
Eric fietst 5.000 euro bijeen
Castricum - Afgelopen don-
derdag reed, net als de CAL 
d’HuZessers, de Castricum-

Recreanten weten Hof 
van Kijk Uit te vinden
Bakkum - Ze zijn nog aan het 
proefdraaien; de initiatiefnemers 
en vrijwilligers van Het Hof van 
Kijk Uit in de duinen op de Oude 
Schulpweg. Op 10 juli is de offi-
ciële opening en tot die tijd kun-
nen wandelaars en fietsers in 
het weekend terecht op het ter-
ras tussen de bomen of in het 
knus ingerichte theehuis. Daar-
na is het theehuis geopend van 
donderdag tot en met zondag en 
is het mogelijk hier allerlei feest-
jes te vieren. 

Het terras heeft al twee zon-
dagen bomvol gezeten, mede 
dankzij het mooie weer. Naast 
een horecafunctie met buiten 
speelgelegenheid voor kinde-

mer Eric Tabak mee met de Alpe 
d’HuZes. Eric reed voor de eer-
ste keer mee en deed dat met 

het team Arbo Anders uit Jou-
re. Hij ging zes keer de berg op 
en haalde hiermee 5.000 euro 
op voor onderzoek naar kanker 
en verbetering van de kwaliteit 
van leven met kanker. De CAL 
d’HuZessers hebben de berg in 
totaal 154 keer beklommen. Jack 
Burgering en Rob Kramer maak-
ten er een Alpe d’HuZeven van. 
De elfjarige Lex Burgering kwam 
twee keer boven. De enige loper, 
Jeroen Paap, deed het drie keer.
Lees meer in deze editie van De 
Castricummer. 

Buiten is de moestuin geschof-
feld en er werden hekken ge-
vlochten om de kippen die nog 
komen buiten de tuin te hou-
den. In het gerenoveerde jacht-
huis heeft tot en met 1983 jonk-
heer Frits Gevers gewoond. Bij 
de verkoop aan PWN werd be-
dongen dat de jonkheer gratis in 
het huis kon blijven wonen. Ou-
de Castricummers weten nog dat 
de jonkheer niet bepaald geliefd 
was. Het verhaal deed de ron-
de dat hij ongenode gasten van 
zijn erf verjaagde door op hen te 
schieten met zijn jachtgeweer. 

ren biedt het voormalige oude 
jachthuis van jonkheer Gevers 
een werkplek voor mensen met 
een beperking onder deskundi-
ge leiding van Jolanda Spaarko-
gel. Zij werken in het groen, kun-
nen creatief aan de gang of hel-
pen mee in het theehuis, waar 
Josta Zijlstra de scepter zwaait. 
Josta is een dochter van PWN-
boswachter Jan Zijlstra, die sa-
men met Peter Klaver ook deel 
uitmaakt van het team van initi-
atiefnemers. Beide mannen heb-
ben zich beziggehouden met de 
verbouwing en de groenvoorzie-
ning behoort tot hun taak. Het 
geel is met oog voor detail her-
steld, oude kozijnen en luiken 
werden vakkundig opgeknapt. 
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Alle soepen
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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.

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Een topweek voor 
team CAL d’HuZes
Castricum - Alpe d’HuZes 2012 
is achter de rug. De media heb-
ben er bol van gestaan, niet al-
leen in Nederland maar ook in 
Frankrijk, waar de regionale en 
de landelijke media met bewon-
dering en verwondering verslag 
hebben gedaan. 
Voor de deelnemers van team 
CAL  d’HuZes was het een ge-
weldig enerverende ervaring.  
8000 fietsers en lopers gericht 
op één gemeenschappelijk doel. 
Elke deelnemer met zijn eigen 
ervaringen en verhalen, vaak vol 
met emoties. En dat in combina-
tie met topsport. Het is die cock-
tail die Alpe d’HuZes zo bijzon-
der maakt. Maar wat ieder het 
meeste bijblijft is de saamho-
righeid tussen alle deelnemers, 
supporters, organisatie, vrijwilli-
gers, iedereen die op en om de 
berg aanwezig is gedurende de-
ze dagen. Iedereen doet zijn ui-
terste best om de dagen tot een 
grandioos gebeuren te maken. 
Supporter klappen en schreeu-
wen de hele dag deelnemers 
naar boven, fietsers duwen el-
kaar, delen eten en drinken met 
elkaar, wie even stuk zit wordt 
weer opgelapt om verder te kun-
nen.
Over topsport gesproken. Maar-
liefst 154 keer hebben de team 
CAL deelnemers in totaal de berg 
beklommen. Elke deelnemer le-
verde zijn eigen unieke presta-
tie.  Jack Burgering en Rob Kra-
mer bijvoorbeeld maakten er een 
Alpe d’HuZeven van. De 11-jari-
ge Lex Burgering kwam wel twee 
keer boven. De enige loper, Je-
roen Paap, deed het maarliefst 
drie keer, wat neerkomt op een 
marathon bergopwaarts. En Wil-
co van Pel leverde een grootse 
prestatie door na zijn ziekte eer-

der dit jaar, nu de berg vijf keer 
‘de rode kaart’ te geven. 
Ook wethouder Bert Meijer le-
verde samen met zijn vrouw een 
topprestatie. Zij hielden woord 
en bakten vanaf ’s morgens half 
zes voor het hele team vele, vele 
pannenkoeken, die gretig aftrek 
vonden. Dat vond plaats in de ei-
gen CAL d’HuZes tent vlakbij de 
finish, met dank aan het eigen 
ondersteuningsteam bestaande 
uit Gerda Burgering, Irna Kramer 
en Anneke Beentjes. De hele 
dag was het daar een gezellige 
drukte, waar de deelnemers van 
team CAL even op adem konden 
komen, wat eten en drinken, er-
varingen uitwisselen, om vervol-
gens weer aan de volgende be-
klimming te beginnen. Daar was 
ook tot in de avond toe het ver-
zamelpunt voor de vele meege-
reisde supporters. 
De dag eindigde met de mede-
deling van de organisatie dat de 
opbrengst voor het kankeron-
derzoek op dat moment al ruim 
28 miljoen was. Als toezeggin-
gen worden verzilverd zal vol-
gens de organisatie de doelstel-
ling van 30 miljoen ruimschoots 
worden gepasseerd.  Team CAL 
heeft daar een mooie bijdra-
ge aan geleverd. Ook tijdens de 
koersweek bleef het geld nog 
binnen stromen zodat de teller 
nu op ruim 146.000 euro staat. 
Genoeg reden dus om deze top-
week op de vrijdagavond af te 
sluiten met een grandioos slot-
feest.
Team CAL sluit Alpe d’HuZes 
2012 op 23 juni af met een geza-
menlijke barbecue in Hotel Borst. 
Dan worden de vele mooie her-
inneringen uitgewisseld. En wie 
weet worden dan al de eerste af-
spraken gemaakt voor 2013….. .  

Inge Bakker begeleidt Lex Burgering naar de top.

Nachtvlinderavond en 
excursie op Geversduin
Castricum - Vrijdag 15 juni or-
ganiseert Camping Geversduin 
samen met De Vlinderstichting 
een nachtvlinderavond.
Er worden op de camping diver-
se opstellingen gebouwd waar 
vanaf 22.00 uur nachtvlinders 
te zien zijn. Medewerkers van 
De Vlinderstichting geven uitleg 
over de soorten en over de le-
venswijze van deze wonderlijke 
nachtbrakers. 
Op zondag 17 juni kunnen be-
langstellenden met een expert 
van de Vlinderstichting op stap 
in de omgeving van de cam-
ping om naar vlinders te kijken. 
De korte wandeling voert langs 

verschillende leefgebieden van 
dag- en nachtvlinders. Onder 
goede weersomstandigheden. 
Aanmelden kan bij de de recep-
tie van Kennemer Duincamping 
Geversduin, via tel. 0251-661095 
of per e-mail geversduin@ken-
nemerduincampings.nl.
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Forte Kinderopvang opent 
de Olympische Spelen
Castricum - Afgelopen zater-
dag was het Zomerfeest van 
Forte Kinderopvang. Kinderen 
van alle vestigingen uit Castri-
cum, Limmen, Heiloo, Bergen 
en Schoorl werden verwelkomd 
in Speelpark De Swaan in Oud-
karspel. Meer dan 800 ouders 
en kinderen hebben het Forte 
Zomerfeest bezocht, dat volle-
dig was ingericht op het thema 
Olympische Spelen.
Voordat de internationale activi-
teiten van start gingen werd het 
feest spectaculair geopend met 

het ontsteken van het Olympi-
sche Forte vuur, onder begelei-
ding van de Afrikaanse Waka 
Waka dans die de kinderen in-
gestudeerd hadden. Verder was 
er een Australische kangaroe-
race, werd de Chinese muur be-
dwongen en raceten de kinderen 
met skelters de Europese Grand 
Prix. Als prijs maakten alle kin-
deren zelf Olympische medail-
les die daarna opgegeten wer-
den. Na afloop kregen alle kin-
deren nog een cadeautje mee. 
Foto: Petra Rajk-van Stralen. 

Activiteiten bij Conquista
Limmen - Zaterdag 16 juni van 
10.30 tot 12.00 uur kunnen kin-
deren van vier tot en met ne-
gen jaar een vaderdagcadeautje 
maken bij Conquista. Zaterdag-
avond 16 juni is er in Club – Xtra 
een poolbiljartcompetitie.

Conquista is op zoek naar vrijwil-
ligers die in het weekend willen 
meehelpen met het organiseren 
en uitvoeren van verschillende 
activiteiten. Voor meer informa-
tie kan een mail gestuurd wor-
den naar nadine@conquista.nl.

De biologische tuin geopend 
tijdens Open Tuinen Weekend
Uitgeest - Dit jaar stellen Mar-
gret de Reus en Ineke Rump-
horst hun tuinen op zondag 24 

juni weer open aan de Hoge-
weg nummer 66 en 70. Mensen 
die geïnteresseerd zijn in biolo-

Met limousine 
naar feestje
Heiloo -  Op vrijdag 15 juni is in 
Heiloo een feest voor de jeugd 
van 12 tot en met 15 jaar, ge-
naamd Pauze. De afgelopen we-
ken kon de jeugd prijzen winnen 
door een slagzin af te maken. 
Een klas van het Willem Blaeu in 
Alkmaar en twee klassen van het 
Jac. P. Thijsse College in Castri-
cum pakten de hoofdprijs: met 
de hele klas in twee Hummer-li-
mousines naar Pauze toe, inclu-
sief entreekaartjes. Daarnaast is 
het PCC Heiloo de schoolwin-
naar geworden door de mees-
te inzendingen in te sturen. Het 
feest vindt plaats in de feestzaal 
van Fletcher Hotel Heiloo op de 
Kennemerstraatweg 425. De or-
ganisatie haalt grote namen naar 
Heiloo. 
Zo worden de dj’s van Radio 
538 naar het dorp gehaald met 
de Radio 538 Dj’s on Tour. Daar-
naast komt de in Heiloo wonen-
de Caroline die het in ‘The Voi-
ce Kids’ tot de battles wist te 
schoppen een kort optreden ge-
ven. Om 20.00 uur gaan de deu-
ren open en het feest stopt om 
0.30 uur. De avond is alcoholvrij. 
Entree 6 euro. De kaartjes zijn te 
koop via www.heilectroo.nl, al-
le Free Record Shop filialen, de 
twee Schrijverij filialen in Heiloo 
of op de avond zelf bij de deur. 

Leerlingen slagen voor 
examens Paardenklas
Castricum - Het Clusius Col-
lege Castricum heeft al jaren 
een Paardenklas. Leerlingen le-
ren hier van alles over paarden, 
van verzorging tot dressuur. Ook 
worden ze voor officiële diplo-
ma’s in de paardenwereld op-
geleid. 
Op donderdag 7 juni werden er 
examens afgenomen voor het 
ruiterbewijs en waren er leer-

lingen die voor het CBR 2 cer-
tificaat opgingen. Anja An-
drea, Marije Lieferink, Jet Bouw-
meester, Marit van Deventer en 
Sharissa Valk zijn geslaagd voor 
het ruiterbewijs. Daarnaast zijn 
de onderstaande Clusiusleer-
lingen geslaagd voor het CBR 
2 certificaat: Bart Wagter, Lian-
dra van Ingen, Renske Weeda en 
Cheyenne Fictoor. 

Burgemeester op Montessori 
Dieren op Grote Rekendag
Castricum - Op woensdag 
13 juni vindt op de Montesso-
rischool De Grote Rekendag 
plaats. Het thema van dit jaar is 
‘dieren’. 

Burgemeester Mans opent de 
dag en vertelt over zijn lieve-

lingsdier. En dan met name over 
de diverse cijfermatige aspecten 
van dat dier. Na het zingen van 
het Dierenlied, gaan de kinderen 
in de klas rekenen binnen het 
thema ‘dieren’. De resultaten van 
De Grote Rekendag worden op-
gehangen door de hele school. 

