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Verbouwing en nieuw-
bouw voor Klaverland
Castricum - Woonvoorziening 
Het Klaverland van Odion aan de 
Alkmaarderstraatweg wordt ge-
renoveerd. Na 26 jaar is de in-
richting nodig aan vervanging 
toe. Tijdens de verbouwing kun-
nen de bewoners niet in Het Kla-
verland blijven wonen. Maar op 
10 juni is de De Boogaert door 
Woningbouwvereniging Kenne-
mer Wonen opgeleverd. De ko-
mende maanden worden deze 
appartementen bewoond door 
zestien cliënten van Het Klaver-
land en van het individueel wo-
nen complex van Odion aan de 
Lide Tulpsingel in Castricum. De 

overige tien cliënten gaan tijde-
lijk wonen in een dependance 
van Heliomare in Uitgeest en bij 
woonvoorziening Cronenburcht 
van Odion in Heemskerk. 
De verhuizing op Het Klaver-
land was een grote operatie die 
vijf dagen duurde. De verwach-
ting is dat de bewoners vanaf no-
vember weer terug kunnen naar 
hun gerenoveerde appartemen-
ten. Dan kunnen ook de nieuwe 
bewoners van De Boogaert ver-
welkomd worden. In december is 
de officiële opening op de Boog-
aert samen met Woningbouwver-
eniging Kennemer Wonen.

Bakkerij mag uitbreiden
Castricum - Na een aantal ja-
ren van procederen is het einde-
lijk zover; de uitbouw van pop-
podium De Bakkerij gaat er ko-
men en daarmee krijgt Castri-
cum er een podium bij voor mu-
ziek, theater en andere culturele 
evenementen. De leden van de 

vereniging zijn woensdagavond 
tijdens de Algemene Ledenver-
gadering ingelicht. De bouwver-
gunning is definitief toegekend 
na een gerechtelijke procedure 
tussen de gemeente en een be-
langhebbende die liep tot aan de 
bestuursrechter. De nieuwe zaal 

komt aan de achterkant van het 
pand aan de Dorpsstraat 30. De 
bouw begint zo spoedig mogelijk 
en gaat waarschijnlijk een jaar 
duren. Dan staat er een zaal met 
onder andere moderne geluids-
isolatie en kan De Bakkerij zijn 
activiteiten verder uitbreiden.

do vrij zat 
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AZIATISCH BUFFET RESTAURANT

AZIË PLAZA
Burgemeester Mooijstraat 39
1901 ER Castricum • Tel.: 0251-651088
 

AANBIEDING: Onbeperkt eten en drinken
(m.u.v. sterke drank) € 20,50 p.p.

Kinderen tot 1.30 meter € 12.50 p.p.
Dit arrangement is voor 2½ uur. 
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Lopend bu� et Zaterdag 
en zondag

Ook geldig door de week voor groepen 
vanaf 20 personenen. Wel reserveren.
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Jazzdansers halen Alice
uit Wonderland

Castricum – Zondag 15 ju-
ni heeft de afdeling Jazzdance 
van DOS uit Castricum met veel 
succes de show Alice in Won-
derland twee maal opgevoerd 
in de Stadsschouwburg te Vel-
sen. Na anderhalf jaar voorbe-
reiding, waarin scènes zijn ge-
schreven, dansen gemaakt en 
geoefend, decor ontworpen en 
vervaardigd, kleding genaaid, 
met hoofdrolspelers geoefend, 
konden de dansers helemaal 
losgaan. Circa 150 dansers en 
vier hoofdrolspelers hebben een 
kleurrijke show neergezet. Ze 
namen het publiek mee in een 

wondere wereld met Alice, de 
gekke Hoedenmaker, het Witte 
konijn, de Witte Koningin en de 
Hartenkoningin. 
In die wondere wereld kan er 
van alles gebeuren: konijntjes 
dansen, deuren bewegen uit 
zichzelf, een leger bestaande 
uit speelkaarten, naaigaren be-
weegt, croquet wordt gespeeld 
met levende ballen en wat te 
denken van een immense Kol-
derkat in blacklight die in acht 
delen uiteen valt. Gelukkig was 
Alice in staat de Hartenkoningin 
te verslaan en Wonderland weer 
vredig achter te laten.

Voorzitter Arjen Veter:
,,MHCC is ambitieus
en sociaal betrokken” 

Castricum - De Castricum-
se hockeyclub MHCC is vol-
op in beweging. Voorzitter Arj-
en Veter is trots op de ontwik-
keling die de vereniging de af-
gelopen jaren heeft doorge-
maakt. ,,Zonder de grote groep 
vrijwilligers had MHCC die groei 
nooit kunnen maken. Een an-
der sterk punt is de mooie ac-
commodatie. MHCC is ook een 
gezellige en actieve vereniging, 
met clinics, feesten en deze zo-
mer zelfs een eerste hockey-
kamp. Vanaf dag één dat ik op 
de club liep met onze kinderen 
was ik getroffen door de gezel-
lige sfeer. Dus toen er wat men-
sen voor commissies gevraagd 
werden heb ik me opgegeven.  
MHCC is sportief, maatschap-
pelijk en sociaal betrokken, or-
ganisatorisch en financieel ge-
zond. We zijn een laagdrempe-
lige club met rond de 750 leden. 
Hockey is een prachtige manier 
van sporten. Ons motto is   ‘hoc-
key is prestatie met plezier’. Bij 
MHCC kan iedereen sporten. 
Jeugd, senioren, ook via trim-
hockey, studenten en we heb-
ben ook een team met gehandi-
capte sporters: G-hockey. Door 
actief met deze groep bezig te 
zijn en ze bij de vereniging te 
betrekken vormt een vereniging 
een afspiegeling van de samen-
leving. Onze maatschappelijke 
betrokkenheid blijkt ook uit het 
feit dat we zoveel mogelijk pro-
beren te werken met leveran-
ciers en sponsors uit de nabije 
omgeving.” 
Er waren meerdere hoogtepun-
ten afgelopen seizoen. ,,28 zaal-
hockeyteams in de wintercom-

petitie, ook het kampioenschap 
van Dames-1 was fantastisch en 
natuurlijk de G-hockeyers die 
voor de tweede keer op rij het 
kampioenschap wegkaapten. 
Tenslotte een stijgende lijn in 
de ledenaantallen. Je merkt dat 
er veel aandacht is voor hockey, 
zeker door de Wereldkampioen-
schappen in Den Haag en de 
successen van de Nederland-
se teams. We zijn ook gestart 
met veteranenhockey. Dus als er 
oud–hockeyers zijn die het spel 
weer willen oppakken, dan zijn 
ze  welkom. Wij willen graag een 
watergrasmat, het oude zand-
veld is echt tot op de draad ver-
sleten. En we willen graag een 
klein oefenveldje, waar je voor 
de wedstrijd even kan inslaan 
op doel. Een groei naar bijvoor-
beeld 850 leden zou ons daar-
bij helpen.’’ Mensen die interes-
se hebben zijn welkom op Wou-
terland of op www.mhcc.nl.

Nat pak op Waterdag
Castricum - Enkele deelne-
mers aan de Waterdag van vo-
rige week zaterdag ondergin-
gen een ‘natte ervaring’  bij be-
zoekerscentrum de Hoep. Wet-
houder Leo van Schoonhoven 
van de gemeente Castricum en 
bestuurder Rob Veenman (met 

hesje) van het Hoogheemraad-
schap, die de Waterdag open-
den, keken op een veilige af-
stand toe. Veel inwoners fiets-
ten de speciaal uitgezette water-
fietsroute en lieten zich onder-
weg verrassen door de vele be-
tekenissen van water. 

Ik zou graag mijn dank willen uitspreken voor mijn buren, die zo lief 
zijn om hun plastic afval zoveel mogelijk vóór mijn uitrit weg te houden. 
Dat lukt uiteraard niet. Een afvallantaarnpaal is in de plaats gekomen 
van twee palen die voor de herinrichting voor het plasticafval bestemd 
waren. Het zal zo natuurlijk wel goedkoper zijn en er moet ‘nu eenmaal’ 
bezuinigd worden. Afgezien van de ‘noodzaak’ om te bezuinigen, kan ik 
echter niet begrijpen dat de plannenmakers niet slim genoeg waren om 
te bedenken dat het sowieso handiger was geweest om die lantaarnpaal 
niet half voor mijn voortuin te zetten, maar bijvoorbeeld twee of drie 
tegels naast de erfscheiding. Het valt overigens nog mee dat de kliko-
locatie niet pal voor mijn uitrit gepland is... 

Frank van Gerwen, Heereweg 31, Bakkum-Noord.

Afvallantaarn op verkeerde plek

Castricum - Vermoede-
lijk in de nacht van afgelo-
pen zondag op maandag 
zijn medicijnen gestolen uit 
een schuurtje aan de Peter 
Duymstraat. 
Er was ingebroken waar-
bij gereedschap is wegge-
nomen, maar ook een doos-
je met medicijnen. Het be-
treft het medicijn Nanogam. 
Mensen die dit doosje vin-
den worden verzocht de poli-
tie te bellen.

Medicijnen 
gestolen

Akersloot - Dinsdag 8 juli 
is er weer een doordeweek-
se wandeling van Amak. Het 
is een verrassingstocht. Het 
vertrek is om 9.30 uur van-
af Het Kruispunt Mozart-
laan/hoek Raadhuisweg in 
Akersloot. Iedereen mag 
meewandelen.

Amak wandelt

Speel-o-theek 
met vakantie
Castricum – Ook Speel-o-theek 
Castricum gaat met vakantie. Op 
zaterdag 5 juli van 11.00 tot 13.00 
uur is de laatste opening voor de 
zomersluiting. Handige en slim-
me tip om hier speelgoed voor 
de vakantie te lenen. Op maan-
dag 14 juli van 14.00 tot 16.00 
uur is er een speelgoedmarkt op 
de stoep van Geesterhage. Op 
23 augustus is de speel-o-theek 
weer geopend boven de biblio-
theek van 11.00 tot 13.00 uur.

