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De lokale winnaars van de Dubbele Lus
Castricum - De zondag gelo-
pen 32e editie van de Lokhorst 
Dubbele Lus door het centrum 
heeft weinig Castricumse win-
naars van achttien jaar en ouder  
opgeleverd. Inge de Jong en Ei-
leen Groenland behaalden een 
eerste en tweede plaats op het 
podium bij de dames. De Castri-
cumse heren deden het minder 
goed; Nicky Berkhout eindige 
als vijfde. Bij 40+ werd Jean-luc 
Grogniet tweede, gevolgd door 
Bart Hulst. 45-plusser Fridthjof 
Koomen mocht het podium be-
klimmen, 50-plusser Kees Den-
neman en de 60-plussers Gerard 
Blees en Jan Bodewes. 
Bij de dames 40+ behaalden Nel 
Grootjen en Marion Grandiek 

een tweede en derde plaats. In 
de categorie 14-17 jaar wa-
ren de bekers en bloemen voor 
Niels Gersonius, Martijn Kuijs en 
Jan Tervoort en de meisjes Car-
lijn van Esch en Meinske Haak.
Daan Bremer werd eerste in de 
categorie 11-13 jaar, Lenn Poel 
werd derde, Noor Smit eindigde 
als eerste bij de meisjes en dat 
was al voorspeld. In de catego-
rie 8-10 jaar waren de winnaars 
Rick Thomasse, Lise Lemsom, Fi-
net Neelissen en Yara ter Laare. 
Bij de allerkleinsten behaalden 
Rowan Dekker, Greg Geerlings, 
Tijmen Hooning, Iris de Wit, Mar-
lotte Vliese en Anais Spaan de 
zege. De Iep won de estafette-
loop.

Castricum - Ron de Haan, lid 
van de gemeenteraad voor de 

Kandidaat voor Tweede Kamer
VrijeLijst, is op 12 september ver-
kiesbaar voor de Tweede Kamer. 
Nederland Lokaal heeft hem 
in vier van de twintig kieskrin-
gen vlak na de Zeeuw Ton Schij-
venaars opgenomen bij de eerst 
verkiesbare kandidaten. 

Nederland Lokaal wil dat Den 
Haag beter luistert naar wat er 
gaande is in de 415 Nederland-
se gemeenten. De kandidaten 
voor Nederland Lokaal vertegen-
woordigen in hun eigen woon-
plaats allemaal een lokale partij. 

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Hooglander
hamburgers

4 stuks € 4,99
Vleeswarentrio

Zeeuws spek
Gebraden gehakt

Fricandeau
samen € 4,99

Tomatensoep
2e ltr    ½ prijs

Castricum
Heerhugowaard

Van 9,95 nu

appelslof

7.50
Geldig van woensdag t/m zaterdag • TOP 3 GOEDKOOPSTE SUPERMARKT •

* Deze actie is alleen geldig bij DEEN Castricum

GRATIS verse 
stroopwafels 
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van € 20,- 
of meer aan 
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Lisette en haar leven in Shanghai

Shanghai - Lisette Brattinga-
Haker (42) is geboren en geto-
gen in Castricum. Haar man Wal-
ter werkt als marketingdirecteur 
voor een internationaal bedrijf, 
Henkel Asia Pacific. Nadat hij in 
juli 2011 als expat was uitgezon-
den naar Shanghai volgde Liset-
te. Zij arriveerde in deze ‘boo-
ming city’ met 23.6 miljoen in-
woners, 4.000 wolkenkrabbers 
en duizenden hoge torenflats in 
augustus samen met haar twee-
lingkinderen Tom en Emma. 

Ayi en chauffeur
Als ambitieuze zelfstandige was 
het wel even wennen te leven 
als een expatvrouw met dage-
lijks een hulp in de huishouding 
en een chauffeur ter beschikking 
op elk uur van de dag. Met een 
taxi rij ik één van de honderden 
compounds in Shanghai binnen, 
na controle door de bewaker en 
nadat deze een telefoontje rich-
ting Lisette heeft gepleegd. Zij 
staat al voor haar huis en ont-
vangt me hartelijk. In tegenstel-
ling tot het hectische verkeer en 
de grote hoeveelheid mensen, 
die je constant in Shanghai op 
straat ziet, heerst er in de com-
pound een oase van rust. Er wo-
nen mensen uit de gehele we-
reld. Wijd verspreid staan mooie 
villa’s met een muur eromheen. 
Het lijkt op een klein dorp.
Een expat (expatriate) is iemand 
die tijdelijk in een land verblijft 
met een andere cultuur dan die 
waarmee hij is opgegroeid. Iede-
re expat en welgestelde Chine-
zen uit de midden- en hoge klas-
se hebben een fulltime ayi, hulp 
in de huishouding. Bij Lisette 
werkt de ayi parttime, zij maakt 
schoon en strijkt. De was en ko-

ken doet Lisette liever zelf. Het 
internationale rijbewijs is niet 
geldig in China. Walter en Liset-
te mogen daarom niet zelf  auto-
rijden en hebben een chauffeur 
nodig. Bij ongevallen word je al 
snel aansprakelijk gesteld als 
‘rijke’ Westerling. Op de wegen 
zie je niet meer zo veel fietsers 
als vroeger, wel veel elektrische 
scooters en auto’s. Sinds kort is 
er een nieuw beleid in Shanghai: 
heb je geen parkeerplaats, dan 
mag je geen auto hebben. Wal-
ter en Lisette kennen een paar 
woorden Chinees, voorname-
lijk beleefdheidswoorden. Tom 
en Emma hebben door hun Chi-
nese les op school een grotere 
woordenschat. Er wonen 250.000 
Westerse expats in Shanghai, 
waaronder 2.500 Nederlanders. 
Lisette: “Wij kregen een paar da-
gen de tijd om een compound te 
vinden waar wij wilden wonen. 
Wij hebben vooral gekeken naar 
de ligging ten opzichte van kan-
toor, school, de winkels en an-
dere stadsdelen. Daarnaast was 
het vinden van een fijn huis, veel 
groen, rust en voldoende bui-
tenspeelruimte voor de kinderen 
belangrijk.” Er is een clubhuis in 
de compound met zwembad.

Internationale school
De kinderen gaan naar een goe-
de school en de hoge kosten 
worden betaald door het bedrijf. 
Walter en Lisette kozen ‘The Bri-
tish International School Shang-
hai met 1.100 leerlingen. Tom en 
Emma spraken in het begin maar 
een paar woorden Engels, maar 
zaten binnen een jaar door de elf 
uur Engelse les per week op het 
niveau van een kind uit Groot-
Brittannië. Ze leren ook Manda-

rijn. Na schooltijd zijn er zo’n 70 
activiteiten waaraan de kinderen 
kunnen meedoen, variërend van 
knutselactiviteiten, muziek stu-
deren en vooral sport. Het on-
derwijs is Brits en lijkt in niets 
op het Chinese onderwijs. Li-
sette: “Omdat de Chinezen maar 
één kind mogen hebben, moet 
dat wel een toppertje worden. 
Al heel jong moet er na school 
nog uren huiswerk worden ge-
maakt en sommige kinderen 
krijgen nog extra privéles thuis. 
‘Des te meer je leert, des te be-
ter je wordt’ is hier het principe.” 
De druk om te presteren  is groot 
en zelfmoord onder tieners komt 
geregeld voor. Momenteel mo-
gen mannen en vrouwen, die al-
lebei enig kind zijn nu twee kin-
deren hebben. 

Voedselschandalen
“Chinezen eten drie keer warm 
per dag”, vervolgt Lisette. “Rijst, 
varkensvlees en veel groente 
met hete pepers staan er dage-
lijks op het menu. Op de kleur-
rijke markt is het aanbod verras-
send groot. Naar Europese be-
grippen is het allemaal een beet-
je rommelig. Op de markt vind  
je tientallen soorten rijst, aller-
lei voor ons onbekende groen-
ten, vele soorten eieren en voor-
al vele bakken op de grond met 
levende vis, die men ter plekke 
schoonmaakt. Eén ding is me 
echter duidelijk: expats  eten 
niet alles wat de Chinezen op 
de markten tentoonstellen. Zij 
zijn kritisch, spreken met elkaar 
over betrouwbare producten. Li-
sette: “Je leest hier dagelijks over 
voedselschandalen in de krant. 
Vele groenten zijn bespoten met 
giftige pesticiden.” Zij gaat als zo 
velen in haar compound  naar 
een Franse en Australische su-
permarkt, die zij vertrouwen. 