Castricum - Chemistrylab laat 
weer van zich horen! Vrijdag 15 
juni gaan de bezoekers van De 
Bakkerij knallen met een die-
renmasker op. Voor twee eu-
ro  zijn maskers te koop bij de 
ingang. Dj’s Gore.Illa/ Odracir & 
Ningen willen de dansvloer de-
ze avond op zijn kop zetten. Aan-
vang 21.00 uur.  

Chemistrylab
in De Bakkerij

gische tuinieren, en de tuinen 
willen bewonderen kunnen van 
11.00 uur tot 17.00 uur terecht. 
Het betreft een wilde bloemen-
tuin en een moestuin met fruit-
bomen midden in het dorp. 

‘De milieuvriendelijke tuin Uit-
geest’ is aanwezig met verse 
groenten en onder andere bloe-
men uit de tuin aan de Tolweg. 
In de barg is een expositie van 
schilderijen van Wil Schouten 
en Anneke Rumphorst, een pre-
sentatie van de Zorgtuin van de 
SIG en CreaSig heeft onder an-
dere eigen gemaakte cadeauar-
tikelen. Er zijn jams en chutneys, 
zaden en jonge planten van de 
Zorgtuin en informatie over 
hoogstamfruit van de POMologi-
sche vereniging Noord-Holland. 
Ook is de Theetuin open met een  
high tea. De toegang is gratis.

De tuin is opgenomen in de rou-
te van Groei & Bloei en kan goed 
gecombineerd worden met de 
kunstroute. Zie ook www.open-
tuin.webscom.

Castricum - Alle leden van Bi-
bliotheek Kennemerwaard krij-
gen vanaf 1 juni op vertoon 
van hun bibliotheekpas korting 
op een dagje of avondje uit in 
Noord- en Zuid-Holland, Gelder-
land of Brabant. Het kortings-
programma Voordeel met je Bie-
bpas is vanaf 1 juni in Noord-en 
Zuid Holland van start gegaan. 
In Brabant en Gelderland is het 
programma al een aantal jaren 
succesvol. 
Bedrijven als Archeon, Corpus, 
Sea Life, Museum Boijmans van 
Beuningen en veel anderen heb-
ben hun medewerking toege-
zegd.. Op www.voordeelmetje-

Haal voordeel met de biebpas

biebpas.nl staat alle informatie 
over het programma, de deelne-
mende bedrijven en de aanbie-
dingen. 

Regio - Bij de politie zijn mel-
dingen binnengekomen dat 
mensen thuis telefonisch bena-
derd zijn door een persoon die 
zich uitgeeft als medewerker van 
een groot computersoftwarebe-
drijf. Aan de telefoon wordt in 
gebrekkig Engels medegedeeld 
dat de gebelde persoon scha-
delijke software op zijn of haar 
computer heeft staan en dat ze 

Oplichting dit via de telefoon kunnen op-
lossen. Door een programma op 
de computer te downloaden zou 
‘het probleem’ verholpen wor-
den. Dit verhaal is echter niet 
waar. Tot nu toe is er geen infor-
matie bekend dat mensen gedu-
peerd zijn door deze manier van 
oplichting, maar de politie wil 
mensen wel waarschuwen. In-
dien mensen benaderd worden, 
wil de politie dit graag weten. Dit 
kan door te bellen met de loka-
le politie via het tel.: 0900-8844. 



pagina 6 13 juni 2012

Backum Brass kampioen 
op het Eurobrass festival
Castricum - Op zaterdag 9 ju-
ni vond in Drachten het Euro-
brass festival voor Brass bands 
plaats. De Brass Band van Mu-
ziekvereniging Emergo, Bac-
kum Brass, nam hieraan deel in 
de C-Groep. De loting wees uit 
dat Backum als eerste band het 
spits zou afbijten. Dat weerhield 
de Backummers er niet van om 
in navolging van de Nederlands 
Brassband Kampioenschapstitel, 
behaald met 94 punten, en de 
promotie naar de tweede divisie 
op het concours van 17 maart, 
weer een prachtig resultaat neer 
te zetten. Onder leiding van hun 
dirigent Erik van de Kolk wist 
Backum de felbegeerde kampi-
oenstitel in de wacht te slepen 
met maar liefst 94 punten.
De solistenprijs was voor Bac-
kums flugelspeler Clenn Keizer. 
Clenn wist op meesterlijke wij-
ze de zaal te betoveren met een 
foutloze en adembenemende 
vertolking van de bugelsolo Di-
mitri. Met de titel verdiende Bac-
kum Brass een workshop met de 
befaamde, en in Bakkum gebo-
ren, jazztrompettist Loet van der 
Lee, een waardecheque van vijf-
honderd euro, een wisseltrofee 

Flugerspeler Clenn Keizer.

en de Kampioensbeker 2012. 
Clenn Keizer ging huiswaarts 
met een plaquette voor de bes-
te solist en speciaal voor Clenn 
wordt door de Engelse compo-
nist Rodney Newton een solo-
werk geschreven. Backum Brass 
is te beluisteren op 14 juli op 
het Bakkerspleintje, tijdens het 
openluchtconcert van Emergo. 

komt ie op of gaat ie onder...?
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Castricum - De bouw van de 
winkel Shoes van den Broek en 

Eerste steen veertien appartementen op de 
hoek van de Gasstraat en Be-
verwijkerstraatweg vordert voor-
spoedig. De officiële eerste 

steenlegging wordt verricht oud-
eigenaar Jan van der Broek en 
VVD-wethouder Christel Porte-
gies op vrijdag 22 juni. 

Sjors van der Panne & Band en 
leerlingen Toonbeeld bij Zeezicht
Bakkum - Zaterdagmiddag 16 
juni treedt Sjors van der Panne 
& Band op in de feestzaal van 
strandpaviljoen Zeezicht. Afge-
lopen najaar kwam zijn eerste cd 
Eén Nacht uit; een combinatie 
van chansons en lichte pop. Mu-
ziekkenner en Opium-presenta-
tor Cornald Maas noemt het de-
buutalbum behalve kwetsbaar 

ook rauw: “Brel meets Huub van 
der Lubbe.” Voorafgaand wordt 
een mooi programma gespeeld 
en gezongen door Toonbeeld-
leerlingen van toetsenist Hubert-
Jan Horrocks. Mirte Edens, Liset-
te Huijgen en anderen laten hun 
eindpresentatie horen. De aan-
vang is 14.30 uur en de toegang 
is gratis.  

Rockface met rock, grunge, 
punk én metal in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 16 juni doet 
de formatie Rockface het stof in 
de Balken opwaaien. Rockface is 
een Noord-Hollandse viermans-
formatie met een jarenlange er-
varing die ontstaan is vanuit di-
verse bands. Met als uitgangs-
punt alleen maar nummers te 
spelen die zij zelf leuk vinden, 

is Rockface een epicentrum van 
rock, grunge, punk en metal. Let 
Rockface start de eerste set rond 
de klok van 22.30 uur. Op 23 juni 
speelt Texas Sugar in De Balken, 
van 30 juni tot en met 4 juli is het 
kermis met optredens van  onder 
andere Shoreline, Synergy, Al-
le Tijd, very80’s en Tjoe & Jeroen. 

Programma 14 juni t/m 20 juni 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

Snow White and the Huntsman
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
What to expect when 

you’re expecting
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

zondag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

Jackie
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 15.45 uur 

maandag 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Intouchables
maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 

Head Hunters
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Wickie en de schat van de goden 3D

zaterdag 15.45 uur 
woensdag 16.00 uur 

De Piraten (NL) 3D
zaterdag & zondag 15.45 uur

woensdag 16.00 uur 
The Lorax (NL) 3D

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Sneeuwwitje (NL)

Jackie, drama en humor
Sofie en Daan (33) zijn een twee-
ling. Maar daarmee houdt alles 
ook op. Dan komt er een tele-
foontje dat de levens van de zus-
jes volkomen op z’n kop zet. Hun 
biologische moeder is in Ame-
rika opgenomen in een zieken-
huis met een gecompliceerde 
beenbreuk. Sofie en Daan heb-
ben haar nooit ontmoet omdat ze 
slechts hun draagmoeder is ge-
weest. 
Daarmee begint een onver-
wachte reis. Jackie is namelijk 
in geen enkel opzicht de moe-
der die ze zich voorstelden. Ze 

woont in een oude camper, ziet 
er niet uit en is verre van sociaal. 
Sofie dacht haar moeder ‘even’ 
naar een revalidatieoord te vlie-
gen, maar komt bedrogen uit. 
Omdat Jackie met haar gipsbeen 
niet kan rijden en door haar ge-
scheurde trommelvlies ook niet 
mag vliegen, is Sofie genood-
zaakt om het oude barrel dwars 
door de woestijn van New Mexi-
co te rijden. 

Onderweg leren ze zichzelf, el-
kaar en hun bijzondere moeder 
kennen. 

De mondige Roger Brown lijkt 
het allemaal te hebben: hij is 
de meest succesvolle headhun-
ter van Noorwegen, is getrouwd 
met de knappe galeriehoudster 
Diana en bezit een prachtige vil-
la. Hij leeft echter op te grote 
voet en om zijn levensstijl te be-
kostigen steelt hij kunstwerken. 
Als hij in de galerie wordt voor-

Actiethriller Head Hunters
gesteld aan Clas Greve, voorma-
lig topfunctionaris in het leger en 
elektronica specialist, ziet hij niet 
alleen in hem de perfecte kan-
didaat voor een bestuursfunctie 
bij een van zijn opdrachtgevers, 
maar ruikt hij ook de kans om in 
één klap financieel onafhanke-
lijk te worden. Maar ook Greve 
speelt spelletjes. 
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oplossing
Zoek de 10 verschillen

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
28-05-2012: Finn Cornelius An-
tonius, zoon van F.P.A. Nijman en 
N.A.A. Zwagerman, geboren te 
Alkmaar. 04-06-2012: Jelle, zoon 
van A.J.S. de Graaf en R. Kuij-
pers, geboren te Alkmaar.
Wonende te Bakkum:
03-06-2012: Zinzy Joy Delores, 
dochter van J. van der Werf en 
L.C. van Zeelt, geboren te Bak-
kum.
 
Wonende te Castricum:
30-05-2012: Madelief, dochter 
van K. Snuif en M.E. Loos, ge-
boren te Alkmaar. 03-06-2012: 
Eli Tein, zoon van N. Dijkman en 
I. Burgering, geboren te Castri-
cum.
 
Wonende te Akersloot:
04-06-2012: Vince Sebasti-
aan, zoon van S. Bakker en D.J. 
Swagten, geboren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
01-06-2012: van Ooijen, Gerar-
dus M. en Bieman, Catharina D., 
beiden wonende te Akersloot. 
06-06-2012: Putter, Niklas R.J. en 

Luten, Melinda, beiden wonende 
te Akersloot.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
31-05-2012: Vriend, Joost C.M. 
en Weder, Gemma A., beiden 
wonende te Alkmaar. 01-06-
2012: van den Haak, Stefan G. en 
Bloemscheer, Daniëlle, beiden 
wonende te Castricum.
01-06-2012: Timmer, Manfred en 
Schelvis, Iris, beiden wonende te 
Alkmaar. 01-06-2012: Bibo, Pe-
trus J. en Groenveld, Kirsten, bei-
den wonende te Zaandam. 01-
06-2012: Neelen, Dik en Blees, 
Yvonne, beiden wonende te Cas-
tricum. 06-06-2012: van den 
Heuvel, Olaf G.P. en Goris, Esther, 
beiden wonende te Enschede.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
30-05-2012: Meijne, Afra A., oud 
83 jaar, overleden te Amsterdam, 
gehuwd geweest met M. van 
Leeuwen.
 
Wonende te Limmen:
04-06-2012: Mors, Laurentius, 
oud 85 jaar, overleden te Lim-
men.

Huisartsenpraktijk Leemhuis/Van 
der Maarel weer gecertificeerd
Castricum - Voor het vijfde ach-
tereenvolgende jaar is de prak-
tijk van de huisartsen Leemhuis 
en Van der Maarel officieel ge-
certificeerd volgens de hoog-
ste kwaliteitsnormen die er voor 
huisartsen bestaan. Met de-
ze lustrumaccreditatie heeft de 
Castricumse praktijk als een van 
de eerste praktijken in Neder-
land aangetoond voortdurend 
te investeren in verbetering in 
de praktijkvoering, de medische 
zorg, de bereikbaarheid et cete-
ra.
Zilveren Kruis/Achmea, de 
grootste zorgverzekeraar is het 

land, waardeert de inspanning 
van de huisartsen door de prak-
tijk te erkennen met het keur-
merk Plus-Praktijk. Uit het ac-
crediteringsverslag, opgesteld 
door het onafhankelijke bedrijf 
NPA, blijken de actuele web-
site van de praktijk, de deelna-
me aan zorggroepen voor diabe-
tes- en longpatiënten en de ge-
detailleerde verslaglegging wat 
de praktijk transparant maakt, er 
bijzonder uit te springen. Daar-
naast wordt de samenwerking 
met de twee universiteiten in 
Amsterdam en met die in Nijme-
gen naast het creëren van oplei-

dingsplaatsen voor doktersas-
sistentes, medische studenten, 
co-assistenten en huisartsen als 
positief gewaardeerd.
De huisartsen Leemhuis en Van 
der Maarel zeggen blij te zijn met 
de erkenningen. Stilzitten gaan 
ze echter niet. Binnenkort treedt 
een psycholoog in dienst van de 
praktijk, waardoor ook voor psy-
chische hulpvragen minder een 
beroep hoeft te worden gedaan 
op de dure tweede lijn. Het voor-
deel voor de patiënt is dat goede 
hulp niet alleen dichtbij is, maar 
dat er ook geen eigen betalingen 
hoeven te worden gedaan.