Vitesse ‘22 
geselecteerd
Castricum - Na een zeer stren-
ge selectie is Vitesse’22 gese-
lecteerd om mee te doen aan 
de Deen Jeugdsponsor Actie. 
De actieve pr/sponsorcommis-
sie heeft de actie vormgegeven. 
Vitesse’22 wist zich te onder-
scheiden met het thema spor-
ten in combinatie met gezonde 
voeding. In september 2014 gaat 
de elfde Deen Jeugdsponsor 
Actie van start, onder het mom 
‘Wat beweegt jou? Deen helpt ’n 
handje!’.
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
18-06-2014: Bruno Philip Koel-
man, zoon van Geert D. Koel-
man en Marlous J. Venema. 20-
06-2014: Seb Boaz Teije van 
Oostrom, zoon van Sebasti-
aan van Oostrom en Anna A.M. 
Veldt. 20-06-2014: Puck Oud, 
dochter van Jeronymus P.J. Oud 
en Janneke Eliens. 20-06-2014: 
Daan Oud, zoon van Jeronymus 
P.J. Oud en Janneke Eliens. 23-
06-2014: Arthur Jaro de Waard, 
zoon van Jacobus M. de Waard 
en Tamara J. Janse. 26-06-2014: 
Kate Maria Krom, dochter van 
Jeroen S. Krom en Sabina C. Put-
ter.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
20-06-2014: Niek Versteegde en 
Laura Duineveld wonende te Uit-

geest. 20-06-2014: Paul Gooijer 
en Wendy van Velzen wonende 
te Uitgeest.

Overleden
21-06-2014: Frederik Groenen-
daal, wonende te Castricum. 22-
06-2014: Geertruida Maria Buf-
fing, echtgenote van L.L. de 
Mon,  wonende te Castricum. 22-
06-2014: Petrus Mattheus Bal-
tus, wonende te Castricum. 23-
06-2014: Bob Walbeek, wonende 
te Castricum. 24-06-2014: Ma-
ria Cornelia Schavemaker, we-
duwe van W.S. de Wit, wonende 
te Limmen. 24-06-2014: Johan-
na Margaretha Jonker,  weduwe 
van P.T. Kooijman, wonende te 
Castricum. 26-06-2014: Cornelia 
Christina Huijbens, gehuwd met 
E. van Zandbergen, wonende te 
Castricum.

SP vraagt aandacht
PS voor Geesterduin

Castricum - Roel Sint van 
SP-Castricum heeft Provincia-
le Staten gevraagd kritisch te 
zijn op de uitbreidingsplannen 
voor winkelcentrum Geester-
duin. Dat gebeurde tijdens de 
evaluatie Structuurvisie; Pro-
vinciale Ruimtelijke Verorde-
ning op 25 juni in Hilversum. 
PvdA-statenlid Ed Wagemaker 
merkte op dat de regie toch 
in de eerste plaats thuishoort 
bij de gemeente. SP-staten-
lid Marnix Bruggeman vroeg 
of de SP-Castricum een aan-

scherping wenst van artikel 
15 van de Provinciale Ruimte-
lijke Verordening ten aanzien 
van de maximale toegestane 
uitbreiding van het winkelop-
pervlak. De SP-Castricum zou 
inderdaad die aanscherping 
graag zien om te voorkomen 
dat meer winkeliers het hoofd 
niet meer boven water kunnen 
houden. SP-Castricum stelt 
dat een uitbreiding van win-
kelcentrum Geesterduin de 
detailhandel in het dorpshart 
in Castricum onder druk zet.

Castricum in de 
Eerste Wereldoorlog

Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum op zondag 6 juli 
heeft een nieuw thema. Ditmaal 
start er een expositie over de ge-
volgen van de Eerste Wereldoor-
log voor Castricum. Lange tijd 
was dit alleen een oorlog van de  
omringende landen. Toch had de 
Grote Oorlog ook voor Neder-
land gevolgen door de algeme-
ne mobilisatie en tienduizenden 
vluchtelingen die ons land bin-
nenstroomden. 
Naast in bruikleen verkregen 
voorwerpen die op de slagvel-
den zijn achtergebleven, laat de 
tentoonstelling zien wat de oor-
log voor Castricum en Bakkum 
betekende. De dorpelingen kre-
gen te maken met voedsel- en 
brandstofschaarste en de ge-
meente stelde een distributie-
dienst in. Tegen het einde van de 
oorlog brak de Spaanse griep uit, 

waaraan veel mensen bezweken. 
Slachtoffers van de oorlog op 
zee spoelden op het strand aan 
en moesten soms in de duinen 
worden begraven. Twee Castri-
cumse vissers zijn op zee om-
gekomen. Ook op de slagvel-
den in Frankrijk zijn twee Castri-
cummers gesneuveld. Dat waren 
Anthoon Stuifbergen en Corne-
lis Kuijs, die dienstplichtig waren 
voor Australië en Amerika. 
Na de oorlog werden in Castri-
cum honderden pleegkinderen, 
onder andere uit Oostenrijk, op-
gevangen. 
Iedereen is op 6 juli van 12.00 tot 
17.00 uur welkom in De Duyn-
kant aan Geversweg 1b. De ex-
positie is te bezichtigen tot en 
met de open dag op 5 oktober. 
Ook in het nieuwe jaarboek van 
de werkgroep wordt in een arti-
kel aandacht besteed aan dit on-
derwerp.

Brandweer in actie
Castricum- Maandagavond 23 
juni, tijdens Nederland – Chili, 
werden de spuitgasten opgeroe-
pen door een rookmelder bij Dijk 
en Duin. Toen de brandweer ter 
plaatse kwam, was het vuurtje al 
geblust door de bedrijfshulpver-
leners.  
Zondagochtend om 3.30 uur 
werd de hoogwerker van Alk-
maar ingezet om ambulanceper-
soneel te assisteren om een be-
woner via het raam naar bene-
den te hijsen. Diezelfde zondag-
ochtend werd de brandweer op-
geroepen omdat er een boom 
over het fietspad lag  bij het Ger-

brandsven. Ter plaatse bleek het 
om een grote boomstam te gaan 
die de gemeente  op de hangplek 
had geplaatst om er op te kun-
nen zitten. De jongeren vonden 
het nodig om deze op het fiets-
pad te rollen, wat levensgevaar-
lijke situaties had kunnen ople-
veren. Het waren waarschijnlijk 
ook hangjongeren die later in 
de middag een bank in de brand 
staken in het park bij De Walstro 
naast De Weid. Buurtbewoners 
hadden het brandje al geblust. 
De brandweer heeft de boel nog 
even nageblust. Foto: Ronald 
Sprenkeling.

Kinderen blussen 
buitenbrandje

Castricum- Woensdag om 17.10 
uur werd de brandweer gealar-
meerd  voor een buitenbrand op 
de Anna Reynvaansingel.
Bij aankomst van de brandweer 
waren twee jongens bezig met 
emmers slootwater om de brand 
te blussen. Dat was al aardig ge-

lukt; de vlammen van een me-
ter hoog hadden ze er al af. De 
brandweer hoefde  de zes m2 al-
leen nog met een hogedrukslang 
na te blussen. Hierna mochten 
de helden nog even op de foto 
met wat spuitgasten. Foto: Ro-
nald Sprenkeling.
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Wondermooi sprookjes-
paradijs in Tuin Rommel

Castricum - De Tuin van Kapi-
tein Rommel is van zondag 6 tot 
en met donderdag 10 juli omge-
toverd door verschillende kun-
stenaars tot een waar sprook-
jesparadijs met verrassende 
sprookjes. (Groot)ouders zijn tij-
dens de Sprookjesdagen van 
10.00-16.00 uur welkom om sa-
men met hun (klein)kinderen 
van alle leeftijden. Entree vier 
euro voor de kinderen, volwas-
senen gratis. 
Bewonder Roodkapje en de gi-
raffe van Dikkertje Dap. Kom de 
slapende reus wakker kietelen, 

vaar mee over de vijver in de tuin 
met de ‘Heen-en-weer-wolfboot’ 
en neem ook even een kijkje in 
het enge bos. En natuurlijk ont-
breken de elfen en kabouters 
niet.
,,Dit jaar willen we ook het 
sprookje van de rode schoentjes 
en tafeltje dekje neerzetten en er 
wordt gewerkt aan een installa-
tie voor de kip met de gouden ei-
eren naar principe van een knik-
kerbaan”, aldus Anja Jonker. Ook 
het zelfgemaakte snoephuis van 
Klaver Vier is tijdens deze week 
te bewonderen.

Springend Zomerfeest 
bij de Springplank

Castricum - Aan het eind van 
het schooljaar viert peuterspeel-
zaal de Springplank altijd een 
feestje voor alle peuters, ou-
ders, broers en zussen. Onder 
een stralende zon hebben ve-
le ouders vorige week zaterdag 

weer een gezellig zomerfeest 
verzorgd. 
Op het speelpleintje werd er 
door de peuters samen met het 
buitenspeelgoed gespeeld. On-
dertussen konden de ouders met 
elkaar bijpraten onder het genot 

van de hapjes en drankjes die   
door ouders verzorgd waren. 
Achtergrondmuziek werd ge-
regeld door een vader. De peu-
ters hadden veel plezier op het 
springkussen, gesponsord door 
Beentjes Groentebroers. De ou-
ders bij de suikerspinmachi-
ne draaiden overuren. De ver-
se popcorn was omlijst met ker-
mislampjes. Het springkussen, 
eendjes vangen en blik gooien 
waren druk bezochte attracties. 
Met live accordeonmuziek werd 
de sfeer compleet gemaakt.
Deze week is de Springplank 
nog open voor ouders die een 
keertje willen komen kijken. 
Op 18 augustus begint het 
nieuwe ‘schooljaar’ weer voor 
de peuters en hun ouders. De 
Springplank is een peuterspeel-
zaal met volledige ouderpartici-
patie. Elke ouder of grootouder 
draait één keer in de week mee 
bij de eigen peuter. Er is nog plek 
voor nieuwe peuters tussen 2 en 
4 jaar. 
Zie ook www.springplank-castri-
cum.nl.