Ambiteus 
Lisette is ambitieus en heeft 
sinds vijfenhalf jaar een eigen 
bedrijf: Cocagne Marketing & 
Communicatie. Als zij erover 
praat, wordt zij steeds enthou-
siaster. In Shanghai zet ze haar 
kennis en ervaring in voor een 
goed doel. Eén keer per week 
gaat zij naar een lokaal weeshuis 
voor kinderen met een lichame-
lijke en/of verstandelijke beper-
king, ‘Starfish Foster Home’ in 
de stad  Xi’an. Hiervoor doet zij 
ook de marketing en communi-
catie. Haar 41-jarige man heeft 
promotie verzorgd. Als gene-
ral manager wordt hij nu de ver-
antwoordelijke man voor de om-
zet van consumentenlijmen in de 
Benelux. Na een jaar  in Shang-
hai vertrekken zij spoedig weer 
naar Nederland. Jammer, ook 
voor de kinderen, die  er een 
fantastische tijd doormaakten en 
veel hebben geleerd over China, 
een land waar het allemaal an-
ders is dan in Nederland. Lisette: 
“Het was een leerzaam en inte-
ressant jaar en wie weet wat de 
toekomst ons nog gaat brengen.” 
(Marga Wiersma).

Walter en Lisette Brattinga met hun kinderen Emma en Tom.

‘Concerto sul Piazzza del Panettiere’

Zaterdag openluchtcon-
cert met drie orkesten 
Castricum - Op zaterdag 14 ju-
li vanaf 19.30 uur vindt op het 
Bakkerspleintje een openlucht-
concert plaats. Dit concert wordt 
gegeven door drie orkesten van 
Emergo; het Double E Orchestra, 
Backum Brass en het groot or-
kest van Emergo. 

Het concert is gratis, een stoel-
tje meenemen wordt aangera-
den. Het Double E Orchestra is 
het opleidingsorkest van Emergo 
en staat onder leiding van Paul 
Bijman. Backum Brass staat on-
der leiding van de getalenteer-
de Erik van de Kolk en heeft een 
succesvol seizoen achter de rug. 

Clenn Keizer zal zijn solo Dimi-
tri laten horen waarmee hij de 
solistenprijs heeft gewonnen op 
het prestigieuze Eurobrass. 
Het Fanfare Orkest van Emer-
go, het groot orkest, staat even-
eens onder leiding van Erik van 
de Kolk. Speciaal voor dit buiten-
concert heeft dirigent Erik van 
de Kolk een Italiaans programma 
geprogrammeerd met het krak-
ter van Night of the Proms. Met 
deze Italiaanse klanken hoopt 
Emergo iedereen in de vakanti-
esfeer te kunnen brengen. Hoe 
toepasselijk is dan ook de on-
dertitel van dit concert: “Concer-
to sul Piazzza del Panettiere”

VVV minder gekort
Castricum - Donderdag heeft 
een krappe meerderheid van de 
gemeenteraad besloten dat de 
lokale VVV volgend jaar minder 
wordt gekort dan was beoogd; 
14.000 euro per 2013 en 29.000 
euro per 2014. Op initiatief van 
Groen Links, PvdA, CKenG en de 
VrijeLijst, die samen een motie 
indienden, is de bezuiniging voor 
2013 gehalveerd. 
Door internet vervult de fysie-
ke loketfunctie van de VVV voor 
toeristen een steeds kleinere rol, 

zo stelt het college. Bovendien 
zou het vooral de ANWB zijn, 
met wie de VVV een onderko-
men deelt die zo’n 80.000 bezoe-
kers per jaar trekt. 
In april wordt verder gepraat 
over de bezuinigingen en het 
voortbestaan van de VVV Castri-
cum. De ANWB, heeft laten we-
ten het contract met VVV Castri-
cum met een jaar te verlengen 
en voor 31 maart 2013 een be-
slissing te nemen rond de voort-
gang vanaf 2014. 

Akersloot - Basisscholen Ja-
cobus en Johannes fuseren per 
1 augustus vanwege het terug-
lopen van het aantal leerlingen. 
Twee groepen van de Jacobus 
verhuizen naar de Johannes en 
twee groepen naar De Lely, om-
dat er nog niet voldoende ruim-
te is om alle leerlingen te huis-
vesten. Het schoolbestuur Flo-
re wil de ruimtelijke integratie 
afronden voor het einde van de 
zomervakantie. De noodzakelijk 
bouwkundige voorzieningen zul-
len in de zomervakantie gerea-
liseerd moeten worden. De An-
toniusschool kan dan vanaf het 
nieuwe schooljaar gebruikma-
ken van het schoolgebouw van 

Scholen samen verder
de Jacobus. Leerlingen van de 
groepen zeven en acht zijn nu 
bij de GGZ in Limmen onderge-
bracht. De raad stemde donder-
dag in met het voorstel dat aan 
de orde kwam tijdens de behan-
deling van het Integraal Huis-
vestingsplan Onderwijs. Ge-
schat wordt dat de  bouwkun-
dige voorzieningen die tot vol-
waardige groepsruimten moeten 
leiden 30.000 euro gaan kosten. 
Ook stemde de raad in met het 
beschikbaar stellen van 40.000 
euro voor een beweegplein voor 
basisschool Paulus in Castricum 
en 47.000 euro om de verkeers-
veiligheid rond deze school te 
verbeteren. 
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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.

Infobordjes voor Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum – In de Tuin van Kapi-
tein Rommel zijn sinds kort nieu-
we informatiebordjes te bewon-
deren, met leuke wetenswaar-
digheden over alles wat groeit 
en bloeit in deze gevarieer-
de natuurtuin. De bordjes kon-
den worden gerealiseerd dank-
zij een bijdrage van het Oranje 
Fonds en zijn gemaakt door Anja 
Jonker. Momenteel is Anja weer 
druk bezig aan de voorbereiding 
van de Sprookjestuin, die dit jaar 
van 23-29 juli in de Tuin van Ka-
pitein Rommel gehouden wordt.
Van 19-29 juli is er in de Tuin van 
Kapitein Rommel een expositie 

van de originele illustraties die 
gebruikt zijn voor deze bordjes.

CRB organiseert de red-
dingswedstrijd ‘Invictum’
Castricum - Op zaterdag 14 ju-
li kunnen strandbezoekers rond-
om de strandpost van de Cas-
tricumse Reddingsbrigade wat 
drukte verwachten. De CRB or-
ganiseert namelijk voor de eer-
ste keer een reddingswedstrijd 
‘Invictum’ tussen de leden. Ken-
nis en vaardigheden van de 
strandwachten worden tijdens 
Invictum op de proef gesteld. In 
een race nemen verschillende 
teams het tegen elkaar op, om 
zo snel mogelijk een parcours af 
te leggen. 
De start is om 17.00 uur, voor de 
strandpost van de CRB.
Ook worden de leden van de 
Castricumse Reddingsbrigade 
die voor het eerst op het strand 
zijn om te trainen en het strand 
te bewaken, gedoopt door Nep-
tunes. De Neptunesdoop is bin-
nen de CRB een traditie die een 

keer in de twee jaar wordt ge-
houden.  
Voor de jongere leden van de 
Castricumse Reddingsbriga-
de wordt een zeskamp georga-
niseerd. Dat zeskamp bestaat 
uit verschillende spelen, waarin 
communicatie, snelheid, samen-
werking en vooral plezier aan 
bod komt.
In de middag is er een spring-
kussen aanwezig, die voor iede-
re strandbezoeker toegankelijk 
is. Het springkussen is te vinden 
bij de strandpost van de Castri-
cumse Redingsbrigade.  
Deze dag kunnen bezoekers ook 
terecht bij de reddingsbriga-
de om te kijken hoe alles eruit-
ziet en voor vragen over de red-
dingsbrigade. Het volledige pro-
gramma is te vinden op de web-
site van de CRB, www.redding-
brigade.nl. 