Huifkartocht door de duinen

Castricum – Alleen in de zo-
mermaanden wordt voor een be-
perkt aantal deelnemers huifkar-
tochten georganiseerd. Gedu-

rende de rit van twee uur vertelt 
de boswachter over de schoon-
heid en bijzonderheden van het 
prachtige duingebied. Tijdens 

een korte stop, waarbij de be-
nen even gestrekt kunnen wor-
den, worden de deelnemers op 
een verfrissing getrakteerd. Er 
kan gekozen worden uit twee 
starttijden, te weten om 10.30 
uur en om 12.45 uur. De huifkar-
tocht kost 9 euro en dit is inclu-
sief consumptie. 
Op 16 juni kan men vertrekken 
vanaf Restaurant Anno Nu, ge-
legen aan de Oude Schulpweg 
18 te Egmond Binnen, op 21 juli 
vanaf het parkeerterrein Gevers-
duin en op 25 augustus vanaf 
Restaurant Johanna’s Hof, Zee-
weg te Castricum. Vooraf aan-
melden kan via het boekingsbu-
reau, tel. 0251-661066 of door 
een e-mail te sturen naar boe-
kingsbureau@pwn.nl.  

’t Praethuys in Castricum
Castricum - ’t Praethuys gaat 
op locatie. Het inloophuis in Alk-
maar is om mensen met kan-
ker, naasten en nabestaanden 
de gelegenheid te geven, on-
der het genot van een kopje kof-
fie of thee vragen te stellen en 
hun verhalen te delen. Op ver-
zoek van een aantal mensen uit 
Castricum start ’t Praethuys voor 
diegenen die niet naar Alkmaar 

kunnen komen of voor wie de 
drempel te hoog is in 2012 zes 
bijeenkomsten in Castricum.
De volgende bijeenkomst  is op 
21 juni van 10.00 tot 12.00 uur. 
De bijeenkomst is in het pand 
van Frank Boske aan de Dorps-
straat 23. Voor meer informa-
tie kan men terecht op de si-
te: www.praethuys.nl of tel. 072- 
5113644. 

Vermist:
Renesselaan Uitgeest: licht- 

en donkercyperse kater, ge-
castreerd, gechipt, 2 jaar, Dirk.        
N. van Hichtumstraat Castricum: 
wit/rood gemêleerde kater, on-
gecastreerd, scheurtje in beide 

oren, 4 jaar, Garfield.
Gevonden:
Geen.
Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251- 658504.

Mucicstar komt in actie
Castricum - Kinderkoor Mu-
cicstar Mucicstar verzorgt een 
optreden op 16 juni op bij Cam-
ping Bakkum van 15.00 tot 16.30 
uur. Op 23 juni gaan de kinderen 
naar Linnaeushof om daar op te 
treden en de speeltuin uit te tes-
ten. Op 30 juni heeft Mucicstar 
een open repetitiemiddag en 

mag iedereen van Mucicstar een 
vriendje of vriendinnetje meene-
men die ook een keertje mee wil 
zingen en dansen. Nieuwsgie-
rig? Ga dan langs op 30 juni in 
Geesterhage van 15.00 tot 16.30 
uur. Op 7 juli sluit het koor het 
seizoen af met Mucicstar’s  Got 
Talent. 

Open Tuinen 
Castricum - Op 23 en 24 ju-
ni organiseert Groei & Bloei het 
landelijke Open Tuinen Week-
end. Ongeveer vijftig tuineige-
naren in Heiloo, Limmen, Cas-
tricum, Egmond, Akersloot, Uit-
geest, Heemskerk en Beverwijk 
doen mee. 
Bezoekers wandelen door origi-
neel ontworpen tuinen en zien 
mooie bloemen en plantencom-
binaties. Per woonkern zijn de 
tuinen uitstekend per fiets te 
doen. Passe-partouts voor toe-
gang tot alle tuinen zijn vooraf 
te verkrijgen bij: Velzeboer, Lijd-
weg 13 in Akersloot, Twaalfho-
ven, Bonkenburg 33 in Uitgeest 
en Revers, Breedeweg 27 in Cas-
tricum. Tijdens het weekend zijn 
ze ook te verkrijgen bij de Tuin 
van Kapitein Rommel op de Sta-
tionsweg in Castricum.
Kijk voor meer informatie op 
www.midden-kennemerland.
groei.nl. 
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En nu ik!
Civiel ingenieur Fuad al Shaibani

“Soms zie je de dingen zwart/wit, 
daar kun je zelf veel aan doen”
Castricum - De ontvangst in de 
woonkamer van familie Al Shai-
bani is allerhartelijkst, koekjes 
en chocolaatjes staan al klaar. 
Fuad biedt me een stoel aan 
met uitzicht op de tuin. “De tuin 
is voor mij de spiegel van de re-
latie binnenshuis. Een verzorgde 
tuin wijst op harmonie.” Glimla-
chend voegt hij eraan toe: “Mijn 
vrouw doet er 70 procent van het 
werk hoor.” 
Civiel ingenieur Fuad Al Shaiba-
ni is afkomstig uit Irak en woont 
ruim 12 jaar in Nederland. “Toen 
ik hier kwam en moest wachten 
op een verblijfsvergunning ben 
ik zelf gaan studeren. Ik nam 
Nederlandse les in de avond-
uren en deed de opleiding tot 
technisch tekenaar via het com-
puterprogramma Autocad ‘zelf 
thuis studeren’. Ik heb goede 
herinneringen aan de hulp die ik 
toen kreeg van de heer Mulder 
via het Castricumse Gilde. Dank-

zij hem heb ik goed leren om-
gaan met de computer.”
“Nadat ik het Autocad program-
ma onder de knie had, heb ik 
een ingenieursbedrijf in Castri-
cum aangeboden, bij wijze van 
stage, voor hen te komen teke-
nen. Tien maanden heb ik er ge-
werkt en heel veel geleerd. Zo 
ben ik dus begonnen. Zodra ik 
mijn werkvergunning kreeg heb 
ik een toets gedaan voor het  of-
ficiële certificaat van Autocad, 
maar op de opleiding in Amster-
dam werd gezegd, je hoeft hier 
eigenlijk niet te komen want je 
kunt het al. Wel miste ik  kennis 
van de vaktaal. Ik heb de oplei-
ding toen niet gedaan, misschien 
achteraf wel jammer, maar ik wil-
de zo snel mogelijk voor mijn ge-
zin kunnen zorgen. Ik ging wer-
ken bij een ingenieursbedrijf in 
Wormer. Door de economische 
recessie werd mijn contract na 
drie jaar helaas niet verlengd. 

Daarna kreeg ik een baan bij de 
Nuon en inmiddels heb ik een 
vaste aanstelling bij de Gemeen-
te Uitgeest als technisch teke-
naar. Samen met collega’s ben ik 
verantwoordelijk voor het Ruim-
telijk Beheer.”
Ik zeg dat ik het knap vind hoe 
Fuad zichzelf aan werk heeft 
geholpen en verder heeft ge-
bouwd aan zijn carrière. “Ik wil 
graag een voorbeeld zijn voor 
mijn familie en mijn vrienden”, 
antwoordt hij bescheiden. Ook 
mevrouw Al Shaibani werkt als 
technisch tekenaar, bij de BAM. 
Zij en haar man hebben elkaar 
leren kennen op de universiteit 
in Bagdad. Ze hebben twee kin-
deren, die allebei nog thuis wo-
nen. Hun zoon studeert in Am-
sterdam, hij heeft zijn bachelor 
bio-medische wetenschappen 
gedaan en begint volgend jaar 
aan zijn master en hun doch-
ter volgt in Utrecht de opleiding 

orthoptie. “Dit is een onderdeel 
van oogheelkunde dat onder an-
dere wordt  ingezet bij scheelkij-
ken”, legt Fuad uit. 
Fuad is trots op zijn kinderen, ook 
op de manier waarop ze kunnen 
denken. “Daarmee bedoel ik, je-
zelf lós kunnen zien van de om-
standigheden: wat is je mening 
over jouw situatie, ben je posi-
tief of negatief, kun je dynamisch 
denken, is er een oplossing? 
Soms zie je de dingen heel rom-
melig, zwart/wit, maar ik weet 
zeker: daar kun je zelf een hoop 
aan doen!” Zijn gedachten zijn 
nog vaak in Irak. “Ik geloof heel 
sterk dat het daar op den duur 

beter kan worden maar toen ik 
drie jaar geleden op bezoek was 
in Bagdad ben ik erg geschrok-
ken. Je zag het in de gezichten 
van de mensen, het wordt he-
laas op dit moment alleen maar 
slechter.” Gelukkig heeft Fuad 
met zijn gezin een stevige basis 
gevonden in Castricum. 
“Vooral ook dankzij mijn vrouw 
en de kinderen hebben we hier 
veel kennissen en vrienden ge-
maakt. Het contact met de buren 
is uitstekend en als ik door de 
buurt fiets zijn er altijd wel zo’n 
twee, drie mensen die ik ken en 
gedag zwaai.”
Marie Kiebert. 

Praktijk voor Hapto-
therapie is verhuisd
Castricum - Sinds 1999 werkt 
Brigitte Duin als haptotherapeut. 
Na gestart te zijn met praktijk 
aan huis in Castricum, werkte ze 
als haptotherapeut in Alkmaar 
en later Almere. Twee jaar ge-
leden begon ze weer een prak-
tijk in Castricum. Begin juni ver-
huisde ze met haar Praktijk voor 
Haptotherapie naar de Beverwij-
kerstraatweg 32A. Daar prijkt nu 
het bordje met ‘GZ-haptothera-
peut’ naast de ingang, als teken 
dat Brigitte Duin voldoet aan een 
aantal kwaliteitskenmerken. 
De reden voor de verhuizing 
is dat ze nu de praktijkruimte 

chaam en te ontdekken wat je li-
chaam vertelt over jezelf. Dat ge-

beurt door middel van gesprek-
ken en aanraking op een behan-

de hele week door kan gebrui-
ken, terwijl ze op de vorige loca-
tie slechts enkele dagdelen over 
de ruimte beschikte. Dat is in het 
voordeel van de cliënten, want ze 
kan nu veel flexibeler afspraken 
maken. 

‘Weer voelen dat je er bent’ is 
de slogan die Brigitte Duin in 
haar nieuwe praktijk voert. “Via 
haptotherapie kun je weer le-
ren te vertrouwen op je gevoel 
als je dat gevoel kwijt bent ge-
raakt”, zegt zij. “Een haptothe-
rapeut nodigt je uit om op-
nieuw kennis te maken met je li-

delbank.” Wat dat betreft is Bri-
gitte Duin op een mooie plek te-
rechtgekomen, want in het ge-
bouw van Fit & Beauty aan de 
Beverwijkerstraatweg wordt al 
via Body Slen, sportmassage, 
een schoonheidsinstituut plus 
een gewichtsconsulente en een 
kapster gewerkt aan uiterlijk en 
gezondheid. Daar wordt door de 
Praktijk voor Haptotherapie een 
meer innerlijke kant aan toege-
voegd. 
Voor iedereen die de nieuwe 
praktijkruimte wil bekijken en 
wat meer wil weten over hap-
totherapie houdt Brigitte Duin 
Open Huis en wel op vrijdag 22 
juni van 16-18 uur. Dan is ie-
dereen welkom op de Beverwij-
kerstraatweg 32A in Castricum. 
Meer informatie is te vinden op 
www.brigitteduin.nl/haptothera-
pie. 

Bergen wil alleen verder
Haalbaarheid regionaal 
zwembad onder druk
Castricum - Het college van 
Bergen wil een eigen zwembad 
realiseren in Egmond aan Zee.
Het plan wordt op 28 juni aan de 
raad in Bergen voorgelegd. “De 
raadsleden van Castricum  heb-
ben dit nieuws te horen gekre-
gen via twitter en lazen in een 
lokale krant dat wethouder Me-
ijer van Castricum het plan van 
Bergen zag aankomen, maar dat 

een onderzoek naar de realise-
ring van een regionaal zwem-
bad door kan gaan”, aldus John 
Hommes van de PvdA. 
Deze partij wil samen met 
GroenLinks en De VrijeLijst don-
derdagavond een interpellatie-
debat aangaan. Want het besluit 
van Bergen kan nogal wat gevol-
gen hebben voor de realisering 
van een regionaal zwembad. 

Momenteel wordt een onderzoek 
uitgevoerd naar de haalbaarheid 
van een regionaal zwembad voor 
Bergen, Heiloo en Castricum.