Zelikob in
De Oude Keuken

Bakkum - De Oude Keuken 
presenteert zondag 6 juli Ze-
likob. Zelikob speelt klezmer, van 
oorsprong Joodse bruiloftsmu-
ziek, en verder een smeltkroes 
van muzikale stijlen. Zelikob be-
staat uit Koen Schoonderwoerd 
en Marjon Lindeboom uit Cas-
tricum op tenorsax en klarinet, 
Rens van Bree en Willem El-
sing op basklarinet, sopraan-
sax en accordeon en op con-
trabas Paul Zeijlemaker. Zelikob 
trad al diverse malen met suc-
ces op in Het Oude Theehuys. 

De muziek herbergt de melan-
cholie van de blues, de uitbun-
dige vreugde van bruilofts- en 
dansmuziek en de mogelijkheid 
tot improvisatie van jazz. Of in de 
woorden van Zelikob: ‘weemoed 
om bij te dansen en plezier om 
bij te huilen’. Van 14.00 tot 16.00 
uur speelt Zelikob op het terras 
bij De Oude Keuken, bij slecht 
weer binnen. De Oude Keuken is 
te vinden op het terrein van Dijk 
en Duin. Vanaf de ingang aan 
de Zeeweg is de route duidelijk 
aangegeven.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur   
The Fault in our Stars

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 18.45 uur   
maandag 21.15 uur   

Jersey Boys
donderdag & vrijdag 21.15 uur   

zondag & dinsdag 21.15 uur   
Two Faces of January
donderdag & vrijdag 21.15 uur   
zondag & maandag 21.15 uur   

The Love Punch
donderdag 18.45 uur   

zondag 18.45 uur   
dinsdag 21.15 uur   

Walking on Sunshine
vrijdag 18.45 uur   

zaterdag 16.00 & 18.45 uur   
zondag 16.00 uur   

maandag, dinsdag & woensdag 
16.00 & 18.45 uur   

Oorlogsgeheimen
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.30 & 16.00 uur 
Hoe tem je en Draak (NL) 3D

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 13.30 uur 

Heksen bestaan niet

Programma 3 juli t/m 9 juli 2014

The Fault in Our Stars
Donderdag 10 juli is de premiè-
re van de film The Fault in Our 
Stars. Het is een ontroerend lief-
desdrama naar de bestseller 
‘Een weeffout in onze sterren’ 
van John Green. Twee tieners, 
Hazel en Gus, ontmoeten elkaar 
bij een praatgroep voor kan-

kerpatiënten. Gus wordt vrijwel 
meteen verliefd op Hazel. Maar 
omdat Hazel, zoals zij zelf zegt 
‘op een tijdbom leeft’ wil zij niet 
meegaan in die liefde. Maar Gus 
houdt vol en dat voert de twee 
op een meeslepende reis door 
het leven en de liefde.

Jersey Boys
Ook in de première vanaf don-
derdag de film Jersey Boys, 
van regisseur en Oscarwinnaar 
Clint Eastwood. Het is de bios-
coopversie van de met een To-
ny Award onderscheiden musi-
cal Jersey Boys over de beroem-
de zanggroep The Four Seasons, 
waarvan Frankie Valli de lead-
zanger is. In de film wordt hij ge-
speeld door John Lloyd die de rol 
ook op Broadway vertolkte. Ook 
speelt Christopher Walken in de 

film, de rol van gangster Gyp De-
Carlo. De film zit vol wereldbe-
roemde Four Seasons-songs als 
Sherry, Big Girls Don’t Cry en Bye 
Bye Baby. De Jersey Boys vertelt 
het verhaal van vier jonge jon-
gens uit New Jersey die opgroei-
den aan ‘de verkeerde kant van 
het spoor’ maar vervolgens we-
reldberoemd werden met hun 
muziek. Een heerlijke film die 
een mooie afsluiting van een zo-
merdag kan zijn.
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Uitgeest - De 32e wielerronde 
van Uitgeest vond zondag plaats. 
Delen van het oude dorp werden 
afgezet met dranghekken zodat 
de wielrenners in vliegende vaart 
door de straten konden racen. En 
hoewel de organisatie steeds ve-
le sporters weet te trekken, leek 
de meeste aandacht rond 16.00 
uur naar de Uitgeester zanger 
Bart Brandjes te gaan die de 
sfeer vergrootte met zijn elastie-
ke stem (foto onder). Bart maakt 

het niet uit of hij in Saint Tropez 
zingt of op een pleintje in zijn ge-
boortedorp, zijn enthousiasme is 
even groot.
Rondemiss Yvette Stam (foto 
rechts onder) had er duidelijk 
plezier in en swingde mee.
In de sportklasse werd Brian 
Burggraaf uit Hoofddorp num-
mer 1 en bij de heren stond Pe-
ter Fuchs bovenaan gevolgd door 
onze dorpsgenoot Ruud van Eg-
mond.

Zo’n 25 vrijwillige jongens en 
meisjes zorgden langs het par-
cours dat er bij de oversteekpun-
ten veilig overgestoken kon wor-
den. 
Spontane terrasjes ontstonden 
bij de bewoners langs de route al 
dan niet in oranje gestoken want 
een wielerronde is leuk maar er 
moest nog wel even gevoetbald 
worden om 18.00 uur. Hoe dat 
is afgelopen weten we allemaal! 
(Monique Teeling)

Geslaagde wielerronde





2 juli 201410

Cultuur en koffi e
Een nieuw cultuurhuis voor Castricum! Het lijkt – eindelijk – bereikbaar 
te zijn. Als de raad donderdag het besluit neemt zal het er komen. Ge-
subsidieerd door de Provincie en toekomstig in eigendom van de ont-
wikkelaar om alle risico’s voor de gemeente te vermijden.
Maar is het nog steeds hét cultuurhuis dat men ooit voor ogen had? 
Er waren immers grote plannen voor toneelverenigingen, muziekinstel-
lingen, bibliotheek, ondergronds parkeren, zorggroep en nieuwe wonin-
gen. Een podium zal er zeker komen, vast ook toiletten voor het publiek. 
Maar veel van de oorspronkelijke ideeën zijn vervallen. De huur is nog 
maar voor een begrensde tijd vastgelegd, duurzaamheideisen (en daar-
mee ook de lopende kosten) zijn tot het wettelijke minimum geredu-
ceerd. 
In principe zijn de huidige plannen een verbouwing met een kleine 
uitbouw voor de bibliotheek en een grotere aanbouw voor Stichting 
Toonbeeld. Gefi nancierd door nieuwbouw langs de weg, gesubsidieerd 
door de overheid en medegefi nancierd door verkoop van gemeentelijke 
grond. De gemeente heeft al in grote mate bijgedragen aan het maken 
van de plannen en zal ook in de toekomst nog moeten bijdragen aan de 
lopende kosten.
Het is dan ook een onoverzichtelijke monetaire constructie geworden. 
De raad en het college van B&W hebben hier veelvoudig over gediscus-
sieerd, er ligt geheimhouding op de fi nanciële stukken en inmiddels is 
de derde of vierde versie van de plannen uitgewerkt. De discussie bin-
nen de gemeente gaat niet meer over de inhoud van het project maar is 
gericht op het tot stand komen ervan.
Maar zou niet juist de inhoud het eigenlijke doel moeten zijn? Wie wil er 
nu daadwerkelijk een cultuurcentrum buiten de dorpskern? Zou het niet 
veel prettiger zijn als dit ergens tussen de Pancratiuskerk en het station 
kan worden ingericht? In een sfeervolle omgeving en lopend bereikbaar 
vanuit het station? Dicht bij de lokale horecagelegenheden – een elkaar 
aanvullende combinatie!
Dat de lokale eigenaren van horecagelegenheden nog niet in opstand 
zijn gekomen is en blijft een raadsel. Juist voor hen zou het een uit-
gesproken kans zijn om de mensen de kroegen en restaurants binnen 
te halen. In combinatie met bioscoop en theaterzaal zou dit veel meer 
mensen uit Castricum en omstreken naar het centrum lokken. En niet 
alleen de bewoners maar ook de vakantiegangers van de kampeerterrei-
nen zou een veel aantrekkelijker programma kunnen worden geboden.  
Is het nu werkelijk nog aan te raden plannen verder te vervolgen waar 
– behalve de ontwikkelaar  - niemand baat bij heeft? Alleen maar om-
dat de subsidie zou vervallen en de gemeente tot nu toe al zoveel geld 
hierin heeft gestopt? Zeker, de plannen liggen er nu. Maar zijn deze niet 
gebaseerd op oude, gedateerde ideeën? Hoeveel draagkracht is er nog 
binnen de bevolking van Castricum om dit te realiseren? Woningbouw 
kan ook zonder cultuurhuis erbij worden aangepakt. 
En wellicht zou een podium als ‘bottomup’ initiatief veel meer kans 
maken? En zou dat de rol van de gemeente niet moeten zijn? Steun 
projecten die door de bevolking ontstaan want deze leven al! Kijk naar 
de Bakkerij – groepen van enthousiaste bewoners kunnen veel meer 
bereiken dan een overkoepelend idee door een overheid.
Zou dat niet de toekomstige rol van onze gemeente moeten zijn? Het 
begeleiden en steunen van goede ideeën, en niet het maken ervan. 
Wij zouden er deze week mee kunnen beginnen door de plannen voor 
Nieuw Geesterhage stop te zetten. 