Maatschappelijke stage 
in het recreatiegebied
Castricum - Op 3 juli was er in 
het recreatiegebied Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer een maat-
schappelijke stage. Leerlingen 
van 2 mavo van het Bonhoeffer 
College hebben die dag de riet-
kragen rondom het Uitgeester-
meer schoongemaakt en plan-
nen ontworpen voor een inrich-
ting van recreatieterrein Zwaan-
smeer te Uitgeest zoals zij het 
graag zouden zien. Dit alles ge-
beurde samen met een drietal 
begeleiders van de school en 
medewerkers van het Recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgees-
termeer.
Het Alkmaarder- en Uitgeester-
meer is een aardkundig monu-
ment van de provincie Noord-
Holland. Het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
vindt het belangrijk dat hier-
voor goed gezorgd wordt. Aan 
de leerlingen werd dan ook ge-
vraagd om het afval uit de riet-
kragen te halen. Uit het riet zijn 
naast grote hoeveelheden blik-
jes en plastic verpakkingsmate-
riaal ook stootwielen van boten, 
vlonders, pallets en balken ge-
haald en afgevoerd. Vooral vlon-
ders, pallets en balken veroorza-
ken door hun constante bewe-

ging tussen de rietstengels  veel 
schade.
Na een wandeling over het re-
creatieterrein om de huidige in-
richting te aanschouwen, gingen 
de leerlingen in groepjes brain-
stormen over een inrichting zo-
als zij deze zelf graag zouden 
zien. Ze ontwierpen hun ideale 
recreatieterrein met fietscross-
baan, chillplekken, stormbanen, 
halfpipe en grote glijbaan vanuit 
een vuurtoren. Maar ook voor op 
het water waren er zeer creatie-
ve plannen die in een korte pre-
sentatie door de leerlingen werd 
toegelicht. Opvallend hierbij was, 
dat op vrijwel alle ontwerpen een 
plateau of eiland getekend was 
in het midden van de waterplas 
met daarop speeltoestellen. Een 
pontje, bootje of stapstenen zou 
dan de verbinding vormen met 
de vaste wal. Ook waren vaak 
stormbanen/wipe outs ingete-
kend. Het recreatieschap hoopt 
door de inbreng van de jeugd in 
de toekomst beter in te kunnen 
spelen op de wensen van deze 
groep gebruikers van de recre-
atiegebieden en denkt dat een 
aantal van hun plannen al op 
kortere termijn eenvoudig kan 
worden gerealiseerd.
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No Excuse en The Tall, 
Fat and Ugly bij TeaJam
Bakkum - Zaterdag 14 juli van-
af 14.00 uur zijn  muziekliefheb-
bers welkom bij een nieuwe edi-
tie van TeaJam in of bij het Ou-
de Theehuys. No Excuse komt 
en The Tall, the Fat and the Ug-
ly staan op het podium. No Ex-
cuse brengt pop met een beet-
je blues. De meerstemmige zang 
wordt ondersteund door percus-
sie en gitaar. De bandleden zijn: 
Ton Hemmen, Ad de Haan, Arina 

de Haan en Miranda Zuurbier. 
De band The Tall, the Fat and the 
Ugly bestaat uit de muzikanten 
Pep, Jef en Jos. Zij spelen een 
oud repertoire over lief en leed; 
een samensmelting van Ierse en 
Schotse muziek, polka, balkan-
muziek en blues. Tweemaal gi-
taar, een banjo en meerstemmi-
ge zang. Het Oude Theehuys is 
te vinden op het terrein van Dijk 
en Duin en de toegang is gratis.

Ouderwets rocken 
in café De Balken
Uitgeest - Zaterdag 14 juli. 
heeft café De Balken rockband 
Waste op het podium staan. De 
band bestaat al zo’n zeventien 
jaar en werd opgericht door gi-
tarist Alex Admiraal. 
Zanger Cees Schipper maakt 
ook vanaf het begin deel uit van 

de band. Ed Laan is de drum-
mer en Jeroen Jong speelt bas. 
Deze muzikanten spelen rock 
van de bovenste plank, van oud 
tot nieuw en van zacht tot hard. 
Aanvang 22.00 uur. Op 21 ju-
li komt Boombox Bastards naar 
Uitgeest, op 28 juli Trots. 

Wereldse slagwerk-
workshops kinderen 
Limmen - Deze zomer orga-
niseert Flow Music Producti-
ons een speciale activiteit voor 
kinderen. In de laatste vier we-
ken van de zomervakantie zijn er  
slagwerkworkshops.
Tijdens de workshops maken de 
kinderen kennis met slagwerkin-
strumenten uit verschillende we-
relddelen, leren ze samenspelen, 
en gaan ze ‘aan de trommel met 
rommel’. Er zal in de lessen aan-
dacht zijn voor Afrikaans en Bra-
ziliaans slagwerk. Bovendien is 
er na de laatste les een uitvoe-
ring voor de familie. Er wordt les-
gegeven in twee groepen; een 
groep voor kinderen van vier tot 

zes jaar, en een groep voor kin-
deren van zeven jaar en ouder. . 
De lessen zullen worden gege-
ven op één dagdeel per week.
 
De workshops worden gegeven 
in het clubgebouw van Excelsior 
Limmen en zijn op de laatste vier 
vrijdagen van de zomervakantie: 
10, 17, 24 en 31 augustus. Een 
lespakket voor deze workshops 
kost 38,00 euro. Er zijn ook los-
se lessen te boeken. Voor meer 
informatie en opgave:  flowmu-
sicproductions@ziggo.nl of bel 
Floris van Tol: 06-14198712. De 
website www.flowmusicproduc-
tions.nl biedt meer informatie. 

Castricum - Speel-o-theek 
Castricum is tot en met 21 juli 

Speel-o-theek in vakantie dicht
geopend en gaat gedurende de 
zomervakantie dicht. Onlangs is 

de collectie uitgebreid. Geopend 
op zaterdag van 11.00 tot 13.00 
uur op de bovenverdieping van 
de bibliotheek. 

(TE) RUSTIG AAN DE WATERkANT
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Programma 12 juli t/m 18 juli 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 21.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur

zondag 18.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur 

Magic Mike
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 21.00 uur 
maandag & dinsdag 18.30 uur 

woensdag  21.00 uur 
Intouchables

maandag 21.00 uur 
The Lucky One

zondag & dinsdag 21.00 uur 
The Amazing Spider-Man - 3D

donderdag 18.30 uur 
Snow White and the Huntsman

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur 

Madagascar 3 (OV) 3D
woensdag 13.30 & 18.45 uur 

Brave (NL) 3D
donderdag & vrijdag 16.00 uur 

zaterdag & zondag 13.00 & 15.45 uur 
maandag & dinsdag 16.00 uur 
woensdag 13.30 & 16.00 uur 
Madagascar 3 (NL) 3D
donderdag & vrijdag 16.00 uur 

zaterdag & zondag 13.00 & 15.45 uur 
maandag & dinsdag 16.00 uur 

woensdag  16.00 uur 
Ice Age 4 (NL) 3D

Komedie Magic Mike
Magic Mike is een komedie van 
Steven Soderbergh met Chan-
ning Tatum als een jonge man-
nelijke stripper die onder de 
hoede wordt genomen van zijn 

meer ervaren collega’s. Hij leert 
de kunst van het strippen, fees-
ten, vrouwen versieren en ge-
makkelijk geld verdienen. De 
film van 18.30 heeft geen pauze.

Alex de Leeuw, Marty de Zebra, 
Gloria het Nijlpaard en Melman 
de Giraffe proberen nog steeds 
hun weg terug te vinden naar 
New York. Natuurlijk zijn Koning 
Julien, Maurice en de Pinguïns 

Madagascar 3 weer van de partij in dit doldwa-
ze avontuur. De groep ontdekt 
de perfecte manier om onopge-
merkt door Europa te reizen: sa-
men met een circus dat ze hele-
maal omtoveren in Madagascar 
stijl. Er is zowel een Nederlands 
als een Engels gesproken versie. 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
28-06-2012: Karel Cornelis, zoon 
van N. Ris en C. Crok, geboren 
te Zaanstad. 02-07-2012: Ro-
my Alice Maria Cornelia, dochter 
van H. Schenau en A.M.F. Groot, 
geboren te Alkmaar.
Wonende te Castricum:
27-06-2012: Djimmer Benja-
min, zoon van B. Tervoort en A.R. 
Groen, geboren te Beverwijk. 01-
07-2012: Sam, zoon van T.M. Lo-
wie en S. Boelhouwer, geboren 
te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
28-06-2012: Jana, dochter van 
B.T.F. Kruijenaar en H. Schoon, 
geboren te Akersloot.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
02-07-2012: van Dijk, Ruben M. 
en I. Lind, beiden wonende te 
Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
29-06-2012: Krom, Diederik J.N. 
en Admiraal, Leonarda C.A., bei-
den wonende te Akersloot. 29-
06-2012: Dekker, Cornelis J. en 
Katoen, Fredrika A., beiden wo-

nende te Castricum. 04-07-2012: 
van Ooijen, Gerardus M. en Bie-
man, Catharina D., beiden wo-
nende te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
Rectificatie:
06-06-2012: Zeestraten, Adolf, 
oud 84 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met T.S.A. Mar-
tens.

29-06-2012: Ronk, Gerrit, oud 76 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd geweest met N. Peijs. 01-
07-2012: Tromp, Cornelius J.P., 
oud 88 jaar, overleden te Am-
sterdam, gehuwd geweest met 
C. Liefting. 01-07-2012: Bijten-
hoorn, Cornelis J., oud 72 jaar, 
overleden te Alkmaar, gehuwd 
met M.J. Koning. 02-07-2012: 
van der Meij, Adriana M., oud 
52 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met N.C.L. Stet. 02-07-
2012: Kossen, Arie B., oud 96 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met M.G. Koe-
man. 03-07-2012: Fris, Elisabeth 
N., oud 85 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met T.C. van Bo-
ven.