Volgens het ingezette exter-
ne bureau is de nieuwbouw en 
exploitatie van een regionaal 
zwembad voordeliger dan de in-
standhouding van zwembad De 
Witte Brug in Castricum en Het 
Baafje in Heiloo en de realisering 
van een nieuw zwembad voor de 
inwoners van Bergen, waaronder 
Egmond. Hommes: “De financi-
ele positie van Castricum laat 
nauwelijks ruimte zien om een 
regionaal zwembad te kunnen 
exploiteren met drie gemeen-

ten en door deze ontwikkelingen 
zal één van de drie kostendra-
gers voor een regionaal zwem-
bad wegvallen. Hierdoor komt 
het plan nog meer onder druk te 
staan. Ondertussen loopt de on-
derzoeksopdracht aan het ex-
terne bureau door, waardoor de 
kosten nog verder oplopen en de 
haalbaarheid verder onder druk 
is komen te staan.”

Ron de Haan van de VrijeLijst: 
“Onze partij vraagt zich onder 
andere af hoe het komt dat de 
wethouder positief blijft over de 
kansen op een regionaal zwem-
bad als de kosten daarvan voor 
de gemeente een half miljoen 

euro per jaar zullen zijn bij de 
opening van het bad. Bovendien 
willen wij weten of Castricum 
Bergen aan gaat spreken op zijn 
verantwoordelijkheid en finan-
ciële aansprakelijkheid voor de 
kosten van een op slag waarde-
loos onderzoeksrapport.” 
De VrijeLijst heeft bij de presen-
tatie al bedenkingen geuit over 
de opzet en uitvoering van een 
regiozwembad binnen de voor-
genomen kaders en uitkomend 
op een negatief jaarsaldo. De-
ze bedenkingen werden door de 
onderzoekers verworpen. “Mo-
gelijk wil de wethouder deze be-
denkingen in heroverweging ne-
men nu Bergen is afgehaakt.” 
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Vitesse’22 stelt plek in 2e 
klasse overtuigend veilig

Strijd om de NHSB-beker

SV Castricum in halve finale!
Castricum - Zaterdag 16 ju-
ni vormt de kleine zaal (gelag-
kamer) van Hotel Borst het de-
cor van de strijd om de beker van 
de Noord-Hollandse schaak-
bond (NHSB). Een viertal van de 
schaakvereniging Castricum is 
erin geslaagd om deze halve fi-
nales te bereiken.
Begin april (op vrijdag de der-
tiende!) werd in en tegen het 
sterke Aalsmeer met 1-3 gewon-
nen, waarna er vier clubs over-
gebleven zijn die met elkaar de 
strijd aangaan. De overige drie 
teams zijn: Chess Society Zand-

voort, Bergen en Caïssa (Hoorn).
De loting wordt verricht om 9.45 
uur door neutraal wedstrijdlei-
der Kees Lute, waarna de wed-
strijden om 10.00 uur beginnen. 
Willem Pool is teamleider van het 
Castricumse schaakteam.
De winnaars van de halve fina-
les, die rond 13.30 uur bekend 
zijn, spelen vanaf 14.00 uur de fi-
nale, waarin beslist wordt welk 
team de NHSB-beker voor een 
jaar in de prijzenkast mag zetten 
als opvolger van schaakvereni-
ging Krommenie.
De verliezers spelen, eveneens 

vanaf 14.00 uur, de ‘kleine’ fi-
nale, de bezetting van de plaat-
sen drie en vier. Een mooie ge-
legenheid voor belangstellenden 
om de Castricumse schakers aan 
het werk te zien en een hart on-
der de riem te steken en… het 
zou natuurlijk prachtig zijn als de 
hoofdprijs in Castricum blijft.
William Borst was bereid de klei-
ne zaal ter beschikking te stellen 
voor de schakers en ‘volgers’ en 
de schaakclub Bakkum, namens 
Bob Bakker, stelt zijn materiaal 
beschikbaar om de wedstrijden 
mogelijk te maken. 

Aruba beachtennis tour
Castricum - De Aruba beach-
tennis tour wordt georganiseerd 
op acht locaties langs de Neder-
landse kust. Bij diverse strand-
paviljoens worden de toernooi-
en gespeeld. Na afloop is er al-
tijd een barbecue. Tijdens de 
tour wordt alleen in dubbels ge-
beachtennist, dames dubbel, he-
ren dubbel of gemengd dubbel.
Beachtennis is eigenlijk een 

combinatie van beachvolley en 
tennis. Er wordt gespeeld op een 
beachvolleybalveld van 16 bij 8 
meter met een beachtennisrac-
ket, zonder snaren, en het net 
wordt op een hoogte van 1.70 
meter gespannen. De bal, een 
iets lichtere tennisbal, mag niet 
stuiten en de puntentelling ge-
beurt zoals bij het klassieke ten-
nisspel, maar bij 40-40 wordt er 

een beslissend punt gespeeld.
Wat de opslag betreft, hoeft de 
bal niet gekruist te worden, mag 
er geserveerd worden vanaf de 
hele breedte van basislijn en 
gaat het spel gewoon door als 
het net wordt geraakt en de bal 
aan de andere kant valt.

Op 30 juni en 25 augustus vindt 
het Aruba beachtennis plaats bij 
Club Zand in Castricum. Voor 
meer informatie en aanmelding 
www.beachtennisevents.nl. 

Castricum - Zondag  vocht Vi-
tesse voor de laatste kans op be-
houd in de 2e klasse in Land-
smeer tegen IVV. Waar de ploeg 
vorige week terugkwam van een 
1-3 achterstand tot een 3-3 ge-
lijkspel bleek al snel dat Vitesse 
hier geen genoegen mee zou ne-
men.
De 1e helft begon prima voor de 
Castricummers. In de eerste mi-
nuut van de wedstrijd wist Robin 
Bakker onder het oog van de ve-
le meegereisde supporters uit 
Castricum op overtuigende wij-
ze de openingstreffer binnen te 
schieten. In een flitsende aanval 
speelde de voorhoede van Vites-
se de verdediging van IVV uit el-
kaar en kon Robin Bakker vrij uit-
halen op doel, 0-1. IVV liet echter 
niet de koppies hangen en ging 
al snel op zoek naar de gelijkma-

ker. Met enkele snelle aanvallen 
werd de verdediging van Vitesse 
onder druk gezet, maar de ploeg 
van trainer Jan Oldenhove wist 
keer op keer gevaarlijke situaties 
af te slaan.
In de 19e minuut scoorde spits 
Lennert Beentjes na een vrije 
trap van Robin Bakker koppend 
0-2 binnen. Wie dacht dat Vi-
tesse op rozen zou zitten kwam 
echter bedrogen uit. Een minuut 
na de 0-2 kreeg Vitesse een on-
terechte penalty tegen. Waar 
een ieder dacht dat keeper Hans 
Veldt werd aangevallen zag de 
scheidsrechter een handsbal 
van verdediger Rob Touber en 
een strafschop was het gevolg, 
1-2. Tien minuten later scoorde 
de thuisploeg de 2-2 en leek het 
erop dat Vitesse het onderspit 
zou delven. Vlak voor rust was 

het echter Mark Kokkelkoren die 
de 2-3 wist aan te tekenen waar-
na beide ploegen gingen rusten.
In de tweede helft leek het of 
Vitesse in een spannend jon-
gensboek was terechtgeko-
men. Na een voorzet van ach-
ter wist Robin Bakker alleen voor 
de keeper van IVV te komen die 
hem vervolgens hard onderuit 
haalde hetgeen een directe ro-
de kaart en een strafschop bete-
kende. In het tumult wat hier op 
volgde kreeg nog een speler van 
IVV een directe rode kaart en 
kon ook vertrekken. Helaas wist 
Lennert de strafschop niet te be-
nutten, maar het kwaad binnen 
IVV was al geschied. Met negen 
man kon de ploeg geen echte 
vuist meer maken en kon Vites-
se simpel de wedstrijd uitspelen. 
Jort Kaandorp schoot op weer-
galoze wijze de 2-4 binnen.
Hierna was het gedaan met de 
thuisploeg. Ze probeerden nog 
wel via de snelle voorhoede ge-
vaarlijk te worden, maar met ne-
gen man was dat eigenlijk onbe-
gonnen werk. Jort was vanmid-
dag zeer goed op dreef en scoor-
de de 2-5 en via een eigen doel-
punt werd het 2-6. Robin Bak-
ker mocht vlak voor tijd de 2-7 
op zijn conto schrijven. Vitesse 
heeft zich dus gehandhaafd in 
de 2e klasse en gezien het spel 
van zondag kan dat volgend sei-
zoen wel eens zijn vruchten gaan 
werpen.

DOS jazz dance battle
Castricum - Op 10 juni heeft 
de jazz dance-afdeling van DOS 
Castricum zijn jaarlijkse optre-
den van alle groepen gecom-
bineerd met een battle, waar-
in meiden eigen choreografieën 
mochten laten zien. Deze chore-
ografieën werden in vier catego-
rieën beoordeeld door een vak-
kundige jury.  In alle categorie-
en van de batte lieten de meiden 
ontzettend leuke dansen zien. 
Er waren zelfs een paar meisjes 
in de jongste categorie van 7/8 
jaar die solo durfden te dansen 
voor een volle zaal. Naast de bat-
tle traden  zoals gewoonlijk  al-

le 14 groepen van DOS op met 
een door de dansdocent inge-
studeerde dans. Tussendoor wa-
ren er ook solo optredens van 
DOS dansers, met dansen die zij 
eerder op het NK en de Dutch 
Open hadden laten zien. Er wa-
ren ook twee duo’s. Een ontzet-
tend spetterend optreden was er 
van Annemieke Smorenberg die 
een gastdanser had uitgenodigd 
voor een verrassende duo dans. 
Het slotoptreden was een folklo-
ristische dans van het showteam 
Fris, wat zeer verrassend was 
omdat zij meestal zeer moderne, 
strakke  choreografieën dansen.  

Schoolhandbal en kampioe-
nen bij CSV in ’t zonnetje
Castricum - Hoeveel sportple-
zier kunnen kinderen hebben 
met klasgenoten? Veel, zo bleek 
afgelopen zondag op het school-
handbaltoernooi van CSV. Span-
nende wedstrijden, spelletjes, 
muziek, popcorn, schmink, kleu-
ren. En een medaille en soms 
zelfs een zilveren beker op de 
koop toe. Een mooie kans om 
kennis te maken met de hand-
balsport. 

En het was extra boffen: de zon 
liet zich de hele dag zien op het 
CSV sportcomplex op Wouter-
land in Bakkum.  Voor de verhit-
te gezichtjes was het gratis ijs-
je meer dan welkom. En dit zijn 
ze dan, de kampioenen van: 
Sint Maarten groep 4, Augus-
tinus groep 4, De Duif combi-
groep, Pax Christi groep 5, Sint 

Maartenschool groep 6 en de 
Klimop groep 6. Met een eer-
volle vermelding voor Toermalijn 
groep 6, die op basis van doel-
saldo net naast de beker greep. 
Steeds meer scholen en kinde-
ren ontdekken het CSV school-
handbaltoernooi. Waar het er bij 
het toernooi in de kerstvakantie 
nog 120 kinderen waren, speel-
den nu ruim 150 kinderen mee. 

In september beginnen bij CSV 
weer de nieuwe handballessen. 
Kinderen kunnen het eerst uit-
proberen als gratis tweemaands-
lid, waarin ze mogen trainen en 
wedstrijden spelen. De jongere 
jeugdteams hebben zowel meis-
jes als jongens. Voor meer infor-
matie kan een e-mail gestuurd 
worden naar: csv.jeugdcommis-
sie@gmail.com.



13 juni 2012 pagina 15

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand  
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenzaken. 
Deze maand behandelt hij ‘de 
verhoging van de pensioen-
leeftijd’.

Er wordt veel gesproken en ge-
schreven over de verhoging van 
de pensioenleeftijd. Maar wat is  
reëel? Volgens de statistieken van 
het CBS worden Nederlanders 
steeds ouder en stijgt de gemid-
delde leeftijd waarop het onder-
wijs verlaten wordt. Zo gingen 
we in 1970 als 16-jarige al de 
arbeidsmarkt op; nu is de gemid-
delde leeftijd 22 jaar. We worden 
dus ouder, gaan later werken en 
willen onze pensioenleeftijd op 
65 jaar houden.

’Tegen de tijd dat ik met
pensioen ga is het geld op’
De gevolgen van de pensioen-
crisis kunnen weleens groter uit-
pakken dan nu gedacht wordt. 
De vergrijzing, de ontgroening 
(minder geboortes) en de recessie 
hebben de premies van de pen-
sioenen flink omhoog gejaagd. 
Jongeren betalen dus steeds 
meer, maar wat zij terugkrijgen is 
nog maar de vraag. Elke pensi-
oendeelnemer betaalt, ongeacht 
zijn of haar leeftijd, hetzelfde pen-

sioenpercentage. Eigenlijk zouden 
jongeren minder moeten betalen. 
Hun ingelegde euro kan name-
lijk nog een lange tijd renderen, 
terwijl de inleg van een 63-jarige 
nog maar 2 jaar rendement kan 
opleveren. Het is zelfs mogelijk 
dat een fonds met onvoldoende 
dekkingsgraad, veel oudere deel-
nemers en een ongewijzigd uit-
keringsbeleid over twee decennia 
leeg is.
 
