indraaiende cor-
ners van Ruud Drolinga wist FC 
Castricum niet gevaarlijk te wor-
den. Limmen was slagvaardiger 
en scoorde bij de eerste de bes-
te gelegenheid die de ploeg van 

Jos van Veelen kreeg. Een lasti-
ge voorzet voorlangs de goal van 
Marius Jansen werd laag bin-
nengeschoten door de vrijge-
laten spits Tjeerd Kruidenberg, 
1-0.

In het vervolg van de eerste helft 
had FC Castricum het meeste 
balbezit, maar stichtte het nau-
welijks gevaar voor de goal van 
Limmen doelman Martijn Kra-
nendonk. Na rust was de wed-
strijd meer in evenwicht, me-
de omdat bij FC Castricum de 
krachten langzaam wegebden. 
Twee volledige wedstrijden spe-
len binnen achtenveertig uur 
met amper twee weken voorbe-
reiding in de benen is ook veel 
voor de spelers.  
In de slotfase zorgde invaller Se-
bastiaan Weber voor nieuwe im-
pulsen bij FC Castricum, maar 
niet nadat Limmen op 2-0 was 
gekomen. Een overtreding bij 
de zijlijn op Ruud Drolinga werd 
niet bestraft en Limmen profi-
teerde. Emile Veldt hervatte het 
spel razendsnel met een ingooi, 
waarna de uitgekookte Tjeert 
Kruidenberg scoorde. Daarna 
was het de beurt aan Sebastiaan 
Weber. De A-junior schoot de bal 
prachtig in de verre hoek, na een 
waar hoogstandje, 2-1. De CAL 
cup ging verrassend naar Meer-
vogels 31. Het eerste en twee-
de elftal van de ploeg van trai-
ner Han Visscher won overtui-
gend alle vier duels. (foto: Han 
de Swart).

Roberto Ortega, linksachter van FC Castricum, in actie.

Biljartvereniging WIK

Gerard de Zeeuw hoogvlieger 
Castricum - Gerard verliet, op 
de 20e speelavond driebanden, 
wederom met een meer dan uit-
stekende prestatie de wedstrijd-
tafel. Of het nu kwam door de 
nieuwe lakens of nieuwe ballen, 
zijn partij tegen Gert Lute sloot 
hij winnend af met 16 carambo-
les. Dit aantal leverde hem de 
hoogste score van de avond op 
met 16 tegen Gert een schame-
le drie punten. Was zijn prestatie 
van vorige week met 13 punten 
goed voor een big smile, met de-
ze 16 punten mocht Gerard zich 
de koning van de avond noe-
men. Na wat slechte weken wil 
Jörgen Bolten toch nog de strijd 
aangaan voor de derde plaats 
in de eindrangschikking. Tegen 
één van zijn concurrenten, Cees 
Burgmeijer, was hij zo gemoti-
veerd dat hij 17 caramboles uit 
zijn keu liet rollen, wat hem 14 
punten opleverde. Cees liet zich 
ook niet onbetuigd, maar kwam 
niet boven zijn basisaantal uit, 

maar toch tien punten voor hem. 
De andere drie kandidaten voor 
een toppositie kwamen allen 
ook goed voor de dag, zij scoor-
den 13 punten. Cynthia Slinger 
kwam tegen Jan Kamp moei-
zaam op gang, na 28 beurten 
kon zij pas een carambole note-
ren. Zelf vond zij deze stand een 
kampioen onwaardig en rechtte 
haar slanke rug, en met een win-
naarsblik in haar ogen, versloeg 
zij Jan met 13 tegen zeven pun-
ten. Ook Peter Groenendal wil 
zijn huidige derde plaats graag 
verbeteren en zette zijn goe-
de spel van de afgelopen we-
ken door. Siem Bakkum was het 
slachtoffer van de dadendrang 
van Peter en moest het onder-
spit delven met 13 tegen zeven 
caramboles. Kees Baars oogt el-
ke avond heel ontspannen en 
zegt steeds ‘de stand vind ik niet 
belangrijk, als ik mijn moyenne 
maar verbeter’. Maar als hij zijn 
laatste drie partijen met het zelf-