Wethouder bezoekt hulp- 
verleners van het strand
Castricum - Wethouder Bert 
Meijer heeft woensdag 4 ju-
li een werkbezoek gebracht aan 
de hulpverleningspost op het 
strand. De wethouder en enke-

le managers van verschillende 
afdelingen hebben zich laten in-
formeren waar de vrijwilligers 
van EHBO en de Reddingsbriga-
de zich mee bezighouden.

Uitwisseling van leerlingen Jac. P. 
Thijsse College en VSO Heliomare

Castricum - De leerlingen van 
het Jac. P. Thijsse College te Cas-
tricum en de  leerlingen van het 
VSO Heliomare, hebben drie da-
gen een uitwisseling met elkaar 
gedaan. Dit initiatief had tot doel 

het blikveld van beide groepen 
leerlingen te verbreden.
Heliomare in Wijk aan Zee is zo 
dichtbij en tegelijkertijd vreemd 
en onbekend. Het Jac. P. Thijsse 
College had voor de gasten een 

lesprogramma voor één dag sa-
mengesteld. Zij lieten zich lei-
den door vragen als: ‘Wat zou 
voor hen interessant zijn? Wat 
kennen zij niet?’ Men leert zich 
in te leven in de ander. VSO He-
liomare bood op haar beurt een 
lesprogramma aan waardoor de 
Jpt’ers hun lesomgeving leer-
den kennen. Er werd bijvoor-
beeld gesport in een rolstoel en 
zo werd ervaren hoe het is om in 
zo’n andere wereld te verkeren.
Voor iedereen was de uitwisse-
ling een eye-opener. Vooroorde-
len sneuvelden en het inlevings-
vermogen groeide. Tijdens de af-
sluiting in Castricum schilder-
den vier leerlingen, twee van de 
ene school en twee van de an-
dere,  een schilderij met daarop 
vier handen. Hieronder schreven 
zij de tekst: Do you see the dif-
ferente. 

Open plaatsen bij Jeugdvakantiecocktail
Castricum - Na de grote be-
langstelling voor de inschrijfa-
vond van de Jeugdvakantiecock-
tail van de Stichting Welzijn Cas-
tricum, zijn er bij tal van leuke 
activiteiten nog plaatsen open. 
Het programma van maar liefst 
50 activiteiten, heeft bij zo’n 25 
activiteiten nog plekjes. Een 
greep uit het aanbod: in Castri-
cum kan nog deelgenomen wor-
den aan de activiteiten ‘Theater 
Spring en Echte schepen’ van 
Toonbeeld, aan het reddings- en 
strandspel bij de Reddingsbriga-
de, aan jeugd en techniek, tum-
blingbaanspringen, jeu de bou-
len en de handbalspelen van 
CSV. In en nabij Discovery kan 

meegedaan worden aan prijs je 
rijk, pimp je tas en/of maak een 
vet instrument en ook staat daar 
een spannende prijzenspeur-
tocht op het programma. Bij het 
korfbalspel van Helios, het spel-
zwemmen in de Witte Brug, doe 
je dans in DansStudio Fruns en 
bij het matrozenfeest van de bi-
bliotheek is eveneens nog plaats. 
Wie het leuk vindt aan jazzdan-
ce, de creatieve activiteiten ‘ku-
bus met bloem’ en de ‘strand-
workshop’ mee te doen, kan zich 
hiervoor aanmelden.
In Akersloot kan deelgenomen 
worden in de Storeyclub aan de 
activiteiten ‘Schilderen op echt 
schildersdoek en kaarten ma-

De gemeente is erg blij met de 
inzet van deze organisaties. Ook 
op dagen zonder echt zomer-
weer, is men bij de EHBO ac-
tief met het behandelen van snij-
wondjes door schelpen of splin-
ters, kwallenbeten en het her-
enigen van kinderen met hun 
ouders. 
Een actie die een aantal nog lang 
zal bijblijven, was de redding van 
een drenkeling vanaf het zeil-
schip De Iguana op 22 juni. De 
brigade komt overigens niet al-
leen in actie als de nood aan de 
man is; preventie hoort ook bij 
het werk van de brigade.
Zowel de EHBO-post als de 
Reddingsbrigade kunnen nieu-
we vrijwilligers goed gebrui-
ken. Wie daarover meer wil we-
ten, kan gewoon binnenlopen bij 
de post op het strand. De EHBO 
is open als de vlag uithangt, de 
Reddingsbrigade geeft het met 
een bord aan. Op de foto: Lot-
te Korver (EHBO, strandcoördi-
nator), Bert Meijer (wethouder 
strandzaken), Sander Schmitz 
(CRB, strandcoördinator) en Ar-
naud Jan Karel (CRB, voorzitter).

ken’ en ook aan een bloemen-
taartworkshop van Mem’s Ate-
lier.
In Limmen biedt OdiSport in 
zwembad Dampegheest tal van 
spannende activiteiten als vlot-
ten bouwen en adventureday. 
Ook kan in deze kern de film 
‘De Kameleon’ voor grootouders 
en kleinkinderen bekeken wor-
den in Vredeburg. De activitei-
ten kosten 3 euro en voor de film 
wordt 2 euro betaald.
Opgeven: dagelijks tussen 13.30 
en 15.00 uur, met uitzondering 
van de vrijdagmiddagen, via tel. 
0251-656562. Voor meer infor-
matie zie: www.welzijncastri-
cum.nl.

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Castricum - De Dierenbescher-
ming heeft melding gekregen 
van vermissing van een zwarte 
gecastreerde kater van de Voor-
weide met klein wit befje, wit aan 
de poten van vijftien jaar oud, 
luisterend naar de naam Bob-
by. En op de Schoutenbosch een 

schildpadpoes met wit boven de 
neus, witte bef en buik, wit aan 
de poten, een jaar en luisterend 
naar de naam Vlekkie.
Er zijn geen dieren gevonden.

Voor meer inlichtingen: Ria Dol, 
tel. 0251-658504.
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ATB VV in plaats van randweg
Castricum - De afgelopen tijd 
zijn 2500 flyers verspreid in Cas-
tricum door mensen die zich ver-
zetten tegen de aanleg van een 
randweg door Castricum. Samen 
vormen zij de bewonersgroep 
Randweg-No Way. 

Dorine Kettenes is een van hen. 
Zij vertelt: “De gemeenteraad is 
sinds 2009 bezig met het onder-
zoek naar de mogelijkheden voor 
oplossing van het spoorknelpunt 
overweg Beverwijkerstraatweg. 
Hier zijn ondertussen ontelbare 
uren aan gespendeerd en er zijn 
dure onderzoeken uitgevoerd. 
Er liggen nu vier mogelijke op-

lossingen op tafel, In het  zoge-
naamde Movares rapport zijn 
zeventien varianten bestudeerd, 
maar de niets-doen-variant en 
varianten op de niets-doen-vari-
ant, zoals bijvoorbeeld een ver-
beterde besturing van de spoor-
wegovergang,  krijgen geen 
aandacht. De situatie in Hoorn 
bij spoorwegovergang Keern is 
vergelijkbaar. De gemeenteraad 
van Hoorn staart zich blind op 
een prestigieus tunnelproject. 
Terwijl er nieuwe techniek be-
schikbaar is waardoor de spoor-
bomen korter dicht zijn. Deze 
techniek heet de ATB Verbeter-
de Versie. De minister van V&W 

heeft een budget beschikbaar 
gesteld voor verder onderzoek 
naar ATB VV en de pilot wordt 
op vijftien plaatsen in Nederland 
uitgevoerd. Daarom pleit de be-
wonersgroep ‘Randweg-No Way’ 
om de oplossing te zoeken in de 
bestaande infrastructuur, andere 
nieuwe alternatieven of de tech-
nische optimalisatie; het ATB-
VV-systeem zodat de wachttijd 
voor de spoorwegovergang aan-
zienlijk verkort zal worden.”

De bewonersgroep roept inwo-
ners op om bezwaar te maken 
tegen, met name, de aanleg van 
een oostelijke randweg

Castricum is veilige plek
Castricum - Inwoners van Cas-
tricum vinden hun woon- en 
leefomgeving veiliger dan an-
dere gemeenten. Dat staat te 
lezen in het rapport ‘Integrale 
Veiligheidsmonitor Noord-Hol-
land Noord 2011’ van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek. 
Het gevoel van veiligheid in Cas-
tricum nam toe met 8% en on-
derhoud aan wegen en perken 
werd het hoogst gewaardeerd 
van heel Noord-Holland. 