Het is reëel en 
het gaat gebeuren! 
Al met al een zorgelijke situatie 
waar we dus zelf de touwtjes in 
handen moeten nemen om te 
zorgen voor voldoende inkomen 
na ons pensioen. De mogelijk-
heden zijn zeer uitgebreid en  
alles wat de kosten drukt of  
extra inkomen oplevert, kunnen 
we beschouwen als een vorm 
van pensioen. 

Wat kunt u zelf doen? 
Met kleine en eenvoudige maat-
regelen kunt u nu alvast zorgen 
dat u straks voldoende overhoudt. 
Zo kunt u sparen of proberen uw 
hypotheek zoveel mogelijk af te 
lossen. Hierdoor heeft u straks 
minder vaste lasten en houdt u 
dus meer over. Ook kunt u zelf 
alvast beginnen met sparen. Met 
een goed gevuld reservepotje 
kunt u uw inkomen aanvullen 
waar dat eventueel nodig is.

Meer weten?
Wilt u weten of uw pensioen vol-
doet aan uw wensen? Of uw  
financiële situatie aansluit op  
uw behoefte of wat u kunt doen 
om eventuele tekorten te voor-
komen? Kom dan bij ons langs 
voor een vrijblijvend en persoon-
lijk pen sioenadvies. Univé Noord- 
Kenne merland is te vinden in 
Heemskerk aan de Maerelaan 6, 
tel. (0251) 65 70 75 en in Limmen 
aan De Drie Linden 1, tel. (072) 
505 35 81. Wij helpen u graag 
verder!

Verhoging pensioenleeftijd reëel? 

“Vrouwelijkheid zit niet alleen in de borsten”
Open huis op 21 juni bij Heleen van 
Essen Borstprothese & Lingerie Advies

Castricum - Het is een aanwinst 
voor de gehele regio; de prak-
tijk Heleen van Essen Borstpro-
these & Lingerie Advies. Heleen 
heeft zich gespecialiseerd in het 
aanmeten en leveren van ver-
schillende soorten borstprothe-
ses. Daarnaast verkoopt zij een 
mooie collectie lingerie en bad-
kleding, speciaal voor vrouwen 
die een borst of beide borsten 
moeten missen. In de sfeervol 
en warm ingerichte praktijkruim-
te vertelt Heleen haar verhaal. 
“In 2008 werd bij mij borstkan-
ker geconstateerd en werd een 

borst verwijderd. Dat is een in-
greep met vaak grote psychische 
gevolgen. In die tijd kende ik nie-
mand om die ervaring te delen, 
terwijl ongeveer een op negen 
vrouwen ermee te maken krijgt. 
Voor de borstprothese kwam ik 
terecht bij iemand die praktijk 
hield op een slaapkamer en daar 
werd het idee geboren om dit 
beroep zelf uit te gaan oefenen.” 
Heleen is dochter van het onder-
nemersechtpaar Dijkstra dat ja-
renlang een damesmodezaak 
heeft gehad in de Burgemees-
ter Mooijstraat. “Er werd ook lin-

gerie verkocht en als jong meisje 
hielp ik mijn ouders in de winkel. 
Uiteindelijk kwam ik in de reis-
wereld terecht waarbij mijn taak 
vooral bestond uit informeren en 
adviseren. Deze werkervaring 
komt goed van pas in de prak-
tijk. Ik kan mij bovendien volko-
men verplaatsen in de emoties 
van de vrouwen die hier komen. 
Ik heb hetzelfde meegemaakt.”
Heleen volgde de opleiding, 
liep stages en werd officieel er-
kend als leverancier van medi-
sche hulpmiddelen. “Aandacht, 
rust en privacy; dat is waar het 
in de praktijk om draait. Ik werk 
uitsluitend op afspraak, zodat ik 
iedereen persoonlijk kan advi-
seren.” De rekening van de pro-
these wordt direct bij de verze-
keringsmaatschappij ingediend. 
Volgens Heleen is de eerste con-
frontatie met jezelf na de opera-
tie heel moeilijk. “Je bent een stuk 
van je vrouwelijkheid kwijt en je 
wilt niets liever dan de gevol-
gen maskeren. Het aanbod pro-
thesen en lingerie speelt daar-
bij een belangrijke rol. De diep-
gang van dit beroep spreekt mij 
aan.” Tegelijk ziet Heleen het als 
haar taak om een goede balans 
te vinden in de hulpverlening 

en het onderwerp niet zwaarder 
te maken dan het is. Een colle-
ga van haar, die ook een borst 
moest laten verwijderen, zei het 
heel treffend: ‘Met één borst kan 
ik nog steeds prachtige wande-
lingen maken, met één been zou 
dat niet kunnen.’ De borstprothe-
ses verschillen niet alleen in ui-
terlijk, maar ook in gewicht. Een 
slechtzittende prothese en knel-
lende lingerie kunnen lymfoe-
deem veroorzaken. Deskundig 
aanmeten is daarom van groot 
belang. “Sommige vrouwen vin-
den een plakprothese prettig, 
omdat die hen het gevoel geeft 
dat de prothese meer onderdeel 
is van hun lichaam.” De badcol-
lectie is gericht op vrouwen met 
een verschillende smaak. Ook 
de bh collectie laat verschillen-
de modellen zien. Met of zonder 
beugel, er zijn sport bh’s, basis-
modellen, vrouwelijke bh’s met 
kant of een beetje ondeugend, 
zoals een bh van Marlies Dek-
kers. Opvallend in de praktijk-
ruimte is de grote spiegel. “Via 
de spiegel leren vrouwen na een 
borstamputatie weer van zich-
zelf te houden. Het duurt even 
voordat je beseft dat vrouwelijk-
heid niet alleen in de borsten zit.” 
Op donderdag 21 juni is er open 
huis van 14.00 tot 18.00 uur. De 
praktijkruimte is te vinden naast 
de woning op de Willem de Rij-
kelaan 22 in Castricum. Bel voor 
een afspraak 0251-679162 of 06-
47582430  en kijk eens op www.
heleenvanessen.nl. 

Akersloot - Donderdag 7 ju-
ni omstreeks 14.25 uur raakte 
een 83-jarige man uit Akersloot 
ernstig gewond bij een aanrij-
ding op de Geesterweg in zijn 
woonplaats. De man reed op een 
fiets over de Sluisweg en wilde 
de kruising met de Geestweg 
oversteken. Vanuit de richting 
Akersloot kwam een personen-
auto. De bestuurster, een 27-ja-
rige vrouw uit De Rijp, zag dat de 
fietser zonder uit te kijken over-
stak. Zij remde af en stopte. Van-
uit tegengestelde richting kwam 
ook een auto. De bestuurster van 
deze auto, een 68-jarige vrouw 
uit Akersloot, zag de fietser te 
laat en kon niet meer op tijd 
remmen. Er ontstond een aanrij-
ding waarbij de fietser werd ge-
schept. Hij liep vermoedelijk een 
ingeklapte long, gebroken rib-
ben, een gebroken heup en een 
gebroken elleboog op. Hij werd 
voor behandeling opgenomen in 
het MCA. 

Zwaargewond

Castricum - Op zondag 24 juni 
gaat Stapmaatjes, de groep voor 
mensen tussen 30 en 55 jaar, 
fietsen langs de open tuinen van 
Uitgeest, Castricum, Limmen en 
omstreken. Men kan vrijblijvend 
lid worden van de club. Voor 
meer informatie zie www.stap-
maatjes.nl. 

Stapmaatjes

Zonnecentrale Schulpstet 
Castricum - Tijdens de startbij-
eenkomst woensdag 6 juni werd 
meteen het benodigde aantal in-
schrijvingen gehaald om daad-
werkelijk van het Schulpstet een 
zonnecentrale te maken. In to-
taal 55 belangstellenden teken-
den in op 200 zonnepanelen. 
Daarmee komt meteen al - naast 
Schulpstet - een tweede loca-
tie in beeld. Wethouder Chris-
tel Portegies, Eric de Lange van 
Zon op Nederland en Jurgen van 
der Heide van CALorie onderte-
kenden het Convenant Zon op 
Castricum. Het project houdt in 
dat inwoners een of meer zon-
nepanelen kunnen aanschaffen 
die geplaatst worden op daken 
van gemeentelijke gebouwen. 
Zo kan iedereen meedoen, ook 
wie niet over een ‘eigen dak’ be-
schikt. Het eerste gemeentelijke 
dak voor de zonnecentrale is be-
schikbaar voor het plaatsen van 
ruim 120 zonnepanelen. Wet-
houder Portegies: “Dit project is 
een goed voorbeeld van hoe we 
als gemeente duurzaamheid in 

de praktijk willen brengen. Aan 
de ene kant geven we graag het 
goede voorbeeld en daarnaast 
trekken we graag samen op met 
inwoners en instellingen bin-
nen onze gemeente.” De initia-
tiefgroep Zon op Schulpstet van 
CALorie neemt het voortouw om 
de aanbesteding en de oprich-
ting van de Coöperatie Zon op 
Schulpstet te realiseren. Het is 
de bedoeling dit najaar de zon-
nepanelen voor de eerste zon-
necentrale te plaatsen. Wie wil 
deelnemen kan meer informatie 
vinden op www.calorieenergie.nl 
en www.zonopnederland.nl/zon-
op-castricum.  
Het convenant is getekend en 
er is al heel veel belangstelling. 
Daar kan het glas op geheven 
worden. Van links naar rechts: 
Marleen Heeman (CALorie), Eric 
de lange (Zon op Nederland), 
Jurgen van der Heide (CALorie), 
Sven Drillenburg Lelijveld (CA-
Lorie), Christel Portegies (wet-
houder Castricum) en Harry 
Smith (gemeente Castricum).
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Opbrengst concert Ilse DeLange 
voor het Inloophuis Kennemerland

verwerken. Rock against Can-
cer is een initiatief van Rotary-
club Bloemendaal Caprera. Een 
enthousiaste jonge Rotaryclub 
waar de gemiddelde leeftijd rond 
de veertig ligt. “We willen het in-
loophuis graag ondersteunen op 
een manier die bij ons past. En 
dat is dus een heus rockconcert 
geworden. Met de opbrengst 
hopen we het verschil te maken. 
Het inloophuis heeft een locatie 
gevonden en is netjes en gezellig 

Van der Steen Autobedrijf Heiloo

Twee nieuwe bedrijfsauto’s 
voor Het Buffettenpaleis 

Akersloot - Het Buffettenpaleis 
heeft twee nieuwe bedrijfsauto’s 
gekocht bij Van der Steen Auto-
bedrijf Heiloo. Het Buffettenpa-
leis verzorgt voor zowel bedrijven 

als particulieren barbecues, kou-
de- en warme (thema)buffetten. 
Onder de naam De Makkelijke 
Maaltijd verzorgt het bedrijf bo-
vendien dagverse maaltijden aan 

particulieren, alleenstaanden en 
instellingen. Hiervoor zijn ze na-
tuurlijk sterk afhankelijk van een 
betrouwbaar wagenpark om de 
bestellingen te bezorgen en te 

verzorgen. Uschi en Tom Wieten 
van Het Buffettenpaleis hebben 
hun wensen kenbaar gemaakt 
bij van der Steen Autobedrijf en 
de verkopers hebben deze wen-
sen uitgewerkt en advies gege-
ven. “De keuze is uiteindelijk ge-
vallen op twee splinternieuwe 
Peugeot Partners”, vertelt Joop 
van der Steen. “Hierbij zijn zaken 
als bedrijfszeker, milieuvriende-
lijk, representatief, aanschafprijs 
en de mogelijkheid om de nieu-
we huisstijl mooi op te presen-
teren de uitgangspunten.” Allin-
text Heiloo heeft de nieuwe huis-
stijl op de bedrijfsauto’s aange-
bracht.

Het Buffettenpaleis is met ver-
schillende merken auto’s al jaren 
klant bij van der Steen Autobe-
drijf Heiloo. Tom Wieten: “Omdat 
we tevreden zijn over de snelle 
service en dat we met alle mer-
ken en voor alle werkzaamheden 
op een adres terecht kunnen, of 
het nu de aankoop, onderhoud, 
APK, schade of ruitschade be-
treft, het Buffettenpaleis heeft 
altijd weer snel de beschikking 
over de bedrijfsauto’s.” 

“In tegenstelling tot wat som-
mige erkende dealers beweren, 
verkopen en onderhouden we 
met het behoud van de fabriek-
garantie alle merken auto’s”, al-
dus Joop van der Steen. “Dit is 
op Europees niveau afgesproken 
met de Bovag en andere Euro-
pese brancheorganisaties, mid-
dels de BER 2013 en de EURO 
5 verordening. Een en ander is 
na te lezen op Internet.” Van der 
Steen Autobedrijf Heiloo is zoals 
de slogan van het bedrijf luidt: 
‘De mobiliteitspartner in uw ei-
gen regio’. 
Het adres is De Oude Werf 1-4-
6 in Heiloo. 

Mario, ‘king of spareribs’ 
is geopend in Castricum!