de resultaat afsluit als de voor-
gaande, zal het niet verbazen 
dat hij na Cynthia Slinger, op de 
tweede of derde plaats eindigt. 
In zijn partij tegen Peter Weijers 
kwamen er 27 mooie carambo-
les uit zijn keu rollen en dit aan-
tal was goed voor 13 punten. Bij 
Peter wilde het maar niet luk-
ken, zijn aantal van 12 carambo-
les was goed voor maar vijf pun-
ten. Voorlopige stand: 1. Cynthia 
Slinger met 268 punten en een 
stijgingspercentage van 150% 
met voor haar nog een wedstrijd 
te gaan. 2. Cees Burgmeijer met 
240 punten en een stijgingsper-
centage van 120%. Cees is uit-
gespeeld. 3. Peter Groenendal 
met 225 punten en een stijgings-
percentage van 117% en ook Pe-
ter is uitgespeeld. Jörgen Bolten 
en Kees Baars kunnen nog een 
plaats bij de bovenste drie ver-
overen want zij moeten nog res-
pectievelijk een en drie wedstrij-
den spelen.Korfbal bij de Vakantiecocktail

Castricum - Op vrijdag 26 au-
gustus kunnen jongens en meis-
jes in de leeftijd van vier tot en 
met zeven jaar meedoen aan een 
echte korfbalclinic bij Korfbal-
vereniging Helios op Sportpark 
Noord-End aan De Bloemen. Er 
worden verschillende spannen-
de spelen gespeeld, aangepast 
aan de leeftijd van de kinderen. 
Ook kinderen die niet eerder aan 
korfbal deelgenomen hebben 
kunnen aan de korfbalspeloch-
tend meedoen. Spelenderwijs le-
ren de kinderen behendig met 

de bal om te gaan. De activiteit is 
van 10.00 tot 12.00 uur. De kos-
ten voor de korfbalclinic bedra-
gen 3 euro.
Aanmelden kan bij de Stich-
ting Welzijn Castricum, Geester-
duinweg 5 aan de balie en tele-
fonisch: 0251-656562. De stich-
ting is geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 
uur en op maandag- en woens-
dagmiddag van 13.30 tot 15.30 
uur. Voor meer leuke vakantie-
activiteiten zie: www.welzijncas-
tricum.nl.

Grote schoonmaak bij FCC

Castricum - Het moest gebeu-
ren op een zwaarbewolkte za-
terdag. De reclameborden wa-
ren hard toe aan een reinigings-
beurt. De buienradar had voor 
deze dag weinig goeds in petto. 
Met laarzen aan en een regen-
pak bij de hand maakte Men-
no Admiraal de reclamebor-
den schoon. Gelukkig boden 
een paar bezige bijen de nodi-
ge hulp. De borden moesten een 
voor een van het veld worden 
gehaald. Handig maakte Menno 

hiervoor gebruik van een ballen-
kar (zie foto). 
Op het nieuwe hoofdveld moe-
ten de schone borden straks ge-
plaatst worden in speciale U-
profielen.  Alle beugels wer-
den gedemonteerd en het sop-
pen kon beginnen. Met gebruik 
van veel water en een beetje au-
towas werden de borden ont-
daan van algenaanslag en ander 
vuil. Aan het eind van de dag, na 
heel hard werken, was het resul-
taat verbluffend. Menno Admi-
raal opgetogen: “Je weet niet wat 
je ziet. Die kraakheldere borden 
fonkelen tegen je op, een lust 
voor het oog.”

Tevens zijn er een groot aantal 
splinternieuwe borden gearri-
veerd van nieuwe sponsors. Een 
dezer dagen wordt door de ge-
meente het nieuwe hekwerk ge-
plaatst. Tijd voor de volgende 
grote klus, het plaatsen van de 
profielen. 
Als alles gaat zoals het moet 
gaan, zijn op 3 september bij de 
aanvang van de competitie al-
le borden geplaatst. Dan kan er 
gelukkig weer worden gevoet-
bald. (Foto: Han de Swart)