Castricum scoort volgens de res-
pondenten alleen iets lager dan 
gemiddeld ten aanzien van de 

Nederlands record 
voor Marc van Vliet
Castricum - Bij een avondwed-
strijd in Amsterdam heeft Marc 
van Vliet het Nederlandse re-
cord polsstokhoogspringen voor 
Masters 60-64 jaar gebracht op 
3.12 m. Het oude record van 3.00 
m was reeds in zijn bezit.

Van Vliet die vorige week tijdens 
het 50-jarig jubileum van zijn 
club AV Castricum een demon-

gemeentelijke aandacht voor 
grotere leefbaarheid en veilig-
heid, hoewel dit duidelijk beter 
(+5%) is dan in 2009. Ten op-
zichte van de eerdere meting in 
2009 vielen alle scores in zowel 
Nederland en Noord-Holland als 
Castricum iets lager uit.

Voor wat betreft de fysieke kwa-
liteit (onderhoud wegen, per-
ken, voorzieningen voor kinde-
ren en jongeren, straatverlich-
ting) scoort Castricum in de be-
leving van de inwoners boven-
gemiddeld. De waardering voor 
onderhoud aan wegen en per-

ken is zelfs het hoogst van heel 
Noord-Holland. Ook bestaat er 
een meer dan gemiddelde so-
ciale cohesie in Castricum hoe-
wel dit minder hoog scoort dan 
in 2009. Men ervaart de eigen 
buurt als prettig: men kent el-
kaar, heeft prettige omgang, en 
regelmatig contact. 
Het aantal mensen dat het afge-
lopen jaar actief was om de ei-
gen buurt te verbeteren, was la-
ger dan elders in Noord-Holland. 
Men vindt wel dat de buurt in 
het afgelopen jaar per saldo iets 
achteruit is gegaan;.
Gevraagd naar specifieke over-
last, worden genoemd: te hard 
rijden, hondenpoep en parkeer-
overlast. 

stratie polsstokhoogspringen 
heeft gegeven en daarbij onoffi-
cieel al de 3.20 m had overschre-
den voelde zich goed in vorm om 
een aanval te doen op zijn re-
cord. In de eerste poging werd 
3.02 m gehaald terwijl de 3.12 
m in zijn tweede poging zeer 
ruim werd overschreden. Helaas 
bleek de hoogte van 3.22 m nog 
iets te hoog te zijn. 

Akersloot - Zondag 15 juli is er 
weer een wandeling bij de Aker-
sloter Marathon Klub, de Amak.
De wandeling is de Eilandpol-
der dorp tot dorp natuurwande-
ling in de Schermer van 17 km 

Amak wandelt lang. Het vertrek is om 9.00 uur 
op de fiets vanaf Het Kruispunt 
Mozartlaan/hoek Raadhuisweg 
in Akersloot. Belangstellenden 
zijn welkom. 
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Kees Deijlen, 
tel. 0251-310715.

middelweg 13 • uitgeest • 0251 314598
www.BuONAseRA.Nl

zAteRdAg 14 Juli

wAste
dOORs OpeN 22.00 uuR

stARt eeRste set 22.30 uuR
ZORG DAT JE OP TIJD BINNEN BENT 

OM GEEN GEsPEElDE NOOT TE MIssEN

Leuk in de zomervakantie

SLagwerk workShop
op vrijdag 10, 17, 24 en 31 augustus

Clubgebouw ’excelsior’ Limmen.
Voor info kunt u contact opnemen met

Floris van Tol, 06-14198712
www.FLowmuSiCproduCTionS.nL

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om veiligheid
                            gaat
Tel. (0251) 245454

Onderhouds 
timmerbedrijf 

G. Duin
Voor het leveren en

plaatsen van glas, ramen, 
deuren, kozijnen, interieur-

werk en verbouwingen

tel. 06-53302440
www.timmerbedrijfduin.nl

9.95

5.95Assent t-shirt
korte mouw
diverse maten

Aanbiedingen zijn geldig tot dinsdag 24 juli 2012,
of zolang de voorraad strekt.

Prijs- en m
odelw

ijzigingen, druk-, en zetfouten voorbehouden.

Stetweg 37, 1901 JD Castricum, tel.: 085 - 489 70 80, www.kraakman.com
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN ALLEEN IN ONS FILIAAL CASTRICUM

John Deere 
Caps

Reuzen vliegenvanger

11.50

9.95

5.99

4.95

Bayer 
Mierenlokdoos 
2 stuks

GA GOED VOORBEREID

OP VAKANTIE
John Deere 

Caps

GA GOED VOORBEREID

OP VAKANTIE

Assent t-shirt
korte mouw

CapsCaps

NU 20% KORTING 

OP ALLE JOHN DEERE CAPS

Te koop:
Jongensfiets Gazelle 26 inch. 
Moet alleen een nieuw wiel 
in 30 euro, pluchen knuf-
fels groot/klein i.z.g.st. 
0,50. Tel. 0251-671274
Te koop:
Jongenskinderkleding: vele 
maten vanaf mt. 56 -122 zomer/
winter i.z.g.st. 10-15 euro per 
doos per maat. Tel. 0251-671274
Te koop:
Nieuwe zwangerschaps-
kleding: badpak mt 38-40 
zw/wit 8 euro, crème kleuri-
ge korte en lange broek sa-
men 8 euro. Tel. 0251-671274

Te koop:
Verschillende meiden tijd-
schriften, o.a. girlz, fancy  3  voor 
een euro. Tel. 0251-670501

Te koop:
Humax tv-decoder voor digi-
taal tv-beeld geschikt voor Zig-
go 50 euro. Tel. 072-5341045
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Ferro en Tatlot winnen enkelspeltitels

Franse tennissers grote winnaar 
op het Biesterbos Open 2012

Bakkum – Het Biesterbos Open 
is afgelopen zondag moeizaam 
afgesloten. Door de vele regen 
kwam de organisatie behoor-
lijk in de problemen vanwege de 
welbekende term ‘play suspen-
ded’. Na een flink aantal regen-
pauzes, een omgeboekt ticket en 
creatieve planning, konden de fi-
nales alsnog worden afgewerkt. 
Met vooral een kraker in de jon-
gensfinale.
In het jongensschema lagen de 
rankings van de geplaatste spe-
lers dicht bij elkaar. De Australi-
er Harry Bourchier was als eni-
ge top-100 speler afgereisd naar 
Bakkum om punten te verdie-
nen. De Nederlander Franz Sy-
dow wist deze Australiër bijna te 
kloppen in de derde ronde, maar 
kwam net tekort en verloor in de 
derde set met 7-5. Een ronde la-
ter kon Bourchier wel zijn koffers 
pakken, nadat hij had verloren 
van de in Amsterdam tennissen-

de Roemeen Robert Constanti-
novici. De Turk Ikzel, als twee-
de geplaatst, kon ook zijn status 
niet waarmaken. Hij moest in de 
laatste 16 zijn meerdere erken-
nen in de Noor Joachim Bjerke. 
De Scandinaviër beleefde zijn 
meest succesvolle week in zijn 
carrière. Hij moest namelijk eerst 
deelnemen aan de kwalificaties, 
waar hij zijn beide wedstrijden 
winnend afsloot en doorstroom-
de naar het hoofdtoernooi. Bjer-
ke, nummer 491 van de wereld-
ranglijst, groeide naarmate het 
toernooi vorderde en wist zelfs 
tot de finale te reiken. Hierin 
stuitte hij op de Fransman Johan 
Sebastien Tatlot (foto), die als 
derde geplaatst was en dus wel 
zijn ranking waar kon maken. 
Tatlot onderscheidt zich met at-
letisch vermogen, vechtlust, 
emotie en topspin slagen. Dit 
was vooral te zien in zijn halve fi-
nale tegen Constantinovici, waar 