Bärbel Böhling, Castricum

Hilarische Puzzelrally
Castricum - Dinsdag 24 ju-
ni streden vijf teams van vrou-
wennetwerk Goed Contact om 
de titel en, naar achteraf bleek, 
een Segway Live Experience, 
beschikbaar gesteld door Oxy-
gen Events. Dit bedrijf had een 
prachtige puzzelrally uitgezet en 
daarbij een Roadbook gemaakt 
waar je, zonder een beetje puz-
zelkennis, makkelijk in zou ver-
dwalen. Een speciale uitleg wees 
de route naar het eerste check-
point. Een fotoroute, een ver-
knipte kaart en bolletje-pijltje 
aanwijzingen, moesten vervol-
gens de deelnemers langs de 
overige checkpoints leiden.
Team-selfi es, het zoeken naar 
antwoorden en het ontbreken 
van een dagteller zorgden voor 
hilarische momenten. Natuur-
lijk werd de inwendige mens niet 
vergeten. De belegde brood-
jes van Bakker Bart, een warm 
moment bij Soep van Corry en 

een drankje bij caravanstalling 
Van der Kolk vielen goed in de 
smaak.
Tijdens de netwerkgelegenheid 
in de Oude Keuken was er voor 
belangstellenden nog de moge-
lijkheid tot een rondleiding door 

KISS On The RockS
Castricum - Dat de mensen van 
De Bakkerij niet vies zijn van een 
fi jn stukje muziek, dat is inmid-
dels wel bekend. Ook de glam-
rock uit de seventies en eigh-
ties mag daar natuurlijk niet in 
ontbreken! Op zaterdag 12 juli 
treedt daarom de beste KISS-co-
verband van Europa en ten noor-
den van Detroit Rock City op in 
De Bakkerij! De zaal is om 21.00 
uur open en de entree voor de-
ze spectaculaire show bedraagt 
5 euro. KISS on the RockS is 
de ultieme KISS Tribute Band. 
De band onderscheid zich door 
een show vol spektakel: niet al-
leen ziet de band er uit als een 1 
op 1 kopie van KISS, de ‘special 

effects’ maken het plaatje hele-
maal compleet.

Twee keer zilver voor 
Serena Stel op NK

Castricum - Van 19 tot en met 
22 juni werden de Nederlandse 
Junioren en Jeugd Kampioen-
schappen gehouden. Door een 
aanpassing van de KNZB is het 
Junioren Kampioenschap aan-
gevuld met het Jeugd Kampi-
oenschap (afgekort NJJK). De 
eerste editie vond plaats in het 
Sloterparkbad te Amsterdam, 
het ‘thuisbad’ van de in Cas-
tricum woonde zusjes Serena 
en Kaylin Stel. Beide versche-
nen diverse keren aan de start. 
De derde Castricumse die mee 
deed   was Danae Kingma, die 
zich voor drie afstanden had ge-
kwalifi ceerd. 

Danae (Junioren 3) startte op de 
50, 100 en 200 meter vrij. De 50 
vrij ging in 27.93, een persoonlijk 
record (pr) en een vijfde plek. De 
200 vrij werd eveneens een pr: 
2.14.82 en een mooie zesde plek. 
Op het koninginnenummer, de 
100 vrij, zwom Danae ook naar 
een zesde plek, in 1.01.38. 
De jongste van de zusjes Stel, 
Kaylin (Junioren 2) startte op 
zeven afstanden. Bij de 400 vrij 
werd ze 16de. Op de 200 rug 
zwom ze met 2.37.46 een pr en 
haalde een negende plek. Op de 
50 vrij met 29.73 werd ze 19de;  
100 rug 10de in 1.13.89. Kaylin 
kwam ook nog in actie op de 200 

vrij: 18de plek en de 200 wissel 
15de, beide afstanden net boven 
haar tijd. In de afsluitende 100 
vrij zwom ze nog wel een per-
soonlijk beste tijd van 1.04.54, 
wat haar een 18de plek oplever-
den. 
Oudere Zus Serena zit in de leef-
tijdsgroep jeugd 2. Op donder-
dagmiddag werd Serena derde 
op de 400 vrij, met 4.35.99, een 
beste tijd, en een bronzen me-
daille. Vrijdagochtend zwom ze 
naar een zesde plek op de 200 
rug, in deze fi nale werd Serena 
vijfde. Zaterdagochtend plaats-
te ze zich voor de fi nale van de 
200 vrij, als vierde, met een pr 
van 2.10.11. Ook in de fi nale 
was er een vierde plek, slechts 
11 honderdste van de nummer 
3 en met een tijd van 2.09.52, 
toch weer sneller. Later die mid-
dag (avond) stond de recht-
streekse fi nale van de loodzwa-
re 400 wissel op het programma. 
In een tijd van 5.16.14, een beste 
tijd, won Serena zilver. Zondag-
ochtend was de 200 wissel; ook 
hiervoor plaatste Serena zich als 
tweede voor de fi nale. Ook hier 
werd Serena tweede, met weer 
een verbetering van haar bes-
te tijd: 2.26.82. Serena sloot haar 
jeugd Nederlands Kampioen-
schap dus af met twee keer zil-
ver, een keer brons en een vier-
de en vijfde plek. 

Ondernemend Duin en Bosch, 
waar een aantal leden van het 
vrouwennetwerk kantoor hou-
den. Goed Contact mag weer 
een geslaagd evenement aan 
haar lijstje toevoegen. Voor de 
agenda: het smakelijk netwerk-
evenement 2014 vindt plaats op 
dinsdag 16 september. Zie ook 
www.goed-contact.nl.

Zorgen over de zorg
Castricum - Bij de behande-
ling van de voorjaarsnota heeft 
het CDA zijn zorgen over de mo-
gelijk negatieve ontwikkelingen 
in de zorg voor ouderen geuit. 
Samen met Groen Links, SP en 
GDB heeft de partij een motie 
ingediend om meer zicht te krij-
gen op wat er rond de zorgin-
stellingen op ons af komt. Met 
name de consequenties voor 
personeel, opnamebeleid, ge-
volgen voor ouderen.
Raadslid Gerrit Branderhorst van 

het CDA: ,,Castricum heeft in to-
taal vier zorginstellingen binnen 
zijn grenzen. De motie is inge-
diend naar aanleiding van lan-
delijke berichten over een drei-
gende ontslaggolf. Verder zijn er 
wijzigingen in het opnamebe-
leid waardoor ouderen veel lan-
ger zelfstandig moeten blijven 
wonen. Ook het wonen in een 
aanleunwoning is geen garantie 
dat je partner, indien nodig, in 
de aangrenzende zorginstelling 
kan worden opgenomen. Kort-

om, er gebeurt veel en een aan-
tal ontwikkelingen raakt de ge-
meente en zijn inwoners. Door 
de grote decentralisaties vanuit 
het Rijk naar de gemeenten is 
het kennen van deze ontwikke-
lingen van belang voor het soci-
aal beleid van de gemeente.” De 
motie roept het college op om 
in overleg met de directies en 
het maatschappelijk veld een 
goed zicht te geven op de ont-
wikkelingen. Op basis daarvan 
wordt duidelijk of de raad hier-
op nog invloed kan uitoefenen. 
Donderdag 3 juli wordt de mo-
tie in stemming gebracht.
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Wereldtop rugby
traint in Castricum

Castricum - Het All Blacks 7s 
team houden in de week van 14 
juli hun trainingskamp in Cas-
tricum bij de CasRC. De we-
reldkampioenen rugby 7s heb-
ben daar hun laatste voorberei-
dingen voor de 20ste Common-
wealth Games  in Glasgow. De 
All Blacks, winnaar van de afge-
lopen 3 Commonwealth Games, 
zijn er erg op gebrand ook deze 
Games op hun naam te zetten.
Op woensdag 16 juli en donder-
dag 17 juli trainen de All Blacks 
van 10.00 tot 12.00 uur, deze 
trainingen zijn vrij te bezoeken. 
Graag wel aanmelden op www.

allblacksincastricum.nl. Er zal 
getraind worden op sportpark 
Wouterland en zo kan iedereen 
met eigen ogen zien wat er ge-
daan moet worden om de we-
reldtop in rugby te bereiken.
Voor de jeugd van 6 tot en met 
18 jaar worden er aansluitend 
clinics gegeven door spelers van 
het eerste team van CasRC, deze 
zijn van 12.30 tot 13.30 uur.  Het 
is een leuke manier om kennis 
te maken met rugby. Deelname 
is gratis. Inschrijven kan via mail 
naar: gtbm@casrc.nl. Graag kie-
zen voor de clinic op woensdag 
16 juli of donderdag 17 juli.

Afsluiting judoseizoen 
bij Judoclub Groefsema
Castricum - Afgelopen zon-
dag was het strand bij Castricum 
aan Zee omgetoverd in een ju-
domat, want op het programma 
stond de strandtraining van Ju-
doclub Groefsema. De strand-
training geldt al jaren als de af-
sluiting van het judoseizoen. Iets 
meer dan 40 judoka’s onder lei-
ding van trainers Sander en We-
sley Groefsema hadden er zin in. 
Het zonnetje scheen en de tem-
pratuur was prima. Ideaal weer 
om het seizoen mee af te sluiten. 
De reguliere bezoekers stonden 
overigens raar te kijken toen zo’n 
grote groep judoka’s, met judo-
pak en al, op het strand aan het 
trainen was. Aan het eind van de 

training namen een aantal judo-
ka’s nog een een verfrissende 
duik in de zee. 
Afgelopen week waren ook 
de bandexamens bij Judoclub 
Groefsema. De geslaagden zijn, 
Gele band: Jona Mulder, Thomas 
van der Schaaf, Sanne Nijman, 
Koen Moolenaar, Sylvan Kick, 
Boris v/d Ploeg, Lars Westerman 
en Fajaz Matin. Oranje band: Vil-
mos Dijks, Phillip Dijks, Bart Op-
dam, Antony Kool, Luuk Zijp, 
Maarten Straatsma en Bas Vis-
ser. Groene band: Enkusch Gan-
tumur. Blauwe band: Bram Leve-
ring, Bram Brantjes en Job Lan-
geveld. Allemaal van harte Gefe-
liciteerd.