Castricum - Goed nieuws voor 
mensen die van een stuk vlees 
houden en daar niet al te veel 
moeite voor willen doen. Nadat 
hij al vijftien jaar actief was in 
Beverwijk, heeft Mario zijn werk-

gebied uitgebreid naar Castri-
cum. “Onze spareribs worden 
bereid volgens een geheim re-
cept en ze zijn echt heerlijk”, zegt 
hij. “Wij zijn niet de enige, maar 
wel de beste. We zijn heel trots 

op onze spareribs.” De spare-
ribs zijn verkrijgbaar in verschil-
lende smaken; er is een het en 
een zoete variant. Er kan geko-
zen worden voor spareribs met 
vier of zes kammen of de fami-
lievariant met twaalf kammen. En 
er is meer… 
Saté van de haas, kipsaté, kip-
penbouten en hotwings. Alle ge-
rechten worden geserveerd met 
aardappel-wedges of stokbrood 
met kruidenboter, een bakje sa-
lade en knoflooksaus, mayo-
naise, uiensaus of sambal. Er is 
een speciaal kindermenu met 
vijf hotwings of kippenboutjes 
of twee stukken spareribs met 
aardappel-wedges, appelmoes 
en kleine blikje cola. Mario: “Al-
les wordt met veel zorg bereid.”
Openingstijden zijn van woens-
dag tot en met zondag van 17.00 
tot 21.00 uur. 
Men kan gewoon even binnen-
lopen om een bestelling te plaat-
sen, telefonisch bestellen of via 
de website www.thekingofspa-
reribsmario.nl. Het eten wordt op 
verzoek thuisgebracht in Cas-
tricum en Bakkum. Het adres is 
C.F. Smeetslaan 2 in Castricum, 
tel. 0251-654555. 

Regio - Donderdag 12 juli geeft 
Ilse DeLange onder de noemer 
Rock against Cancer in open-
luchttheater Caprera een be-
nefietconcert. De volledige op-
brengst gaat naar het Inloophuis 
Kennemerland dat dit jaar haar 
deuren opende aan de Wulver-
derlaan 51 in Santpoort-Noord. 
Een inloophuis is een plek waar 
(ex-)kankerpatiënten en hun 
naasten samenkomen om hun 
ziekte te overwinnen, dan wel te 

ingericht. Maar voor de exploita-
tie en de continuïteit  van het In-
loophuis Kennemerland is nog 
veel geld nodig. Daar willen wij 
een bijdrage aan leveren.”, aldus 
clublid Jac de Ruiter. Er zijn nog 
verschillende kaarten te koop. 
Zo zijn er VIP kaarten inclusief 
diner bij Duin en Kruidberg, spe-
ciale bedrijfskaarten met extra-
tjes en natuurlijk publiekskaar-
ten. Voor meer informatie: www.
rockagainstcancer.nl. 

Kadetten in de berm
Het is maandagochtend 8.45 uur als ik op de Zuideinderweg in Lim-
men tegemoet gefietst wordt door twee jongens. Een van de jongens 
in een donkere jas gooit met een zwaai een plastic zakje in de berm en 
fiets lachend door. Ik zie dat er in het plastic zakje twee kadetjes zitten.
Dat een verzorger/verzorgster de moeite heeft genomen om vroeg op 
te staan om deze kadetten voor hem klaar te maken interesseert hem 
waarschijnlijk niet en dat de voedselbanken de vraag niet aankunnen en 
er wereldwijd elke dag mensen sterven door gebrek aan voedsel maakt 
hem ook niet uit. Tegen de jongen zou ik willen zeggen als je echt zo 
stoer bent zeg je ’s-morgens gewoon: maak voor mij maar geen brood 
klaar, ik gooi het onderweg toch weg.
Ingekort, naam en adres bekend bij de redactie.

Aardverschuiving in Bakkum? 
Als bezitter van twee Repromasters en als frequent bezoeker aan de 
Repromasterstentoonstelling in Het Witte Kerkje in Bakkum trof ik vorige 
week hier de gevolgen van een aardverschuiving aan. Toen ik binnen-
kwam, hingen alle schilderijen kris kras en schots en scheef door de 
kerk. De belichtingslampen beschenen alles behalve de doeken zelf. De 
Staalmeesters van Rembrandt was verdwenen maar stond, bleek later, 
achter een tafel op de grond. De schrik zat er goed in bij de organisatie 
die liet weten dat de chaos het resultaat was van een goedbedoelde, 
maar uiterst onprofessionele actie van een medewerker. Laten we ho-
pen dat alles weer op zijn plek komt en deze tentoonstelling weer te zien 
is zoals het hoort.
Naam en adres bekend bij de redactie. 
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Afslanken in centimeters of verhelpen klachten

Slender You Uitgeest is verhuisd
Uitgeest - Slender You Uit-
geest is na vele jaren verhuisd 
naar een nieuwe locatie in Uit-
geest. Op 1 mei was het tienjari-
ge bestaan en dat werd gevierd 
met een drukbezochte receptie 
op 27 april. Bovendien verhuisde 
Slender You Uitgeest van Hoor-
ne 13 naar Bonkenburg 16. En 
dat heeft veel voordelen. “Het is 
nieuw, modern en er hangt een 
gezellige, huiselijke sfeer”, vertelt 
eigenaar Peter Munnikhuis, die 
tevens gediplomeerd sportmas-
seur is. “Wij zijn beter bereik-
baar aan het verlengde van de 
Middelweg tegen de Populieren-
laan aan. Mensen hoeven geen 
trap meer te lopen en we hebben 

een hele lichte en zonnige ruim-
te gekregen.” Slender You Uit-
geest beschikt over zes originele 
Slender You bewegingsbanken 
en een crosstrainer. Er is ruim-
te gemaakt voor een gezellig zit-
je waar men na de slender-ses-
sie koffie of thee kan drinken en 
bij mooi weer kan dat in de tuin. 
Slender You banken zijn een uit-
stekende ondersteuning bij fi-
guurcorrectie. Niet alleen jonge 
vrouwen werken aan hun figuur 
bij Slender You Uitgeest. Ook 
mannen hebben de weg naar 
de bewegingsbanken gevon-
den en ouderen hebben onder-
vonden dat zij veel baat hebben 
bij een slender-sessie. Zo’n ses-

sie duurt een uur, op elke bank 
wordt tien minuten lang een be-
paalde spiergroep behandeld. 
Wie dat wil, kan ervoor of erna 
gebruikmaken van de crosstrai-
ner. Peter: “Er kunnen veel extra 
oefeningen gedaan worden, zo-
dat de banken nog meer effect 
hebben. Je kunt geen blessures 
oplopen, omdat de banken het 
werk voor je doen. De banken 
zijn niet bedoeld om af te vallen, 
maar om af te slanken in centi-
meters. Dat wordt bereikt door 
twee keer in de week te trainen. 
De banken zijn bovendien ge-
schikt voor mensen met medi-
sche klachten zoals reuma of fi-
bromyalgie en ook  voor wie niet 

van een sportschool houdt of 
gewoon een uurtje wil relaxen. 
Wij zijn de goedkoopste in de-
ze regio, rekenen geen inschrijf-
geld en een proefles van een uur 
is altijd gratis.” Openingstijden: 

maandagochtend tot en met vrij-
dagochtend en maandagavond 
tot en met donderdagavond. Er 
wordt gewerkt op afspraak, tel.: 
0251-312079. Het adres is Bon-
kenburg 16 in Uitgeest.

Alternatieve barbecue voor 
vader bij de Wereldwinkel

Castricum - Zondag is het Va-
derdag. Voor een origineel ca-
deau kan iedereen terecht in 
de  Wereldwinkel Castricum. Een 
Thais fornuis bijvoorbeeld, in Ne-
derland uitstekend te gebruiken 
als barbecue. 
Het is ook mogelijk een barbe-
cuepakket samen te stellen uit 
verschillende producten. Bijvoor-
beeld een  kookboek met lekke-
re recepten, een stoere snijplank, 
servies van bamboe of een mooi 
schort. En vergeet de dran-
ken niet: Mongozo bier, diver-
se (dessert)wijnen en blikjes fris 
van Cerro Azul. Ook voor ande-
re cadeautjes voor vaderdag kan 
men bij de Wereldwinkel terecht. 

Hoge kortingen in outlet-ruimte!

Outletweekend bij Ida
Castricum - Zaterdag en zon-
dag 16 en 17 juni is er bij Lijsten-
makerij Ida Bakker een outlet-
weekend met diverse leuke ac-

ties en heel veel afgeprijsde ar-
tikelen. 
Beide dagen is de speciale out-
let-ruimte geopend van 10.00 tot 

13.00 uur. Er worden kortingen 
gehanteerd tot maar liefst 70% 
op diverse teken- en schilder-
materialen en er zijn diverse lijs-
ten in de aanbieding. 

Lijstenmakerij Ida Bakker is te 
vinden op de Dorpsstraat 102 in 
Castricum. 

Klanten Vivant Rozing
vallen in de prijzen
Castricum - Deze week zijn 
twee fietsen gewonnen door 
klanten van tabakswinkel Vivant 
Rozing op het Bakkerspleintje. In 
mei konden klanten van Vivant 
een code ontvangen bij aankoop 

van dagblad De Telegraaf. In heel 
Nederland waren er 25 winnaars 
waarvan twee in Castricum. Op 
de foto links Jos Rozing van Vi-
vant die de heer Somelsdijk feli-
citeert met zijn nieuwe aanwinst. 

Platform Ons Strand is nu stichting
Castricum - Sinds 6 juni is Plat-
form Ons Strand een stichting 
met de naam Stichting Platform 
Ons Strand. 
Platform Ons Strand is in mei 
2011 opgericht door een groep 
burgers die verontrust waren 
over de commerciële ontwikke-
lingen op en om strand Castri-

cum. “Als rechtspersoon bestond 
het Platform echter niet”, vertelt 
voorzitter Adrie Lute. “Voor de 
relatie met gemeente en ande-
re partijen was dat tot voor kort 
niet relevant, die accepteerden 
ons als gesprekspartner. Maar 
in bezwaar- en beroepsprocedu-
res was dat wel degelijk een pro-

bleem. Hoe raar het ook klinkt: 
burgers van Castricum zijn ju-
ridisch niet belanghebbend bij 
ontwikkelingen op en bij hun ei-
gen strand, omdat ze daar niet 
wonen. Als stichting zijn we nu 
een rechtspersoon die wel direct 
belanghebbend is bij strandaan-
gelegenheden.” 

Denk dan aan een mooie por-
temonnee, een symbolische be-
schermengel of geluksbrengers. 
Het bamboe servies verkoopt de 
Wereldwinkel dit seizoen voor 
het eerst. Bamboe is een zeer 
duurzaam materiaal, één van de 
snelst groeiende planten op aar-
de. Het is een eeuwenoude gras-
soort dat wordt gebruikt door 
meer dan de helft van de we-
reldbevolking voor voedsel, on-
derdak, brandstof en kleding. 
Dit gebruik maakt van bamboe 
een van de meest veelzijdige en 
duurzame hulpbronnen in de 
wereld. Het servies is gemaakt 
in China door het bedrijf Bambu. 
Bambu is het eerste fairtrade be-
drijf in China waar Fair Trade Ori-
ginal zaken mee doet. Het heeft 
prachtige producten van bam-
boe, kurk en andere natuurlijke 
materialen. Bambu ziet erop toe 
dat de productie plaatsvindt on-
der goede arbeidsvoorwaarden 
en tegen een verantwoorde be-
loning. Fair Trade Original is dis-
tributeur van de Bambu collectie 
voor Nederland. 

Baggerproject 
deel twee
Castricum - Het Algemeen Be-
stuur van het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
(RAUM) heeft op 31 mei tijdens 
een ingelaste vergadering beslo-
ten door te gaan met fase 2 van 
het baggerproject op en nabij de 
Saskerleidam in het Alkmaarder-
meer. Diverse maatschappelij-
ke groeperingen en ook de raad 
van Castricum hebben zich uit-
gesproken tegen het bagger-
werk met gebruik van bagger 
uit de Zaan. Momenteel is fase 
1 van het plan in uitvoering. De 
Saskerleidam wordt hierbij op-
gehoogd met bagger. Nu is met 
meerderheid van stemmen be-
sloten dat ook fase 2 door moet 
gaan: het verstevigen en vergro-
ten van het schiereiland Sasker-
lei met bagger uit de Zaan. Al-
leen wethouder Zonjee-Zonne-
veld, die in het Algemeen Be-
stuur van het RAUM zit namens 
de gemeente Castricum, heeft 
tegen de plannen gestemd. Nu-
moet eerst nog de vergunning-
procedure worden doorlopen. 
Het RAUM heeft hiervoor al een 
aanvraag ingediend. 

Bakkum - Het Oude Theehuys 
wordt opgevrolijkt door schilde-
rijen van Nancy van den Boom 
uit Uitgeest en objecten van per-
spex van de Castricumse kun-
stenares Margriet Schadee. Het 
Oude Theehuys is te vinden op 
het terrein van Dijk en Duin. De 
expositie loopt tot en met 5 au-
gustus. Open:  woensdag t/m 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.  