hij in de derde set een 3-1 ach-
terstand wegwerkte en zich vast-
pinde in de wedstrijd. Ook in de 
finale stond Tatlot er op de mo-
menten dat het moest. De eerste 
set ging gelijk op en moest via 
een tiebreak beslist worden, die 
met 7-3 naar de Fransman ging. 
Joachim Bjerke was het sprook-
je van het toernooi. Met zijn har-
de service, maar vooral zijn ver-
woestende forehand, heeft hij 
wapens in handen waar menig-
een tennisser jaloers op kan zijn. 
In de tweede set moest ook Tat-
lot er aan geloven. Het power-
tennis van de Noor bracht hem 
namelijk de tweede set op, door-
dat hij op 4-4 de service van Tat-
lot wist te breken en vervolgens 
de set kon uitserveren. De als 
derde geplaatste Fransman was 
nét iets beter en kon zijn niveau 
vasthouden, waar er bij Bjer-
ke niet meer alles lukte. Tatlot 
mocht bij een 5-4 stand serve-
ren voor het toernooi en deed dit 
met succes. 
Bij de meisjes waren de Britse 
Eleanor Dean en de Ecuadoorse 
Domenica Gonzalez de favorie-
ten. Dean kon deze favorietenrol 
tot de halve finale waarmaken. In 
een gelijkopgaande wedstrijd te-
gen de als derde geplaatste Ka-
rin Kennel uit Zwitersland kon 
de Britse echter niet op de be-
langrijke momenten haar goede 
spel laten zien, waardoor ze de 
zege aan Kennel liet. Opvallend 
feit is dat Dean vorig jaar ook al 
te kort kwam in de halve fina-
le. Gonzalez uit Ecuador moest 
in de kwartfinale haar meerde-
re erkennen in de Hongaarse Lil-

la Barzo. En hiermee was Karin 
Kennel uit Zwitserland de hoogst 
geplaatste speelster die over-
bleef in het toernooi en na haar 
overwinning op Dean de finale 
bereikte zonder een set te heb-
ben verloren. In de finale stond 
ze tegenover de ongeplaatste 
Francaise Fiona Ferro (foto), die 
geluk had met de loting. Om-
dat alle geplaatste speelsters 
vrij vroeg sneuvelden, wist Fer-
ro hiervan te profiteren en de fi-
nale te bereiken. Tegen Kennel, 
de als derde geplaatse Zwitser-
se, kreeg Ferro haar eerste ech-
te test. Kennel kwam op een 5-3 
voorsprong. Ferro moest de eer-
ste set nog wel aan Kennel laten 
met 6-4, maar waar de Zwitserse 
normaal zo constant was, bleek 
het na twee onderbrekingen een 
ander verhaal. Binnen no time 
pakte Ferro de tweede set met 
6-1 en net als in de mannenfi-
nale, moest een derde set gaan 
uitmaken wie de titel in de wacht 
kon slepen. Ferro bleek de be-
tere speelster. Kennel kon haar 
constante spel niet meer bren-
gen en Ferro koos de aanval, wat 
de goede keuze bleek. De Zwit-
serse had hier geen antwoord 
op en ze schreef de ongeplaats-
te Fiona Ferro uit Frankrijk de ti-
tel op haar naam. Kennel mocht 

revanche nemen voor haar verlo-
ren wedstrijd, omdat zij ook in de 
finale stond van het meisjesdub-
bel, samen met haar Amerikaan-
se partner Steffensen. Zij trof-
fen in de Oceaniërs Paige Mary 
Hourigan (N-Zeeland) en Lizette 
Cabrera (Australië) de koningin-
nen van de derde set. Hourigan 
en Cabrera wisten namelijk  de 
vier voorgaande wedstrijden in 
drie sets te winnen, die via een 
super tiebreak (tot de tien pun-
ten) beslist moet worden. Kennel 
en Steffensen waren favoriet op 
basis van ranking, want zij wa-
ren als tweede geplaatst. Het 
ongeplaatste koppel uit Ocea-
nië won de eerste set met 7-5 en 
de tweede set moest via een tie-
break beslist worden: het mag 
geen verrassing heten dat de 
tiebreak-koninginnen deze win-
nend afsloten en daarmee de ti-
tel, springend en al, in de wacht 
sleepten. Bij de jongens was de 
wedstrijd veel minder spannend. 
De Nederlander Fabian van der 
Lans speelde samen met Ro-
bert Constantinovici tegen het 
Zweedse koppel Gustav Hans-
son en Daniel Windahl. De Scan-
dinaviërs bleken een flinke maat 
te groten, want zij wonnen vrij 
eenvoudig met 6-3 en 6-2. 
Foto’s: Wim Peperkamp..

Jaimie van Sikkelerus scoort 
eerste EK punten in Kroatië

Akersloot - Onder zeer warme 
omstandigheden heeft Jaimie 
van Sikkelerus uit Team Voorwin-
den zes punten weten te scoren 
in zijn debuut in het Europees 
Kampioenschap Supermoto in 
Kroatië. De minimumleeftijd voor 
deelname in het EK supermoto is 

15 jaar, en aangezien Jaimie dat 
net is geworden is er een start-
licentie gekregen voor de EK in 
Kroatië. 

De start van de eerste manche 
op zondag was goed en Jaimie 
begon als 21ste en streed naar 

voren toe. Even reed hij op een 
19de plaats maar in de laatste 
ronde werd hij ingehaald en fi-
nishte op een keurige 20ste 
plaats. Dit betekende voor Jai-
mie dat hij zijn eerste EK punt 
wist te scoren.

De start van de tweede manche 
was beter en Jaimie reed met een 
andere groep mee en vocht voor 
wat hij waard was. Het was bij-
na 40 graden waardoor de con-
ditie op de proef werd gesteld. 
De laatste ronden van Jaimie 
waren goed en zijn tijden bleven 
gelijk waardoor hij op een 17de 
plaats finishte. Om 16.00 uur de 
start van de derde manche, ook 
die was goed maar Jaimie kon 
de eerste bocht niet goed door-
komen en moest aan een inhaal-
race beginnen. Met goede ron-
detijden en constant goede lij-
nen te rijden zat Jaimie halver-

wege de wedstrijd op een 20ste 
plaats. Echter in de laatste drie 
ronden ging de koppeling stuk 
waardoor hij terrein prijs moest 
geven en geen poging meer kon 
ondernemen om verder naar vo-
ren te rijden. Wel heeft hij zijn 
plaats vast weten te houden en 

de wedstrijd uitgereden en op 
een 20ste plaats gefinisht. 

Dit was een onverwacht goede 
prestatie in zijn eerste EK wed-
strijd. De tweede EK wedstrijd 
voor Jaimie is in Zwitserland op 
18 en 19 augustus.

Trainer Radjin de Haan 
weg bij FC Castricum

Castricum - Radjin de Haan 
heeft aan het bestuur en de spe-
lersraad kenbaar gemaakt dat hij 

om privéredenen zijn contract 
als hoofdtrainer bij FC Castricum 
wil ontbinden.

Het bestuur van FC Castricum 
betreurt zijn beslissing, maar 
heeft zijn verzoek gehonoreerd.
Onder leiding van Radjin de 
Haan promoveerde het eerste 
elftal naar de eerste klasse. FC 
Castricum moet nu op korte ter-
mijn op zoek naar een nieuwe 
hoofdtrainer en zal op korte ter-
mijn personen gaan benaderen.  
Op 23 juli start de training voor 
de selectie.
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Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenza-
ken. Deze maand behandelt hij 
‘vakantierisico’s’.

Het EK voetbal is achter de rug, 
de Tour de France is van start ge-
gaan en de Olympische Spelen 
zijn in aantocht. Kortom, de 
sportzomer is in volle gang en de 
vakantie staat weer voor de deur. 
Een goed moment om even stil te 
staan bij de mogelijke risico’s die 
u kunt lopen tijdens uw vakantie.

Een reisverzekering, 
is dat wel echt nodig?
Mijn ervaring is dat het voor veel 
mensen onduidelijk is wat het 
nut van een reisverzekering is. 
Een begrijpelijke discussie, aan-
gezien de meeste dekkingen 
(ook) al in uw andere verzekerin-
gen zijn opgenomen. Maar  er 
zijn wel degelijk (grote) risico’s 
die door geen enkele andere 
verzekering gedekt zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan extra kosten die 
kunnen ontstaan door een red-
dingsactie, het langer moeten 
verblijven als gevolg van een sta-
king of natuurramp en de kosten 
van speciaal vervoer na een on-
geval. Dit soort kosten kunnen 
torenhoog oplopen.  

Heeft u al een reisverzekering? 
Ga dan eens na of de dekkingen 
nog passen bij uw huidige va-
kantiewensen en risicobereid-
heid. Zo bent u verzekerd van 
een onbezorgde vakantie.

Woninginbraak tijdens 
uw vakantie
Naast de risico’s die u op uw va-
kantiebestemming kunt lopen, 
bestaat ook de kans dat inbre-
kers uw onbeheerde woning op 
het oog krijgen. Traditioneel 
staat de vakantieperiode erom 
bekend dat het aantal inbraken 
stijgt. Met een goede verzeke-
ring krijgt u de schade aan uw 
woning en het verlies van de ge-
stolen spullen vergoed. Maar 
hoe zit het met de emotionele 
schade? Voorkomen is beter dan 
genezen. Geen enkele woning is 
100% inbraakproof, maar u kunt 
het de inbrekers wel zo moeilijk 
mogelijk maken. 