Vitesse’22 talenten 
naar AZ en Telstar
Castricum - Twee talenten uit 
de jeugdopleiding van Vitesse’22 
zetten hun voetbalcarrière voort 
bij respectievelijk AZ en Telstar. 
Luuk de Wit is 12 jaar en speelt 
aankomende seizoen bij AZ in 
het belofte team onder de 13. De 
15-jarige Amber Wuring daar-
entegen gaat in het belofteteam 
van Telstar Vrouwen spelen.
Beide talenten spelen al vanaf 
hun vijfde jaar bij Vitesse’22 en 
hebben alle selecties doorlopen. 
Dankzij het goed opgezette trai-
ningsprogramma en trainers van 
Vitesse’22 hebben zij heel veel  
geleerd. Inmiddels heeft Luuk al 
een paar erg leuke toernooien 
erop zitten bij AZ waar hij onder 
andere mocht  spelen tegen PSV, 

Feyenoord en Celtic.
Amber heeft altijd in de selec-
tie van de jongensteams gevoet-
bald. Als enig meisje in een jon-
gensteam viel ze al snel op. Haar 
talent bleef niet onopgemerkt en 
vanaf een jaar of 10 jaar speelt 
ze ook bij de KNVB met ande-
re talentvolle meisjes. Ze is zelf 
één keer kampioen  geworden 
van Nederland. Afgelopen sei-
zoen speelde Amber in de C1 
en is zelfs een tijdje aanvoerder 
geweest. Luuk speelde in de D1 
van Vitesse en is in het verleden 
meerdere keren kampioen ge-
worden. En nu gaan deze talent-
volle spelers van Vitesse’22 hun 
geluk bij AZ en Telstar beproe-
ven.

Fietstocht CALorie 
geeft duurzaam kijkje

Castricum - Zondag 29 juni is 
de eerste duurzame fi etstocht 
van CALorie gereden. Het is ver-
rassend hoeveel voorbeelden 
van duurzaamheid er in Castri-
cum te zien zijn. Scholen met 
zonnepanelen en een duurzaam 
beleid, een tennisvereniging die 
het dak heeft volgelegd met zon-
nepanelen, een bedrijfspand ge-
bouwd met tal van milieuvrien-
delijke toepassingen variërend 
van asfalt waarin een warmte-
wisselaar tot schotten gemaakt 
van gerecycled plasticafval (bij-
voorbeeld petfl essen), een ver-
huisbedrijf dat met elektrische 
(vracht)wagens rijdt, het ge-
meentehuis, een ondernemer 
die door gebruik van zonnepa-

nelen en warmteopslag geheel 
energie-neutraal is enzovoorts. 
Met niet te vergeten steeds meer 
particulieren die zonnepanelen 
en/of een zonneboiler plaats-
ten. En natuurlijk de coöperatie 
Zon Op Schulpstet met de Eer-
ste Castricumse Zonnecentrale 
op een dak van een gemeente-
gebouw. Het is allemaal mogelijk 
en het wordt allemaal in Castri-
cum toegepast.
Tip: in Akersloot wordt er door 
CALorie een tweede Zonnecen-
trale gelegd op het dak van de 
Brandweerkazerne - belangstel-
lenden kunnen daarvoor nog in-
tekenen voor een of meerdere 
panelen. Informatie via info@ca-
lorieenergie.nl.

Castricum - In de aanloop naar 
de inmiddels geannuleerde Uit 
de Kunst activiteiten met het 
thema Op Reis had het Strand-
vondstenmuseum al afspraken 
gemaakt met kunstenaars en 
musici voor exposities en optre-
dens. Deze gaan gewoon door 
op 5 en 6 juli. Er is een expo-
sitie van Anouk van de Beek. 
Haar werk bestaat uit foto’s en 
foto’s op hout. Willem van der 
Burgh en Cora Blekemolen tre-
den op en brengen een muzi-
kaal programma waarin het the-
ma Op Reis is verwerkt op zater-
dag 14.00 en mogelijk op zondag 
rond 13.00 uur. Er is een expo-
sitie van Manon van Beek, een 
van de ‘Creatieve Wieven’ die vo-
rige week samen met de leer-
lingen van de Augustinusschool 
een modeshow hielden met mo-
de gemaakt van vaatdoeken, ge-
baksdozen en ander materiaal. 
Manon heeft zich verder gespe-
cialiseerd in het ontwerpen van 
huisdecoraties en handgemaak-
te tassen. Naast deze optredens 
en exposities nemen dichter Bob 
van Leeuwen en de kunstenaars 
Ernie Gerrits en Joop Bakker ook 
deel aan dit evenement.

Kunstuitje op 
de Zanderij

Inbrekers na 
achtervolging 
aangehouden

Akersloot/Limmen - Vrij-
dagochtend zijn twee man-
nen in Limmen aangehouden 
die kort daarvoor bij een wo-
ning in Akersloot geprobeerd 
hadden om in te breken. Rond 
2.30 uur hoorde de bewoner 
van een woning aan het Ker-
kemeer geluid, ging kijken en 
stond oog in oog met een man 
die de deur probeerde open te 
breken. Deze ging er hardlo-
pend vandoor. De politie werd 
ingeschakeld en de omge-
ving doorzocht. Vervolgens re-
den twee voertuigen met hoge 
snelheid Akersloot uit. De po-
litie ging er achteraan waar-
na een achtervolging plaats-
vond over de A9 in de rich-
ting van Heemskerk en daar-
na weer terug in de richting 
van Alkmaar. Bij de afslag Uit-
geest gingen de auto’s rich-
ting Limmen waar een van bei-
de voertuigen tegen een boom 
tot stilstand kwam op de Rijks-
weg ter hoogte van de Zuid-
kerkenlaan. Een bijrijder ging 
er hardlopend vandoor, maar 
werd even later aangehouden 
aan de Vuurbaak. Beide ver-
dachten, Amsterdammers van 
22 en 23 jaar, zijn naar het zie-
kenhuis overgebracht met on-
bekend letsel. In de auto werd 
inbrekersgereedschap aange-
troffen. Het tweede voertuig is 
ontkomen in de richting van 
Alkmaar.
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Alternatief voor Landalpark
Er is heel veel discussie over een Landalpark op de Zanderij. Ook ik 
vind het jammer als een prachtig natuurlandschap verdwijnt. Ik heb 
een alternatief: een Landal-hotel op de plek waar nu Kaptein Kaas 
gevestigd is. Zoiets als De Bonte Wever in Assen. Dan is iedereen blij, 
natuurgebied behouden en middenstand profiteert!
 
Nicolette Dorenbos.

Dag van de Bij 
bij Hof van Kijk Uit
Castricum - Een groep vrijwil-
ligers is sinds een aantal weken 
bezig met het organiseren van 
de Dag van de Bij. Onlangs ont-

vingen zij hier een subsidie voor 
van het ‘Betrekken bij Groen 
Fonds’ van de Provincie Noord-
Holland. De Dag van de Bij vindt 
plaats op zondag 6 juli in het Hof 
van Kijk Uit in Castricum.
De activiteiten beginnen om 
13.00 uur. Pim Lemmers, mis-
schien wel Nederlands bekend-
ste imker, komt om 13.00 uur 
vertellen over de situatie van de 
bijen in Nederland.
Daarnaast is er tussen 13.00 en 
17.00 uur een workshop. Green-
peace laat zien hoe een bijenho-
tel wordt gebouwd en kinderen 
kunnen meedoen.
De meiden van het kinderkunst-
collectief Zeezelaar prikkelen 
kinderen met verhalen, materi-
alen en ideeën en gaan met ze 
aan het werk om samen iets te 
maken.

Meester Fred met pensioen
Akersloot - Op basisschool De 
Brug is het afscheid van meester 
Fred gevierd. Meester Fred gaat 
na 37 jaar met pensioen. 
Groep 6 van meester Fred was al 
weken bezig met de voorberei-
dingen voor het afscheid. De dag 
begon met een gezellige puzzel-
tocht door het dorp. Onderweg 
moesten er allerlei opdrachten 
uitgevoerd worden. Bij terug-
komst op school moest mees-
ter Fred een door de kinderen 
gemaakte ‘pinata’ stukslaan om 
zijn afscheidscadeau te vinden. 
Vervolgens stond er in het lokaal 
van groep 6 een ‘high tea’ klaar. 
De kinderen hadden de dag voor 
het afscheidsfeest met hulp van 
ouders allerlei lekkernijen ge-

maakt. Aan het eind van de och-
tend werd meester Fred op het 
schoolplein door alle leerlingen  
toegezongen. De kinderen ston-
den opgesteld in kringen en lie-
pen in cirkels rond. Dit had te 
maken met de volksdanslessen 
die meester Fred altijd met veel 
plezier gaf.
Na schooltijd was er een receptie 
waar ouders meester Fred kwa-
men bedanken en hem het bes-
te kwamen wensen voor de ko-
mende vrije tijd die hij mag gaan 
invullen. ’s Middags was er een 
gezellig samenzijn met collega’s. 
De dag werd afgesloten met een 
diner waarbij ook collega’s van 
de  afgelopen 37 schooljaren 
aanwezig waren.

Advies over voeding, 
beweging en leefstijl taboe?

Regio - Voor veel mensen is hun 
gewicht een onderwerp waar 
liever niet over gesproken wordt. 
Mensen weten dat er iets moet 
veranderen aan hun eet- en 
leefpatroon, maar ja dat is las-
tig, moeilijk en niet vol te hou-
den tóch? Néé! Er is een manier 
om blijvend een gezond gewicht 
en leefstijl aan te leren en te be-
houden. 

Linda Kalsbeek vertelt: ,,Als ge-
wichtsconsulente verzorg ik 
consulten, adviezen en work-
shops waarbij de persoon, maar 
ook de persoonlijke situatie op 
nummer één staat. In overleg 
bouwen we daar een passend 
advies en verandering in de ge-
woonten omheen. Welk doel ie-
mand ook wil behalen; ik streef 
ernaar iedereen op een passen-
de manier te begeleiden en op 
een wijze die als prettig wordt 
ervaren. Het behalen van een 
gezond gewicht met een goe-
de coach is voor veel mensen de 

beste manier om tóch het ideale 
gewicht te behalen. 