Tentoonstelling

Meer toezicht
Uitgeest - Om de veiligheid te 
bevorderen zijn  toezichthouders 
van Recreatie Noord-Holland va-
ker en op onregelmatige tijden 
en dagen aanwezig in het gebied 
van het Alkmaarder- en Uitgees-
termeer en De Buitenlanden. Dit 
houdt in dat er ook doordeweeks 
meer gecontroleerd wordt. Van-
wege deze nieuwe werkwijze 
wordt in juni voor lichte over-
tredingen alleen gewaarschuwd. 
Alle toezichthouders dragen een 
groen uniform met een speciale 
BOA-insigne als Buitengewone 
Opsporingsambtenaar.

Voor gebruik van het gebied zijn 
een aantal regels. Deze zijn te 
lezen op de website www.alk-
maarder-enuitgeestermeer.nl.
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Snelle en discrete bestrijding thuis

Jaap Zandvliet gaat ten 
strijde tegen ongedierte

Heemskerk - Last van onge-
dierte? Pak de overlast snel 
aan, voordat de situatie uit de 
hand loopt. Ongedierte verdwijnt 
meestal niet vanzelf, maar spe-
cialist Jaap Zandvliet weet pre-
cies de juiste oplossing voor ie-
der probleem op dit gebied. Al 
enige jaren verwijdert hij wes-
pennesten en zorgt hij ervoor 
dat bijvoorbeeld vliegen, mui-
zen, ratten, kakkerlakken, spin-
nen, vlooien, zilvervisjes, papier-
visjes, motten en mieren de wo-
ning of het bedrijfspand links la-
ten liggen.
Door een combinatie van perio-
dieke inspecties, adviezen over 

het weren van ongedierte en be-
strijding van het eventueel reeds 
aanwezige ongedierte weet Jaap 
Zandvliet te voorkomen dat de 
situatie uitgroeit tot een oncon-
troleerbare plaag. Hij gaat daar-
bij te werk volgens de Europese 
wetgeving en beschikt over het 
EVM-certificaat, dat mag wor-
den gezien als hét vakbekwaam-
heidsdiploma op het gebied van 
ongediertebestrijding. Opdracht-
gevers kunnen rekenen op een 
snelle dienstverlening. Voor het 
verwijderen van een wespennest 
kan zelfs op zondag een beroep 
op Jaap Zandvliet worden ge-
daan. Om een discrete werkwij-
ze te kunnen waarborgen is de 
bedrijfswagen neutraal uitge-
voerd, zodat voor derden niet di-
rect zichtbaar is dat het gaat om 
ongediertebestrijding. 
De spin is een beschermde dier-
soort. Wie overlast ervaart van 
spinnen kan echter toch bij Jaap 
Zandvliet terecht, de diertjes 
worden namelijk niet verdelgd, 
maar geweerd met behulp van 
een biologisch middel. Van ge-
heel andere orde is de bed-
wants, een diertje dat zich snel 
en gemakkelijk weet te versprei-
den. Wie bijvoorbeeld elders 
heeft geslapen in een bed waar 
de bedwants aanwezig is, neemt 
het diertje ongemerkt mee in de 
koffer. Slechts één bed-wants 
is al voldoende om ook thuis in 

Informatieavond voor 
volwassenen bij Tomatis 
IJmuiden - Op woensdag 20 ju-
ni vanaf 20.00 uur houdt Tomatis 
IJmuiden aan de Kennemerlaan 
27 een informatieavond voor vol-
wassenen met problemen op het 
vlak van de energiehuishouding 
en/of geestelijke gesteldheid, 
zoals futloosheid, angsten, stress 
of depressie. 
Iedereen heeft een grens om een 
bepaalde hoeveelheid indrukken 
te verwerken. Als die grens ge-
durende langere tijd wordt over-
schreden, kan men in een toe-
stand komen waarin het tijd kost 
om weer goed te functioneren. 
Langdurige stress kan tot ziek-
tes leiden; een hoge bloeddruk, 
overgewicht, hartklachten en/
of psychische aandoeningen als 
hyperactiviteit, angsten of de-
pressiviteit het geen het dage-
lijks functioneren kan gaan be-
palen.
“Het menselijk oor functioneert, 
naast het horen en filteren van 
geluid, ook als een dynamo die 
de hersenen en het lichaam van 
de noodzakelijke energie voor-
ziet’ aldus een medewerker van 

korte tijd overlast van een he-
le groep bedwantsen te ervaren. 
Ook hiervoor heeft Jaap Zand-
vliet echter de juiste oplossing 
paraat. Hetzelfde geldt voor de 
zilvervisjes, die opduiken in wo-
ningen waar sprake is van een 
vochtprobleem. Goed ventile-
ren biedt uitkomst, in combina-
tie met het toepassen van een 
bestrijdingsmiddel. Dit middel 
wordt vooral aangebracht in na-
den en kieren, na zes tot acht 
weken dient deze werkwijze te 
worden herhaald. Immers, het 
bestrijdingsmiddel pakt alleen 
de op dat moment levende die-
ren aan, de eventueel aanwezi-
ge eitjes worden daarbij niet ver-
delgd. De website www.jaap-
zandvliet.nl is uitgerust met een 
complete webshop, waar tien-
tallen artikelen verkrijgbaar zijn 
voor het zelf bestrijden van on-
gedierte. Desgewenst kan men 
deze artikelen zelf ophalen.
Naast de bestrijding van onge-
dierte heeft Jaap Zandvliet zich 
ook toegelegd op tuinonder-
houd. Van snoeiwerkzaamheden 
tot terrasreiniging en onkruidbe-
strijding, desgewenst op basis 
van een doorlopende overeen-
komst. Bel 0251 242233 of kijk 
op www.jaapzandvliet.nl voor 
uitgebreide informatie. Het adres 
is Frankrijklaan 45 in Heems-
kerk. Telefoon: 0251 242233 / 06 
12756257.

Tomatis. “Deze energie is no-
dig om het denken en de her-
senen te voeden en de creativi-
teit te stimuleren. Het is daarom 
essentieel het oor te trainen om 
deze energie op peil te houden. 
Stimulatie van het oor leidt al-
tijd tot verhoging van de creativi-
teit, levenslust en vitaliteit. Men-
sen die de Tomatis luistertraining 
volgen hebben meer oog voor de 
schoonheid van de natuur, mu-
ziek en kunst. Ze zijn meer be-
trokken bij de maatschappij, 
ze staan voller in het leven. Dit 
schept de mogelijkheden voor 
een grotere persoonlijke levens-
vervulling.” De tweede helft van 
de avond kunnen professionals 
zich laten informeren over de 
opleiding tot Tomatis Practitio-
ner. De informatie wordt gege-
ven door Drs. Hans Pekelharing, 
arts voor Biologische genees-
kunde en Certified Tomatis Con-
sultant en Monique Blok, logo-
pedist en Certified Tomatis Con-
sultant. Aanmelden via www.to-
matis-ijmuiden.nl of www.toma-
tis-nederland.nl. 

Feestelijke opening Rode Kruis
Castricum - De Rode Kruis-af-
deling verhuist naar Kooiplein 
24a in het oude pand van de Vu-
Cas. Op 16 juni verricht burge-
meester Mans rond 15.00 uur de 
officiële opening door het hijsen 
van de Rode Kruisvlag in de vlag-
genmast voor het pand. Vooraf-
gaand hieraan zal Felix de Bats, 
RK-afdelingsvoorzitter van 1992 
tot 2002, een historisch overzicht 
geven van 77 jaar Rode Kruis-
afdeling Castricum, die werd in 
1935 opgericht. Aansluitend is 

een tentoonstelling te zien van 
allerlei historische documenten, 
knipsels, foto’s en (foto)boeken 
die zich in het archief bevonden 
en teruggaan tot 1936. 
Eregast die middag is erelid Piet 
van der Steen uit Limmen, die in 
1972 de EHBO-afdeling in Lim-
men heeft opgericht en eer-
der dit jaar de Rode Kruisspeld 
met vier kruizen mocht ontvan-
gen wegens veertig jaar vrijwil-
ligerswerk. 

Expositie wordt verlengd bij Sopit 
Castricum - Op 2 en 3 juni heb-
ben meer dan 500 kunstliefheb-
bers de exposities van Peter van 
den Berg, Frieda Verbree (beide 
fotografie) en Harm Noordhoorn 
(hoogdruk grafiek) in galerie en 
grafisch atelier Sopit bezocht. De 
sopitband Los Sopita’s speelde 
op beide dagen hun muziek en 
droegen bij aan de sfeer. Dank-
zij de grote belangstelling heb-
ben de kunstenaars besloten 
hun werk langer te exposeren. 
Op de zondagen 17 en 24 juni 
zijn de deuren van 13.00 tot 17.00 
uur open. De kunstenaars zijn 
aanwezig. Ook het grafisch ate-
lier met zijn antieke persen zijn 
te bezichtigen. Het adres is An-
na Paulownastraat 22 Castricum.

Castricum - Woensdag 13 juni 
is de feestelijke opening van de 
eerste fase van de nieuwbouw 
van woonzorgcentrum De Boog-
aert. 
Kennemer Wonen bouwt in sa-
menwerking met ViVa! Zorg-
groep de nieuwbouw van woon-

Eerste fase nieuwbouw De Boogaert gereed
zorgcentrum De Boogaert. Hier  
kunnen mensen die afhankelijk 
zijn van zorg een goede woon-
ruimte en verzorging krijgen. 

Ook is er plek voor oudere men-
sen die zolang mogelijk zelfstan-
dig willen blijven wonen. Daar-

naast biedt woonzorgcentrum 
De Boogaert (zorg)voorzienin-
gen waar omwonenden uit de 
omgeving van De Boogaert ook 
gebruik van kunnen maken, zo-
als een restaurant. Verwacht 
wordt dat de bouw medio 2014 
wordt afgerond.

Bakkum - Maandagavond werd 
een themabijeenkomst van Gast-
vrij Noord-Holland gehouden 
in Het Ruiterhuys in Bakkum-
Noord. De cursisten van ‘Dro-

Gastvrij in N-H men naar Doen’ vertelden welke 
nieuwe activiteit zij starten. 

Er werd bovendien een update 
gegeven over de toeristische 
sector. 
Burgemeester Mans verzorgde 
de opening. 



pagina 22 13 juni 2012

Drie kampioenen bij Helios!

Castricum - Dat het tot het eind 
spannend bleef bij Helios, mo-
ge duidelijk zijn. Zowel Helios 2, 
3, C2, D1 en E1 maakten tot de 
laatste ronde kans om kampioen 
te worden.

Helios 2 kon in de slotronde van 
de competitie een beslissings-
duel om het kampioenschap af-
dwingen wanneer thuis gewon-
nen werd van koploper DKV Vic-
toria uit Amsterdam. De voorma-
lig overgangsklassespelers uit 
Amsterdam waren dan wel ver-

rast door het goede spel en het 
uithoudingsvermogen van Helios 
2, hun routine was genoeg om 
niet te verliezen.

Helios 3 zou in de éénnalaatste 
ronde kampioen worden wan-
neer ze Apollo uit Heerhugo-
waard uit zouden verslaan. Dit 
gebeurde niet en Helios 3 kon 
slechts hopen dat Apollo min-
stens een punt zou verliezen te-
gen de nummer vijf van de com-
petitie, voor wie niets te halen 
of te verliezen viel. Het wonder 

geschiedde: Apollo speelde ge-
lijk, waardoor Helios 3 op gelij-
ke hoogte kwam en ook kampi-
oen werd.

Voor de C2 was het kampioen-
schap al net zo dichtbij, ware 
het niet dat KZ net een maatje 
te groot was. KZ morste nog wel 
wat punten, maar niet genoeg 
om Helios langszij te zien komen.
Helios D1 (foto) lukte het wel om 
bovenaan de ranglijst te eindi-
gen. Voor het eerst in hun korf-
balcarrière mochten Tamara, 
Sanne, Anna, Liecke, Bart, Maar-
ten, Vigo, Richard, Jochem, Di-
on, Arthur en coaches Mascha 
en Koen de kampioensbokaal in 
ontvangst nemen. Het was een 
moeizaam jaar, maar een wel-
verdiend kampioenschap. Ein-
delijk werden mooie aanvallen 
beloond met doelpunten. Hier-
door was het voor de concurren-
tie onmogelijk om aan Helios D1 
te tippen. 
Tenslotte was het wederom He-
lios E1 die het derde kampioen-
schap op rij kon vieren. Een ta-
lentvolle groep bestaande uit 
Mitchell, Niels, Jelle en Julia is 
opgestaan. Wat zal de toekomst 
hen en Helios brengen?

Schipholfonds stelt een extra donatie 
beschikbaar voor voetbalvereniging
Regio - Het Schipholfonds stelt 
dit jaar een extra donatie be-
schikbaar van maximaal 14.000 
euro voor een voetbalvereniging 
in de omgeving. 
Dit bedrag kunnen medewer-
kers van de luchthaven verdie-
nen voor het Schipholfonds door 
mee te doen aan een 3 tegen 3 
voetbaltoernooi. Voor elk doel-
punt dat wordt gescoord, do-
neert het Schipholfonds 14 euro 

aan een voetbalvereniging in de 
omgeving van Schiphol met een 
maximum van 14.000 euro. 