‘Open deuren’
Met een koevoet tussen de deur-
post en de deur zijn inbrekers 
snel binnengedrongen. Dit kunt 
u voorkomen door een anti in-
braakstrip te plaatsen. Maar 
denkt u ook eens aan deze ‘open 
deuren’: Zorg dat een bekende 
uw brievenbus leegt en de post 
uit het zicht bewaart. Spreek op 
uw antwoordapparaat niet in dat 
u op vakantie bent. En bent u ac-

tief op Social Media? Plaats dan 
nooit berichten op Twitter, Face-
book en Hyves om uw vakantie 
aan te kondigen.

Meer weten?
Wist u dat u de kosten die u 
maakt om uw woning veiliger te 
maken via uw hypotheek kunt fi-
nancieren? De rente die u hier-
over betaalt kunt u aftrekken van 
de belasting. Wilt u weten of u 
onbezorgd op vakantie kunt? 
Kom dan eens bij ons langs. Wij 
helpen u vrijblijvend met het na-
kijken van uw verzekeringen en 
eventuele andere mogelijkheden. 
Univé Noord-Kennemerland 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.

Gaat u onbezorgd op vakantie?

Kraakman Reyneveld ook voor advies 
tuinartikelen, reparaties en onderdelen
Bakkum - Professionele agrari-
ers en hoveniers hebben de weg 
naar Kraakman Reyneveld allang 
gevonden. Zij weten dat je bij 
deze John Deere-dealer terecht 
kunt voor alles wat met hun vak-
gebied te maken heeft. Ook voor 
onderdelen of reparaties aan 
hun gereedschap en machines 
biedt dit bedrijf volop service.
Wat nog niet iedereen weet is 
dat particulieren hun tuinge-
reedschap ter reparatie aan kun-
nen bieden bij Kraakman Reyne-
veld. Bovendien biedt het bedrijf 
een uitgebreid assortiment pro-
ducten voor de amateur-tuinier.
In de grote, geoutilleerde werk-
plaats achter de winkel aan de 
Stetweg 37 in Bakkum worden 
tractoren gerepareerd, maar ook 
gazonmaaiers, kettingzagen en 
hakselaars en dan niet uitslui-
tend van het merk John Deere. 
De werkplaats is voorzien van al-
le moderne middelen zoals een 
bovenloopkraan en uitleesappa-
ratuur. Het magazijn bevat meer 
dan 15.000 verschillende onder-
delen die met een barcodesy-
steem snel opgezocht kunnen 
worden.
Marketing- en shopmanager 

V.l.n.r.:  Monteur Jeroen Groot en winkelmedewerkers Marco de Wit en Jamie de Vries in de werkplaats.

Anouk Groot vertelt: “We hebben 
nu zeven vestigingen in Noord-, 
en Zuid-Holland en zijn leveran-
cier en reparateur van kwaliteits-
merken als John Deere, Hus-
qvarna, Kärcher en Bosch. Daar-
naast worden hier ook de minder 
bekende merken gerepareerd. 
Onze goedopgeleide monteurs 
en de winkelmedewerkers gaan 
regelmatig op cursus om zo al-
le ontwikkelingen in dit vakge-
bied te volgen. Het uitgangspunt 
is om onze klanten een volledige 
service te bieden.”
Marco de Wit en parttimer Ja-
mie de Vries adviseren en helpen 
ondertussen de klanten in de 
ruim opgezette winkel. “Een so-
lide advies is bij ons vanzelfspre-
kend”, aldus Anouk. “En als de 
medewerkers een vraag voorge-
legd krijgen die ze niet meteen 
kunnen beantwoorden, gaan ze 
net zo lang op zoek tot zij het 
antwoord weten. De klant is hier 
nog altijd koning.”
In de winkel worden alle artike-
len verkocht die maar enigszins 
te maken hebben met tuinieren, 
zoals werkkleding en schoeisel, 
gereedschap, bestrijdingsmid-
delen, voeding voor planten en 

gazon en zelfs dierenvoer. Voor 
kinderen zijn de mini-tractoren 
en de replica’s van landbouw-
werktuigen erg leuk en fans van 
John Deere kunnen hun hart op-
halen aan de merchandise-arti-
kelen. “De 175-jarige John Deere 
is ‘s werelds grootste fabrikant 
van land- en bosbouwmachines 

en marktleider in tuin- en park-
machines”, vervolgt Anouk. “Zo-
als de innovatieve Tango E5 die 
gedemonstreerd wordt in de 
winkel; een kleine gazonmaaier 
die het werk geheel zelfstandig 
verricht. Iedereen is welkom om 
een kijkje te komen nemen.”
Het adres is Stetweg 37 in Bak-

kum. De winkel  is open van 
maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. De werk-
plaats van maandag tot en met 
vrijdag van 08.00 – 17.00 uur. 
Voor meer informatie biedt de 
website www.kraakman.com uit-
komst. 

Andrew Cream en Tes 
met punk, folk en pop
Castricum - Zaterdag 14 juli 
verwelkomt de Bakkerij een in-
ternationale line up. Deze avond 
zal in het teken staan van akoes-
tische punk/popmuziek. Dit gen-
re geniet sinds een aantal ja-
ren wereldwijde bekendheid 
door artiesten als Frank Turner. 
Nog niet zo bekend als genoem-
de artiest maar wel van dezelf-
de kwaliteit zijn de artiesten die 
deze avond in de Bakkerij zul-

len staan. De Engelse Andrew 
Cream zingt mooie akoestische 
popliedjes met duidelijke punk- 
en folkinvloeden. 

Daarnaast komt de Haarlem-
se Tes haar prachtige stem en 
intense popliedjes met maat-
schappijkritische teksten ten ge-
hore brengen. Aanvang 21.00 
uur, entree drie euro. Foto Tes: 
Hermane van Dijk.

Buurt houdt inbreker aan
Castricum - Bewoners van de 
Mient en omgeving hebben za-
terdag 7 juli rond 15.00 uur ter 
hoogte van de fietsenmaker een 
37-jarige man uit Alkmaar aan-
gehouden. 
Hij wordt ervan verdacht kort 
daarvoor te hebben ingebro-
ken bij een woning op de Mient. 
Een bewoner overliep de inbre-

ker, die vanuit de eerste verdie-
ping uit het raam sprong. Hij 
liet op zijn vlucht een horloge 
en sieraden vallen. De bewoner 
ging achter de dief aan waarbij 
hij werd geholpen door omstan-
ders. De verdachte is overgedra-
gen aan de politie en in verzeke-
ring gesteld. Tegen hem is pro-
ces-verbaal opgemaakt. 
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Yoga voor (ex-)
kankerpatiënten
Castricum - Al veertien jaar 
geeft Els Tiers yogales. In Castri-
cum aan mensen van alle leeftij-
den, in Limmen aan 55-plussers. 
In september start zij daarnaast 
met yoga voor (ex-)kankerpa-
tiënten.  Els: “Als mensen de di-
agnose kanker krijgen, staat hun 
wereld op zijn kop. Dat heeft een 
enorme invloed op wat er in je 
hoofd en je lichaam gebeurt. Yo-
ga is geen wondermiddel; het 
biedt wel handvatten om meer 
rust en ontspanning te krijgen.”  
Tijdens de yogales voor (ex-)
kankerpatiënten ligt het accent 
voornamelijk op ontspanning en 
mogelijkheden in plaats van op 
grenzen en beperkingen. Dit kan 
helpen in het dagelijkse leven, 
waardoor men anders met pijn, 
vermoeidheid, spanning, stress, 

slapeloosheid et cetera kan leren 
omgaan. “Ontspanning in het li-
chaam geeft rust in het denken 
en andersom geeft rust in het 
denken ontspanning in het li-
chaam”, vervolgt Els. 

“De adem speelt hierbij een es-
sentiële rol. Als de adem onrus-
tig is, veroorzaakt dat spanning 
in het lichaam en het denken. 
Tijdens de les wordt gewerkt 
met diverse ontspannings- en 
ademtechnieken, meditatieoefe-
ningen en visualisaties. In de yo-
ga staat niet de prestatie voor-
op. Iedereen doet de oefenin-
gen op zijn eigen niveau vanuit 
zijn eigen mogelijkheden.” Geïn-
teresseerd?  Bel of mail Els Tiers: 
0251-658736, etiers@ziggo.nl, 
www.hatha-yogacastricum.nl. 

Vernieuwde AH op 11 juli open 
Castricum - De bezoekers van 
winkelcentrum Geesterduin wis-
ten het al: Albert Heijn wordt 
flink verbouwd. “Dat klopt”, zegt 
supermarktmanager Tim Ver-
beek. “We krijgen een eigentijd-
se winkel die ook groter is dan 
voorheen. De klant vindt straks 
veel meer producten bij ons. En 
meer winkelgemak, want we 
bieden ook zelfscan aan.” De 
vernieuwde Albert Heijn gaat 
woensdag 11 juli om 13.00 uur 
weer open. Iedereen is welkom 
om bij de heropening aanwezig 
te zijn. Er zijn verschillende proe-
verijen, onder andere met vers in 
de winkel gegrilde lekkernijen.
 