Juist door de persoonlijke bege-
leiding en ondersteuning is de 
gezonde leefstijl blijvend. Con-
sulten vinden thuis plaats, ook ‘s 

avonds en in het weekend, wan-
neer het uitkomt.
Neem contact op voor een gra-
tis, vrijblijvend kennismakings-
gesprek. Kijk eens op www.
naarjestreefgewicht.nl of bel 06-
23232461 voor meer informatie.

Castricum - Langs 
het Uitgeesterwegge-
tje bevindt zich een 
groot zwanennest. 

Mevrouw Zwaan heeft 
haar nest verlaten om 
zich even te wassen 

en wat takken te ver-
zamelen. Dat gaf Han 
de Swart de gelegen-
heid een blik in haar 
nest te werpen. Want 
hoe groot zijn zwa-
neneieren eigenlijk? 
Groot!

Tai Chi in de 
duinen

Castricum - Willem Heester-
beek geeft vanaf donderdag 3 
juli Tai Chi-lessen in het duin-
gebied. Iedere donderdagavond 
kan men vrijblijvend aanschui-
ven om kennis te maken met Tai 
Chi. De oefeningen zijn eenvou-
dig en niet belastend voor spie-
ren en gewrichten zodat ieder-
een, jong en oud, deze sport kan 
beoefenen. De verzamelplaats is 
het parkeerterrein aan de Ge-
versweg bij de Zanderij. Aan-
vang 19.00 uur. Meer informatie 
op www.taichicastricum.nl of bel 
0251-654859.

Linda Kalsbeek

Accubedrijf Acim koelt 
ijsjes onder de zon

Castricum - De ijs tuk-tuk van 
de Roset nabij het strand in de 
duinen is voorzien van een zon-
nepaneel en regeltechniek door 
Accubedrijf Acim aan de Ruiter-
weg.
Het is nu zonder vervuilende ag-
gregaat mogelijk om het ijs meer 

dan acht uur koud te houden 
door middel van het nieuwe zon-
nepaneel.
IJsjes gekoeld door de zon zijn 
nu ook nog eens maatschap-
pelijk verantwoord gekoeld en 
smaken daardoor misschien nog 
wel lekkerder!
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Grootmeester scoort 
negentig procent
Limmen - Op vrijdag 27 ju-
ni vierde schaakvereniging Vre-
deburg het veertigjarig jubileum 
met een schaaksimultaan door 
de regerend Nederlands kam-
pioen Dimitri Reinderman. De 
grootmeester nam het op tegen 
34 tegenstanders tegelijk.
Voorafgaand aan de simultaan-
séance feliciteerde burgemees-
ter Mans de jarige schaakvereni-
ging en droeg een  fraai schaak-
gedicht voor. Daarna voerde hij, 
namens grootmeester Reinder-
man, de eerste zet uit op het 
bord van clubkampioen Bob 
Stolp. Vervolgens snelde Rein-
derman in hoog tempo langs 
de 34 borden, waarachter de le-
den van SV Vredeburg, en en-
kele prominente oud-leden, met 
de zwarte stukken speelden. Na 
een zet of vijftien had de groot-
meester zijn eerste tegenstan-
der reeds te pakken. De jongste 
deelnemer, Jort Houben, werd 
deskundig mat gezet. Velen 
overkwam daarna hetzelfde on-
vermijdelijke lot: langzaam maar 
zeker kansloos worden wegge-
schoven door een superieure te-
genstander.
Harold Ebels boekte echter een 
succes door Reinderman als eer-
ste een half puntje af te trogge-
len. Na een voor hem ongelukki-
ge stukkenruil ging Reinderman, 
in een iets mindere stelling, in op 

het remise-aanbod. Oud-club-
kampioen Thomas Broek, thans 
uitkomend voor De Wijker Toren, 
wist vervolgens de grootmees-
ter zelfs te verslaan. Broek pro-
duceerde een diepzinnige com-
binatie, waar Reinderman, die als 
simultaangever voortdurend à 
tempo de zetten van zijn tegen-
standers beantwoordde, zich op 
verkeek. Tegen het einde van de 
simultaansessie toen Reinder-
man al een dikke twintig tegen-
standers had verslagen, slaag-
den achtereenvolgens Jos Admi-
raal, Ed Stolp, Bob Stolp en Niels 
Hageman er nog in een remise te 
scoren.  Geen risico’s nemen en 
zorgvuldig verdedigen, was de 
succesformule voor hen. Jan Le-
vering tenslotte bleef het langste 
in strijd, maar moest in de één-
tegen-één-situatie die daardoor 
ontstond snel het hoofd bui-
gen voor de nationaal kampioen. 
Eindstand: 30,5-3,5. Reinderman 
liet met de winstscore van bijna 
negentig procent zien dat er een 
groot verschil is tussen professi-
oneel schaak op grootmeesterni-
veau en het verenigingsschaak, 
zoals dat bij SV Vredeburg wordt 
bedreven. Voor Reinderman was 
het ‘a day at the office’, maar voor 
de leden van SV Vredeburg een 
bijzondere schaakavond en een 
memorabel onderdeel van de ju-
bileumactiviteiten.

Castricum - Afgelopen winter-
seizoen is het driebandenteam 
van biljartvereniging WIK, be-
staande uit Jörgen Bolten, Jaap 
Frans en Klaas Jongeneel, kam-
pioen driebanden tweede klasse 
geworden van het District Noord 
Holland-Midden. 

Dit kampioenschap gaf recht op 
deelname aan de finale in Lis-
se. Hier werden zij met één punt 
verschil met de winnaars twee-
de. Door deze prestatie werden 
zij geplaatst voor de landelijke fi-

nale, op zaterdag 27 juni in Nieu-
wengein. Hiervoor hadden zich 
acht teams geplaatst, die in twee 
poules van vier met elkaar de 
strijd aangingen. 

Na de poulewedstrijden, waarvan 
er zes partijen van de negen par-
tijen werden gewonnen door WIK 
3, stond het team op een tweede 
plaats in de eindstand. Door deze 
plaatsing mochten ze met de an-
dere nummer twee spelen om de 
derde en vierde plaats. Na twee 
van de drie gespeelde partijen 

WIK 3 derde in 
landskampioenschap

te hebben gewonnen, konden 
de spelers de gelukwensen van 
voorzitter Peter Vos in ontvangst 

Lisanne 
Schoonebeek 
klaar voor NK
Castricum - De Castricum-
se Lisanne Schoonebeek (14) 
heeft zich als vierde geplaatst 
voor deelname aan het NK 
meerkamp voor C-junioren (14 
en 15 jaar) in september. 
Met haar totaalscore van 4356 
verbeterde de eerstejaars-ju-
niore begin juni in Lisse het 
clubrecord met maar liefst 130 
punten. Daarbij waren ook per-
soonlijke en clubrecords op 
de 150 meter (19.49), 80 me-
ter horden (12.41) en 600 me-
ter (1.37.58). Met die laat-
ste prestatie is Lisanne lande-
lijk de snelste atlete in dit sei-
zoen bij de C-juniores. De to-
taalscore betekent een vier-
de plaats in de seizoensrang-
lijst bij de oudere C-meisjes.  
De weken voor en na de meer-
kamp scherpte Lisanne ook 
het clubrecord op de 400 me-
ter aan tot 59.45, de 200 me-
ter tot 27.09 en op de 100 meter 
horden tot 15.37. In september 
wachten voor haar het NK in-
dividuele nummers, NK meer-
kamp en NK voor clubteams. 
(Joyce Schoonebeek)

nemen. De trofee werd door de 
KNBB aan het team overhan-
digd.

Castricum - De slagwerk-
docenten van Toonbeeld ge-
ven op maandag 7 juli spette-
rende workshops voor kinde-
ren! Zij hoeven niet eerder een 
instrument te hebben bespeeld 
om mee te doen, want muzikaal 
worden de deelnemers vanzelf 
tijdens deze activiteit! De bijdra-
ge voor de slagwerkworkshop is 
4 euro en de activiteit is bedoeld 
voor kinderen van 4 tot en met 
12 jaar. Wie mee wil doen kan 
zich aanmelden voor deze acti-
viteit van de Vakantiecocktail bij 
de Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5 Castricum, te-
lefoon 0251-656562.