Het Cruyff court van 18 bij 10 
meter staat samen met een heu-
se EK tribune, waar men al-
le wedstrijden van het Europees 
Kampioen op een groot scherm 
kan kijken, van 8 tot en met 29 
juni op het Jan Dellaertplein voor 
Schiphol Plaza.

Voetbalverenigingen die in aan-
merking willen komen voor de-
ze extra donatie, kunnen zich 
voor 30 juni aanmelden op www.
schipholfonds.nl. Op 16 juli 
wordt het bedrag én de voetbal-
vereniging bekendgemaakt.

De EK-tribune en het Johan 
Cruyff Court worden mogelijk 
gemaakt door Schiphol Media, 
ING en Coca Cola. 

Overhandiging cheque
Castricum - Vitesse ‘22, heeft voor het 90-jarig jubileum financië-
le ondersteuning gekregen uit het Coöperatiefonds van Rabobank 
Noord-Kennemerland. Tijdens een bijeenkomst van de bank in Schoorl 
op maandag 4 juni werd hier een cheque van 10.000 euro uitgereikt 
aan Tamara Sprenkeling-Veldt en Ron Jakobs van Vitesse ‘22. Tamara 
was de initiatiefneemster voor deze aanvraag bij de Rabobank, waar-
voor grote hulde. Door deze bijdrage heeft Vitesse’22 een grandioos 
Jubileumfeest kunnen realiseren. De cheque wordt uitgereikt door 
links de directievoorzitter Ugur Pekdemir en rechts de heer Rieke van 
de ledenraad Rabobank Noord Kennemerland.

WMF Sixtoernooi één groot feest

Castricum - De traditionele sei-
zoensafsluiting van FC Castri-
cum was ook dit jaar het WMF 

Sixtoernooi. Dit toernooi werd 
gevolgd door een barbecue, de 
EK-wedstrijd Nederland-Dene-

marken en een feest. Het six-
toernooi is het jaarlijkse toer-
nooi waar jong en oud, heren en 
dames en zowel voetballers als 
niet-voetballers allemaal samen 
gezellig meedoen. (Zie foto)

Ook dit jaar waren er een gezel-
ligheidstoernooi en een toernooi 
met voetballers uit de A- en B-
junioren en selectiespelers. In dit 
laatste toernooi won team Gon-
zo in de finale van team Nach-
tegaal. Met een opmerkelijk feit 
dat er een speler bij team Nach-
tegaal meedeed die dit jaar voor 
het vierde op volgende jaar ver-
liezend finalist was. In het ande-
re toernooi won team CDSI uit-
eindelijk met penalty’s in de fi-
nale van team Thiem O nadat de 
wedstrijd zelf in een gelijkspel 
was geëindigd. 
(Foto: Han de Swart) 

Inschrijving Dubbele 
Lus sluit op 24 juni
Castricum - Op zondag 8 ju-
li gaat de 32e Dubbele Lus van 
start in de Castricumse Dorps-
straat. Voor de loop zelf kan nog 
een paar weken worden ge-
traind, maar belangrijker is nu 
dat men vóór 24 juni is inge-
schreven. Na-inschrijving op de 
dag zelf is niet mogelijk.
Naast de individuele lopers zijn 
er ook nog estafetteteams die 
hun eigen wedstrijd hebben. De 
vier lopers van een team nemen 
ieder 1400 meter voor hun reke-
ning. Er zijn hier prijzen te ver-
dienen, want elk lid van het win-
nende team krijgt een waarde-
bon voor Blue World Casual & 
Jeans. Individuele lopers kunnen 
ook nog meedoen in een esta-
fetteteam, omdat er voldoende 
tijdsruimte is om weer op adem 
te komen na de eigen loop. De 
deelnemer betaalt geen dubbel 
inschrijfgeld, want de deelname 
van estafetteteams is gratis.
Zowel individuele lopers als es-
tafetteteams kunnen zich tot 24 
juni inschrijven via de websi-
te, www.dubbelelus.nl. Voor de 
jongens en meisjes tot en met 
17 jaar zijn er in alle categorie-

en drie prijzen voor de snelste 
lopers. Deze individuele prijzen 
bestaan uit bekers of een stan-
daard. Voor de deelnemers vanaf 
18 jaar zijn er per categorie drie 
geldprijzen (als er minimaal vijf 
deelnemers in de categorie zijn). 
De snelste dame en heer (onge-
acht leeftijdsklasse) krijgen de 
Dubbele Lus wisselbeker.

Zomercursus hardlopen bij Amak
Akersloot - De Akersloter Ma-
rathon Klub, de AMAK, is afge-
lopen dinsdag gestart met een 
beginnerscursus hardlopen. De 
trainingen vinden elke dinsdag-
avond plaats op de eigen baan. 
Later instappen kan ook. De mo-
gelijkheid wordt geboden op een 
ontspannen manier te werken 
aan de loopconditie. De AMAK 
geeft de garantie dat alle deel-
nemers bij afronding van de cur-
sus, eind september, een duur-

loop van vijf kilometer kunnen 
volbrengen. Alles in eigen tem-
po en onder deskundige bege-
leiding van een ervaren trainer. 
Ieder gezond persoon in de leef-
tijd van 15 tot 65 jaar kan starten. 
Er wordt verzameld op de par-
keerplaats van Sportpark Clop-
penburg (Meervogels voetbal) in 
Akersloot.
Voor meer inlichtingen: Gerda 
Smit, e-mail: jsw.vastenouw@
quicknet.nl. 

Henny Huisman geeft startschot 
voor estafetteloop 2011.
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Motorcrosser Van Dalen 
ook sterk op de M.T.B.
Limmen - Assendelver Dennis 
van Dalen heeft de bloementuil 
mee naar huis genomen na een 
overtuigende overwinning in de 
wedstrijd om de G.P. Groot M.T.B. 
bokaal op het selectieve par-
cours aan de Pagenlaan in Lim-
men. Dat er grote belangstelling 
was voor deze mooie prijs bleek 
wel uit het grote startveld met 
veel veteranen. De winst bij de 
jongeren onder de 26 jaar werd 
een prooi voor de weer greti-
ge Kay Pronk uit Limmen. Na 
een periode van kwakkelen met 
een onwillige knie wist Pronk de 
koers weer overall naar zijn hand 
te zetten met Oscar Hofstee en 
Bas Koenis respectievelijk twee 
en drie op respectabele afstand. 
De strijd bij de veteranen liet 
een gevarieerd beeld zien met 

Dennis van Dalen als welver-
diende winnaar. In de schaduw 
van Van Dalen vlogen de von-
ken eraf tussen de zuinig rijden-
de Wilfred de Ruijter, locomotief 
Henk Louwe en de man met de 
grote versnelling Ed Kerkhof uit 
Akersloot. Van dit duel trok Eg-
monder Henk Jan Verdonk zich 
niets aan. Verdonk achterhaalde 
in de finale het vechtende trio en 
wist naar een fraaie tweede plek 
achter Van Dalen te rijden. Uit-
slag <26 jaar 1. Kay Pronk Lim-
men, 2. Oscar Hofstee Alkmaar 
, 3. Bas Koenis Bergen. Uitslag 
>26 jaar 1. Dennis van Dalen As-
sendelft, 2. Henk Jan Verdonk 
Egmond aan de Hoef, 3. Ed Kerk-
hof Akersloot, 4. Wilfred de Ruij-
ter Heerhugowaard en 5. Henk 
Louwe Alkmaar.

Ongeslagen kampioen
Bakkum - Het eerste gemengde team van TC Bakkum tot en met 
veertien jaar  is ongeslagen kampioen geworden. Ook de laatste wed-
strijd tegen Petten werd overtuigend gewonnen. De kampioenen kon-
den daarna meer dan verdiend de champagnekurk laten knallen. Het 
team bestaat uit v.l.n.r.: Puck Heerkens, Regan Vonk, Roel van de Werf, 
Noortje Koeman en Tijmen van der Horst.

Oranjefans
Castricum - Raymon Hölzken, 
tweede trainer van FC Castri-
cum, was zaterdag toeschouwer 
bij het WMF sixtoernooi. Hij had 
zijn vrouw en zijn dochters mee-
gebracht (zie foto). Het gehe-
le gezin was prachtig uitgedost 
zowel in rood-wit-blauwe- als in 
oranje kleuren. Bij dit toernooi 
nemen gemengde teams het in 
zes tegen zes wedstrijdjes tegen 
elkaar op. Het toernooi werd een 
heel groot voetbalfeest. (Foto: 
Han de Swart). 

Goede prestaties judoka’s 
van Judoclub Groefsema
Limmen - Afgelopen zondag 
was in Den Helder het Brugtoer-
nooi. Voor Judoclub Groefsema 

hadden Martijn van Bruinessen, 
Kane van Raalte en Bram Brant-
jes zich ingeschreven. Martijn 

van Bruinessen -38 kg -12 jaar 
verloor zijn eerste wedstrijd met 
een houdgreep. De tweede par-
tij werd met een overname ge-
wonnen door Martijn. De derde 
partij ging verloren en dit bleek 
niet voldoende om zich te plaat-
sen voor de kruisfinales. Kane 
van Raalte -30 kg -12 jaar Kane 
won zijn eerste partij en tweede 
partij. De derde partij werd ver-
loren door een blunder van de 
scheidsrechter. De laatste par-
tij werd verloren op scheids-
rechters beslissing. Zo was er 
voor Kane uiteindelijk een der-
de plaats. Bram Brantjes -46 kg 
-12 jaar won zijn eerste partij, de 
twee partijen daarna gingen ver-
loren. De laatste partij werd ge-
wonnen met loepzuivere ippon 
met een binnenwaardse haak. 
Door het winnen met twee par-
tijen met ippon was er uiteinde-
lijk voor Bram een tweede plaats. 

Op de foto v.l.n.r. Martijn van 
Bruinessen, Kane van Raalte, 
Bram Brantjes en gelegenheids-
coach Remco van Raalte.

Fons Vermeulen bekerkam-
pioen schaakclub Bakkum
Bakkum - Voor de finale van de 
Doede Deen beker van Schaak-
club Bakkum moesten Henk van 
der Eng en Fons Vermeulen in 
twee partijen van elk drie kwar-
tier uitmaken wie er dit jaar met 
de fraaie beker naar huis mocht 
gaan.
In de eerste partij speelde Van 
der Eng met wit zijn favoriete 
Engels waarmee hij weinig tot 
geen voordeel kreeg, integen-

deel, na een rekenfout kon Ver-
meulen de enige open lijn op het 
bord in bezit nemen en daar-
mee wits spel ernstig bemoei-
lijken. In de tijdnoodfase volgde 
van beide kanten de ene blunder 
na de ander, wits 31e was een 
grove fout, maar ook zwart liet 
zich daarna door waanvoorstel-
lingen van het juiste pad afbren-
gen. Tot zijn geluk (wit kon na-
melijk na drie keer dezelfde stel-

Fons Vermeulen (rechts) in de bekerfinale tegen Henk van der Eng.

ling remise claimen, maar vergat 
dit ook te doen) volgde na een 
reeks schaakjes met de zwarte 
dame en een ruil tijdoverschrij-
ding door wit en kon Vermeulen 
het eerste punt bijschrijven.
In de tweede partij, klassiek 
Nimzo-Indisch met c5, moest 
Van der Eng winnen om een bar-
rage te kunnen afdwingen, maar 
misschien overmand door het te-
genvallende resultaat uit de eer-
ste ronde maakte hij nu – hoewel 
hijzelf vond dat hij beter stond – 
in een zeker wel gecompliceerde 
stelling een fatale misrekening 
die hem een vol stuk kostte. Na 
nog enkele pogingen van zwart 
het tij te keren, waarbij Vermeu-
len uiteraard aanstuurde op 
stukkenruil, resteerde een eind-
spel met voor wit toren plus lo-
per en zwart alleen een toren en 
aan weerskanten van het bord 
een handjevol pionnen. Toen Van 
der Eng besloot deze ongelijke 
strijd te staken kon Vermeulen 
zijn tweede punt incasseren en 
daarmee de beker in ontvangst 
nemen. Vermeulen wist door zijn 
bekerwinst ook overtuigend de 
dubbelschaakcompetitie te win-
nen. 
Op gepaste afstand volgen Peter 
Siekerman en Gren Noteboom, 
respectievelijk op de tweede en 
derde plaats.

Kampeerweekend Vitesse’22
Castricum - Bij Vitesse’’22 is 
er recentelijk voor de jeugd 
een kampeerweekend geor-
ganiseerd. Onder leiding van 
de hoofdtrainer Jan Oldenhove 
werd er een voetbalclinic gege-
ven samen met de hulp van een 
aantal spelers van Vitesse 1. Na 
een fietspuzzeltocht en een uit-

gebreide duik in het zwembad 
begonnen de D-pupillen aan een 
nachtelijke dropping die ze niet 
snel zullen vergeten. Ondanks de 
warme en vermoeide dag werd 
er ’s nachts weinig geslapen en 
is er nog lang door gevoetbald. 
Een uiterst geslaagd evenement 
werd hiermee afgesloten.