Speciaal ter gelegenheid van de 
heropening mogen drie inwo-
ners van Castricum gratis bij de 
vernieuwde Albert Heijn winke-
len. Hun boodschappen zijn be-
stemd voor een goed doel. Voor 
de Scouting Akersloot winkelt 
H. Verduijn. Jolanda Engelsma 
doet boodschappen voor woon-
zorgcentrum De Santmark en 
Stephanie Egberts voor de Cas-
tricumse Reddingsbrigade. “Zij 

gaan voor de officiële opening 
van de supermarkt aan de slag. 
Onze buurtgenoten kunnen dan 
op hun gemak boodschappen 
doen. Bij de heropening tonen zij 
aan het publiek hoe vol hun win-
kelkarren uiteindelijk zijn gewor-
den”, aldus de supermarktmana-
ger.
 
Zelfscan
Albert Heijn is compleet veran-
derd. De supermarkt heeft bre-
de winkelpaden en ruim opge-
zette afdelingen. Nieuw is de 
grill op de delicatessenafdeling 
waardoor er een uitgebreid as-
sortiment vers gegrilde produc-
ten verkrijgbaar is. “Zoals mal-
se kippetjes, spareribs en ge-
haktballen”, vertelt Tim Verbeek. 
Het aanbod van de vernieuwde 
Albert Heijn is groter dan voor-
heen. De klant vindt er vooral 
veel meer vers, maar ook allerlei 
interessante artikelen zoals keu-
kenhulpen, kantoorbenodigdhe-
den en cadeaukaarten. Nieuw is 
dat klanten kunnen kiezen om 
te winkelen met de zelfscanner. 
“Dan hoeven de boodschappen 

Boogaert maakt plaats 
voor Triade toren drie

Castricum - De sloop van zorg-
centrum De Boogaert is volop 
aan de gang. Op de plek die de 
oude Boogaert achterlaat, ver-
rijst appartemententoren Triade 
3. De verkoop van deze appar-
tementen is op 18 februari van 
start gegaan en nauwelijks een 
maand later was de helft ver-
kocht. Bijzonder, juist in de hui-
dige tijd waarin de verkoop van 
woningen een bijna onmogelij-
ke taak lijkt. 
Ontwikkelaar Mulder Obdam 
meent dat het succes gelegen 

vloerverwarming en komt men, 
via de lifthal, het appartement 
binnen. Er is een ruime hal en 
een corridor die toegang geeft 
tot de twee of drie grote slaap-
kamers, het toilet, de bijkeuken 
en de comfortabele badkamer. 
De woonkamer en keuken zijn 
royaal van opzet en hebben een 
grote raampartij over de gehele 
breedte en een balkon van maar 
liefst zestien vierkante meter. De 
fraai aangelegde parktuin maakt 
het beeld compleet. Het com-
plex kent een centrale ligging 
dicht bij het oude dorpscentrum, 
winkelcentrum Geesterduin, NS-
station en de duinen.

Open dag modelwoning 
Op 14 juli is tussen 11.00 en 
15.00 uur gelegenheid om een 
modelwoning te bezichtigen in 
een van de bestaande torens. 
Makelaar is Van Amsterdam Ga-
rantiemakelaars. Mulder Obdam 
en Van Amsterdam hebben in 
het verleden al bij herhaling sa-
mengewerkt en vullen elkaar uit-
stekend aan. En het is uiterst be-
langrijk dat aspirantkopers erva-
ren dat er de tijd voor ze wordt 
genomen en dat ze zorgvuldig 
worden geïnformeerd.
Naar verwachting start de bouw  
in september 2012 en worden de 
woningen in het vierde kwartaal 
van 2013 opgeleverd. Wie meer 
wilt weten over de appartemen-
ten, kijkt op www.triadetoren3.
nl of neem contact op met Van 
Amsterdam Garantiemakelaars 
(0251-650850).

niet meer op de kassaband te 
worden gelegd. Ze mogen zelfs 
al tijdens het winkelen in de tas-
sen worden opgeborgen. Beta-
len gaat snel en simpel. Dat doe 
je, met de pinpas bij een betaal-
paal.” De Albert Heijn beschikt 
over ruime parkeergelegenheid; 
parkeren is gratis.

Hoewel de supermarkt er totaal 
anders uitziet, voelen de klanten 
zich vast snel weer vertrouwd in 
de winkel, denkt Tim Verbeek. 
“Het is in de vernieuwde su-
permarkt namelijk net zo gezel-
lig is als eerst. “Klanten kunnen 
bij ons, zoals altijd, genieten van 
een gratis kopje koffie. Boven-
dien valt op elke afdeling iets te 
proeven en organiseren we elke 
vrijdag en zaterdag een kookde-
monstratie. Zo zorgen we ervoor 
dat boodschappen doen in on-
ze vernieuwde Albert Heijn nog 
leuker is!” Albert Heijn in winkel-
centrum  Geesterduin in Castri-
cum is open van maandag tot en 
met zaterdag van 8.00 tot 21.00 
uur en zondag van 16.00 tot 
20.00 uur. 

is in een combinatie van facto-
ren. “Het feit dat er al een twee-
tal parktorens aan deze derde 
zijn voorafgegaan, helpt. Men 
kan de spraakmakende ontwer-
pen dus in werkelijkheid zien en 
de sfeer als het ware proeven. 
De bestaande parktorens heb-
ben verschillende gevelmateri-
alen en ook nummer drie krijgt 
weer een geheel eigen uitstra-
ling. De individualiteit van de to-
rens lijkt de consument aan te 
spreken.” Daarnaast bezitten de 
appartementen stuk voor stuk 
een exclusieve uitstraling door-
dat er gewerkt wordt met hoog-
waardige materialen en het ge-
hele project een hoog afwer-
kingsniveau kent. “Er is ruim-
schoots aandacht besteed aan 
het wooncomfort en dat zie je. 
Zo zijn bijvoorbeeld alle apparte-
menten standaard voorzien van 

Kindertoneelstuk vol humor
Castricum - Op zondag 15 ju-
li is het spannende kinderto-
neelstuk ‘Uh-Oh! Dit is niet het 
sprookjesbos!’ van Toneelgroep 
Expressie te zien. De bijziende 
maar geleerde professor Tsitni-
medus heeft een toverdrankje 
gemaakt waarmee hij alles wat 
hij maar wil tot leven kan roe-
pen: de Slebber. Hij laat zijn but-
ler Emily twee geleerde collega’s 
uitnodigen om zijn uitvinding te 
laten zien. Maar als twee dieven 
de Slebber willen stelen en het 
per ongeluk op een sprookjes-

boek laten vallen loopt alles in 
het honderd. Zou het allemaal 
toch goed aflopen?
Het stuk is geschikt voor kinde-
ren vanaf zeven jaar en wordt 
opgevoerd op zondag 15 ju-
li om 13.30 en 16.00 uur. Loca-
tie: Theater Dansende Duinen 
(De Clinghe) in Castricum. Kaar-
ten kosten 5 euro. Ze zijn te re-
serveren via www.toneelgroep-
expressie.nl of tel. 0251-252751. 
Kaarten zijn ook verkrijgbaar in 
de voorverkoop bij boekhandel 
Laan in Castricum.

Castricum - Ralph Tuijn heeft 
zijn recordpoging om solo de In-
dische Oceaan over te roeien vo-
rige week dinsdag moeten sta-
ken wegens technische proble-
men. 
Hij heeft het besluit genomen 
om terug te keren naar zijn start-
plaats Geraldton in Australië zo-
dat hij de mankementen kan re-
pareren. Foto: www.trifinance-
oceanchallenge.com waar ook 
meer informatie te vinden is.

Ralph Tuijn door technische 
problemen weer terug bij af

Mishandeling groepje onbekende mannen. Hij 
liep met een groepje vrienden op 
straat. 
Hij werd ter hoogte van de die-
renwinkel op de Dorpsstraat be-
laagd door een groep ande-
re mannen en kreeg klappen. 

Daarbij viel hij had op de grond 
en raakte even buiten bewust-
zijn. Het slachtoffer is naar het 
ziekenhuis vervoerd en geope-
reerd aan een kaakfractuur. De 
politie is op zoek naar eventuele 
getuigen (0900-8844).

Castricum - Een 21-jarige man 
uit Castricum is in de nacht van 
zaterdag op zondag rond 3.00 
uur ernstig mishandeld door een 