Slagwerk-
workshop

Biesterbos Open 
geopend met clinic
Bakkum - Het Biesterbos Open 
is begonnen! Zondag en maan-
dag stonden in het teken van 
kwalificatiewedstrijden, waar 
maandagavond het toernooi of-
ficieel geopend is met een cli-
nic voor de volwassene leden 
van TC Bakkum. Dinsdag is het 
hoofdtoernooi van start gegaan, 
waarin 56 nationaliteiten strij-
den voor de titel. Het Biesterbos 
Open is een bekende naam ge-
worden in het internationale ten-
niscircuit. Spelers vanuit 56 lan-
den zijn naar Bakkum gekomen 
om te strijden voor de titel. Daar 
zitten ook Nederlandse talenten 
bij; de Nederlandse tennisbond, 
de KNLTB, hebben enkele wild 
cards gegeven aan jeugdspelers 
om zich te meten met de inter-
nationale top. Een plek voor het 
hoofdtoernooi is ook te bereiken 
middels het kwalificatietoernooi. 
TC Bakkum-talent Marnix Blom 
nam hier aan deel. Hij had het 
lef zich in te schrijven en mocht 
op het centre court zijn kunsten 
vertonen aan het publiek. Mar-
nix speelde een goede eerste set 
tegen de Nederlander Ryan Nij-
boer, die in de top 20 staat van 
de Nederlandse jeugd tot en met 
16. Marnix kwam met 5-3 ach-
ter, maar wist dit om te buigen 
in een 6-5 voorsprong. Helaas 
kon hij niet doordrukken en ver-
loor de tiebreak. In de tweede 
set kon Marnix zijn niveau van 
de eerste set  geen vervolg ge-

ven en ging met 6-0 ten onder.  
Andere Nederlanders die wel 
succes hadden in het kwalifica-
tietoernooi waren Guus Koever-
mans, Phillis Vanenburg (doch-
ter van de voetballer Gerald) en 
Zawadi Fulani. De avond ervoor 
werd het Biesterbos Open offici-
eel geopend middels een clinic 
voor de volwassen leden van TC 
Bakkum. 18 leden hadden zich 
opgegeven om de nodige tips en 
trucs te krijgen van de tennisse-
lectie van de club, onder leiding 
van hoofdtrainer Geert Koeman. 
De deelnemers leerden spelen 
op timing, ontspanning en hier-
mee techniek en kracht te com-
bineren. Hopelijk kunnen zij deze 
tips toepassen in hun toekomsti-
ge wedstrijden!
Tijdens het lezen van deze editie 
is het hoofdtoernooi inmiddels 
ook begonnen. Bij de meisjes 
zijn de ogen gericht op de Ame-
rikaanse Jessica Ho (ranking 81) 
en de Chileense Fernanda Aste-
te (ranking 89). Van de jongens 
zijn de favorieten voor de eind-
zege Mandresy Rakotomalala 
(Frankrijk, ranking 88) en Mar-
celo Tomas Barrios Vera uit Chili 
(ranking 91). Op www.biesterbo-
sopen.nl is alle informatie te vin-
den over het toernooi: elke dag 
een verslag, foto’s en de bijge-
werkte schema’s. Naast wed-
strijden overdag, zijn er ’s avonds 
ook wedstrijden te zien. (foto: 
Wim Peperkamp)
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Markt brengt 1250 euro op
Akersloot - In alle vroegte werd 
er vorige week door de vrijwilli-
gers van Stichting Samen Spelen 
opgebouwd; marktkramen, een 
springkussen, vier op een rij, de 
schminktafel en limonadekraam. 
Naast de vrijwilligers waren vele 
vrienden en familieleden opge-
trommeld om verschillende pos-
ten op te vullen. Om 14.00 uur 
klonk het startsein, de kinderen 
konden
actief meedoen aan het piraten-
spel, poppenkastspel, ze konden 
naar de poppendokter of langs 

diverse marktkramen. Ook wa-
ren er pony’s aanwezig van Stal 
Meijerij. Om 17.45 uur kwam het 
verlossende woord: er was 1.250 
euro opgehaald voor Stichting 
Samen Spelen. Een prachtig be-
drag wat uit handen van Sophie 
Helsloot werd overhandigd aan 
Siem Schoon, de oprichter van 
de stichting. De Stichting Sa-
men Spelen speelt voor kinderen 
die in ziekenhuizen verblijven, in 
medische kinderdagverblijven, 
op zmlk- of mythylscholen en in 
andere zorginstellingen.

Zorgvilla Van Hollant 
Craenenbroeck

Regio - In Heiloo is de bouw 
gestart van een uniek woon-
zorgconcept. Vanaf december 
2014 zal Zorgvilla Craenen-
broeck een particulier alterna-
tief bieden voor het reguliere 
verzorgings- en verpleeghuis 
in Noord-Holland. Met klein-
schaligheid als een belangrijk 
pre. De zorgvilla biedt 29 ap-
partementen voor ouderen die 
op zichzelf willen blijven wo-
nen, maar wel direct zorg wen-
sen te ontvangen. Hiervan zijn 

er 22 geschikt voor echtpa-
ren. Daarnaast zijn er speciale 
voorzieningen aanwezig voor 
ouderen met geheugenproble-
men. Alles om levensloopbe-
stendig te kunnen wonen, hoe 
de zorgvraag zich in de toe-
komst ook ontwikkelt.
Meer informatie kan gevon-
den worden op www.vanhol-
lant.nl of de Van Hollant-Fa-
cebookpagina. Op de website 
kan ingeschreven worden op 
de nieuwsbrief.

Jac. P. Thijsse College: 
MAVO: Wesley  Zandbergen, 
Yusuf Yusuf, Mandy Kraak-
man, Yi Fan Wang, Joël Era-
des, Tobias Zandbergen, 
Maartje Plomp. HAVO:  
Eva Hageman, Amy Hollen-
berg, Mats Pepping, Daphne 
van Daalen, Sjoerd van Gen-
nip, Alexander Kerkhof, Je-
roen Mooij, Jurriaan Nuijs, 
Isabel Peereboom, Ren-
zo Schram, Joeri Westerhof, 
Huub Bakker, Tiuri van Dam, 
Benjamin Eugster, Ruben Ha-
verman, Mariska Hoogeland, 
Daphne van den Hoven, Ke-
vin Jadoul, Tom Kalkman, 
Jesse Koenders, Alex Kolk, 
Linn Melgers, Dewi Couwen-
berg, Sven Liefting. VWO: 
Winnie Hofstra, Lorentz Teu-
fer, Shannon Wille, Nadine 
Mathôt, Marijn Reiche, Mari-
sha Rouwenhoff. 
 
Clusius College Castricum:
Basisberoepsgerichte leer-
weg: Joey Seewald. Kaderbe-
roepsgerichte leerweg: Tess 
Olgers, Bob Juffermans, Amy 
Voebel
Lianda Everts, Mylotte Bos-
hoven, Jonathan Jonker, Kim 
van Rixel, Jet Stam, Niels 
Rijkschroeff, Quinty Gaas-
enbeek, Mitchell Goedhart, 
Anouk Hanegraaf. Gemeng-
de Leerweg: Emma Duijn, 
Martha Timmerman, Demi 
van der Himst. 
 
Bonhoeffercollege:
MAVO: Tischa Frigge, Erik de 
Koning, Shirley Levering, Ar-
jan Remmers, Jevon Smit, Yo-
ran van Til, Marijn van den 
Boogaard, Sebastiaan Boog-
aard, Alex Brandes. HAVO: 
Sander Boerkoel, Lisette 
Coppens, Anne Duijn, Maai-
ke Fraase Storm, Denzel Gie-
ling, Jasper Goedhart, Iwan 
Greeve, Marit Groenland, 
Rick Haakman, Emma Helder, 
Anne Kornman, Wietze van 
der Meulen, Anne ten Sel-
dam, Justin van Tussenbroek. 
Gymnasium: Chris Legêne.

Alsnog 
geslaagd!

Akersloot - Zondag 6 juli rijdt 
motorclub A.M.C. Bacchus weer 
de bekende ‘Happy Sunday Toer’. 
Deze tocht is ongeveer 160 kilo-
meter lang en gaat door de he-
le provincie.
Motorrijders in de regio die 
(nog) geen lid zijn van de club, 
maar er wel van houden om af 
en toe een leuk stukje te toe-
ren, kunnen meerijden. Inschrij-
ven kan van 10.00 tot 12.00 uur 
bij café ‘t Voorom. De route is 
gemaakt voor de GPS, maar het 
ook mogelijk in een groepje mee 
te rijden.

Motorrijders 
gaan op pad

Ademhalingsproblemen 
bij buitenbrand
Castricum - Op de C.F. Smeet-
slaan zijn zondagochtend rond 
1.40 uur twee brommers in de 
brand gestoken.
De brommers stonden onder de 
galerij  van de flat De Weere. De 
rook die bij de brand vrij kwam 
is terechtgekomen in een boven-
gelegen woning. Hierdoor moest 
een oudere man, die rook had 
ingeademd, mee met de ambu-
lance voor nacontrole. Ook zijn 
er diverse ramen van de naast-
gelegen kelderboxen uit elkaar 
gesprongen door de hitte. De 
brandweer heeft het vuur ge-
blust en de rook met een ven-
tilator uit de woning gedreven. 
Ook hebben ze de ergste roet-
schade weggespoten met de ho-
gedrukstraal. Getuigen of men-
sen die weten wie de daders zijn 
van de brandstichting kunnen 
contact opnemen met de poli-
tie tel 0900-8844. Foto: Hans Pe-

ter Olivier. Castricum - Op de C.F. 
Smeetslaan zijn zondagochtend 
rond 1.40 uur twee brommers in 
de brand gestoken.
De brommers stonden onder de 
galerij  van de flat De Weere. De 
rook die bij de brand vrij kwam 
is terechtgekomen in een boven-
gelegen woning. Hierdoor moest 
een oudere man, die rook had 
ingeademd, mee met de ambu-
lance voor nacontrole. Ook zijn 
er diverse ramen van de naast-
gelegen kelderboxen uit elkaar 
gesprongen door de hitte. De 
brandweer heeft het vuur ge-
blust en de rook met een ventila-
tor uit de woning gedreven. Ook 
hebben ze de ergste roetschade 
weggespoten met de hogedruk-
straal. Getuigen of mensen die 
weten wie de daders zijn van de 
brandstichting kunnen contact 
opnemen met de politie tel 0900-
8844. Foto: Hans Peter Olivier.

,,Bescherm regio tegen 
dreigende aantasting”
Castricum – ,,Tijdens een infor-
matiebijeenkomst van het Minis-
terie I&M en Pro Rail in een over-
vol Johanna’s Hof kwamen meer 
vragen dan antwoorden naar vo-
ren. Men gaf een vooral techni-
sche toelichting op de procedu-
re en varianten voor een opstel-
terrein bij Castricum of Uitgeest. 
Kaartmateriaal in een zijzaal was 
niet bepaald duidelijk en be-
langstellenden werden verwe-
zen naar een ‘workshop’ die op 
11 september wordt gehouden.” 
Dat zegt Frank du Long, voorzit-
ter van de Werkgroep Acties Uit-
geest & Omgeving.
,,Al op 27 mei hebben wij tijdens 
een hoorzitting van de Provin-
ciale Commissie Ruimte & Mi-
lieu het volgende naar voren ge-
bracht: ‘Plannen van de provin-
cie en MRA om hier een Spoor-
wegen knooppunt met opstel- 
en parkeerterreinen en vervol-
gens stedelijke verdichting te re-
aliseren, staan haaks op de SV 
Uitgeest2020, ofwel onze demo-
cratisch vastgestelde structuur-
visie. Een onzalig plan dat niet 
past in bestaand beleid, maar 
ook niet binnen de Schiphol con-
touren. Wij kunnen en mogen 
niet accepteren dat een kong-

si van Pro Rail, de NS, ANWB, 
Vestia, Ministerie voor I&M, Pro-
vinciaal Bestuur en andere on-
der regie van de Vereniging EU-
Deltametropool hier de gang 
van zaken bepaalt en wij vinden 
dat de lokale en regionale poli-
tiek dient in te grijpen.’ Aan de 
vertegenwoordiger van Pro Rail 
hebben wij tijdens de informa-
tieavond gevraagd om beleids-
matige aandacht voor de wer-
kelijke vervoersbehoefte in onze 
Buch-regio. Onze cluster van fo-
rensengemeenten, die de kwali-
teit van de woon- en leefomge-
ving hoog in het vaandel heeft 
staan, is vooral gebaat bij vol-
doende snelle doorgaande trein-
verbindingen. Op de massale ur-
banisatieplannen van genoem-
de kongsi zitten wij hier niet te 
wachten! 
Na het politieke reces en de zo-
mervakantie willen wij samen 
met de vele betrokken bewoners 
en hun organisaties overleggen 
hoe wij onze regio tegen de-
ze dreigende aantasting kunnen 
beschermen. Zodat we op 11 
september gezamenlijk tijdens 
de nieuwe bijeenkomst van Pro 
Rail goed beslagen ten ijs kun-
nen komen.”



Limmen - Vorige week zijn de 
mixkampioenschappen voor de 
jeugd oranje en groen gespeeld 
bij tennisvereniging Limmen. De 
winnaars waren bij oranje: Britt 

Schut en Noud Timmerman, bij 
groen waren het Femke Zand-
bergen en Guido Bollweg die 
er met de eerste plaats vandoor 
gingen.

Verstegen strijdt om hand-
having in Super League

Castricum - Vorig weekend is 
Sanne Verstegen in actie geko-
men in de Super League van de 
Europees kampioenschap lan-
denteams. Verstegen kwam za-
terdag in actie op de 800m. 
Het Nederlands team presteer-
de wisselend met zeven laatste 
plaatsen en overwinningen op 
de 3000m bij de vrouwen door 
Sifan Hassan en op de 200m 
vrouwen door Dafne Schippers. 
Helaas was de ploeg niet sterk 
genoeg voor handhaving in de 
hoogste divisie van dit kampi-
oenschap en was de elfde plek 
(208 punten) het hoogst haal-
bare. 
Andere TDR atleten kwamen 

vrijdag in actie bij de Trackmee-
ting in Utrecht en zaterdag in het 
Belgische Lier. Sanne Verstegen 
haalde dinsdag nog het EK-li-
miet binnen met een persoon-
lijk record van 2.00,70 en hoop-
te zaterdag een tactisch goede 
race toe te voegen aan haar pril-
le ervaring op dit niveau. Dit pak-
te helaas niet zo uit en resulteer-
de in een teleurstellende elfde 
plaats. Verstegen probeerde van 
500 naar 600 nog alles in te ha-
len maar kwam vervolgens op de 
eindsprint te kort. De Castricum-
se gaat zich nu voorbereiden op 
Zürich en neemt deze ervaring 
mee om daar wel het gewenste 
niveau te kunnen etaleren.Sports at Sea op strand 

nu volop in bedrijf 
Bakkum - Zaterdag een week 
geleden was de opening van 
het nieuwe watersportcentrum 
Sports at Sea op het strand van 
Castricum. Sports at Sea wordt 
het nieuwe verzamelpunt voor 
watersporters en strandliefheb-
bers. Het biedt openbare facili-
teiten en opslag voor alle van-
af het strand mogelijke sporten. 

Door het mooie weer en grote 
opkomst was het een zeer druk-
ke en gezellige dag. 

Het pand werd in de namiddag 
officieel geopend door de drie 
initiatiefnemers, CKenG-lijsttrek-
ker Roel Beems en de Noord-
Hollandse gedeputeerde Econo-
mische Zaken, Jan van Run. 

Vredeburg veertig jaar, 
nog steeds springlevend
Limmen - Schaakvereniging Vre-
deburg vierde op 27 en 28 juni het 
40-jarig jubileum met een simul-
taansessie door de regerend Ne-
derlandse kampioen Dimitri Rein-
derman en een feestavond. Het is 
deze dagen veertig jaar geleden 
dat de buurmannen Piet van der 
Heijdt en Cor Visser, daartoe aan-
gemoedigd door toenmalig bur-
gemeester Molhoek, het initia-
tief namen een schaakvereni-
ging op te richten in Limmen. De 
vereniging, die zijn naam kreeg 
vanwege de gekozen speelloca-
tie in Vredeburg, startte met ze-
ven leden en is uitgegroeid tot 
een bloeiende schaakvereniging. 
Iedere vrijdagavond, in de peri-
ode van september tot en met 
mei, komen ongeveer veertig le-
den bijeen om de schaakstukken 
ter hand te nemen. SV Vredeburg 
speelt een interne competitie en 
neemt daarnaast met drie teams 
deel in de competitie van de 
Noord-Hollandse Schaakbond. 

Ook de toernooien met Kerstmis 
en Pasen behoren tot de gewaar-
deerde verenigingscultuur. Ere-
lid Piet van der Heijdt speelt trou-
wens nog steeds z’n potje mee. 
Ook de huidige verenigingsvoor-
zitter Jos Admiraal was één van 
de leden van het eerste uur.
Ter ere van het jubileum kwam 
niemand minder dan regerend 
Nederlands kampioen Dimitri 
Reinderman naar Limmen. Op 27 
juni nam hij het in een simultaan-
sessie op tegen alle leden van SV 
Vredeburg. Burgemeester Mans 
was aanwezig om de eerste zet 
uit te voeren. Een dag later, op za-
terdag 28 juni, vierden de scha-
kers, samen met hun partners 
en met oud-leden, een jubileum-
feest. Een feestcommissie, on-
der leiding van Bert van Diermen, 
zorgde voor een programma met 
muziek, presentaties. Waar an-
ders dan in de bovenzaal van Vre-
deburg kon het jubileumfeest ge-
pland zijn?

Castricum - Bushcraft is de 
techniek van leven in de natuur. 
Eeuwenoude kennis en vaardig-
heden worden ingezet om de 
vrijheid van het overleven te er-
varen.
Een eigen schuilplaats maken, 
water zuiveren en voedsel vin-
den in de natuur.
Tijdens de tweedaagse cursus 
leren de deelnemers verschillen-
de technieken om vuur te ma-
ken, welke planten wel of niet 
gegeten kunnen worden en hoe 
veilig overnacht kan worden in 
het wild. Ook wordt er aandacht 
geschonken aan het lopen met 
een kompas. Op 19-20 juli en 27-
28 september  is de mogelijkheid 
om twee dagen deel te nemen 
aan de Bushcraft cursus.
Deze vindt plaats in de Noord-
Hollandse duinen. Via www.
campinggeversduin.nl wordt dit 
avontuur bereikbaar.

Minimale leeftijd vanaf achttien 
jaar of met volwassen begelei-
ding vanaf acht jaar. 

Overleven in
de natuur

Peter Langevoort
toch echt de sterkste
Akersloot - Akersloter Peter 
Langevoort is als winnaar uit de 
bus gekomen van de tweede rit 
om de Kids and Parents Bike-
school (KPB) mountainbike cup 
op sportcomplex de Cloppen-
burgh. Door het ontbreken van 
enkele podiumkandidaten ont-
stond er een enerverende wed-
strijd. De altijd enthousiaste Chris 
Kemp was het die de knuppel in 
het hoenderhok gooide door al-

leen aan de haal te gaan. Lan-
gevoort ging, eerst lange tijd in 
gezelschap van Henk Louwe, op 
zoek naar de ontsnapte leider. 
Ook Dirk Dekker kon zich rede-
lijk met de strijd bemoeien. Het 
bleef spannend tot in de laat-
ste paar honderden meters toen 
Langevoort zijn alles beslissen-
de demarrage plaatste en Chris 
Kemp zijn hielen liet zien. Henk 
Louwe werd derde.

Limmen - Woensdag 2 ju-
li gaan de jongeren van Con-
quista sporten op het veld. 
Verzamelen bij Conquista om 
14.00 uur. Conquista is tijdens 
de zomervakantie gesloten tot 
20 augustus.

Conquista 
sport

Castricum - Een hapje eten, 
een film en een goed gesprek 
daarna. De afgelopen ja-
ren bleek dit een goede for-
mule voor een serie mooie 
avonden. De kerken in Cas-
tricum bieden ook deze zo-
mer een serie ‘zomeravond-
films’. Niet alleen thuisblijvers 
zijn welkom; ook zomergas-
ten kunnen aanschuiven. De 
filmavonden zijn op donder-
dag, beginnen om 18.00 uur 
en zijn rond 21.00 uur afgelo-
pen. Op 10, 17, 24 en 31 ju-
li en 14 augustus is men wel-
kom in de Maranathakerk, 
Beatrixstraat hoek Kleibroek. 
Op 7 augustus in de Scha-
kel en de Dorpskerk, Kerk-
pad 1. De avonden worden 
begeleid door de pastores of 
een filmliefhebber. Aanmel-
den kan via tel: 0251-654428 
of 654447.

Zin in film?

DE BAL IS TERUG

Jeannette van Café My Way is heel blij,want de
kampioensbal is door de eerlijke vinder teruggebracht!

Wie is de eerlijke vinder?
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