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Wellness Akersloot stap dichterbij
Akersloot - Ze waren allemaal 
enthousiast, de leden van de ge-
meenteraad die donderdag een 
besluit namen om de bouw van 
een wellnesscentrum naast het 
Van der Valk Hotel mogelijk te 
maken. De wellness wordt gere-
aliseerd in een nieuw gebouw op 
het terrein van het hotel en bevat 
een zwembad, sauna-, beauty-, 
en fitnessfaciliteiten. Dit centrum 
wordt zo’n 33 meter lang, 24 me-
ter breed en 10 meter hoog. Via 
een luchtbrug wordt het met 
het hotel verbonden. Het oude 
zwembad in het hotel moet ver-
vangen worden, omdat het tech-
nisch verouderd is en niet meer 
voldoet aan de hedendaagse ei-
sen. Daarnaast verschuift het 
accent van zakelijke hotelgasten 
steeds meer naar toeristische 

Castricum is traagst 
betalende gemeente 
Castricum - Gemeenten beta-
len bijna een kwart van de fac-
turen nog steeds te laat. Cas-
tricum spant daarbij de kroon. 
Dat blijkt uit een onderzoek van 
Dun & Bradstreet op verzoek van 
MKB-Nederland, waarbij cir-
ca 150.000 rekeningen aan ge-
meenten onder de loep zijn ge-
nomen. De ranglijst die uit het 
onderzoek voortvloeit, laat zien 
dat Drechterland de snelst beta-
lende gemeente van Noord-Hol-
land is en landelijk zelfs op een 
derde plaats staat. De gemeen-
te heeft 95 procent van de on-
derzochte rekeningen op tijd vol-
daan. Castricum komt als slecht-
ste uit de bus. Deze gemeente 
betaalt 41 procent van de reke-
ningen te laat, met een gemid-
delde overschrijding van de be-
talingstermijn van dertig dagen. 
Met deze resultaten rolt Castri-
cum ook landelijk als traagst be-
talende gemeente uit de bus. 
Regiodirecteur Fabian Nagtzaam 

hotelgasten. Deze stellen andere 
eisen aan een hotel, waaronder 
een zwembad met wellnessfaci-
liteiten. Het zwembad blijft toe-
gankelijk voor mensen van bui-
tenaf. Er wordt vanuit gegaan dat 
ook leszwemmen mogelijk blijft. 

Om de wellness te realiseren is 
een herziening van het bestem-
mingsplan noodzakelijk. Boven-
dien moet de provincie groen 
licht geven. Van der Valk moet 
met het plan een parkeeronder-
zoek aanleveren. Wat betreft mi-
lieuaspecten worden geen pro-
blemen verwacht. Door de aan-
leg van een groen talud tegen 
het gebouw, komt het gebouw 
minder massaal over. Een agra-
riër, die een bedrijf met bedrijfs-
woning heeft aan de Startinger-

Castricum - Zondagnacht heb-
ben twee jongens een spoor van 
vernielingen achtergelaten van-
af de Pieter Kieftstraat, via het 
Strengh langs de Baartven rich-
ting Rietkamp. Ruiten zijn inge-
gooid, planten uit de grond ge-
trokken en tuinmeubel in het 
water gegooid. De daders wo-
nen mogelijk in de buurt van de 
Rietkamp, want daar hielden de 
vernielingen op. 

Slooproute

weg, maakt zich zorgen over de 
weerkaatsing van het verkeers-
geluid van de A9. Van der Valk 
heeft aangegeven dit nader te 
laten onderzoeken.

Volop afwisseling op 
Uit je Bak Festival 
Castricum - Het Uit je Bak Fes-
tival is dit jaar op zondag 29 juli 
in het Willem de Rijkepark. Van-
af 13.00 uur is er muziek, theater, 
kunst, spelletjes voor kinderen, 
lekker eten en drinken en nog 
veel meer. Op de foto de Bolly-
wood Bar waar masala dosa’s 
gemaakt worden door Ana en 
Kata en waar ruimte is voor ont-
spanning en absurditeit. Ernaast 
komt een uitgeklapte brand-
weerbus en restaurant De Ge-
bluste Doos komt naar het fest-
valterrein. Op het Uit Je Bak Fes-
tival 2012 zijn optredens te zien 

van ondermeer Twice The Same, 
Fake ID, De Skatjes, Milou Bak-
ker, Dress Up Dolls, Pretvormer, 
I Am Oak, Insayno, Cirque Va-
lentin, John Coffey, Dearworld, 
Kids With Guns. Op het theater-
veld onder andere de Rabobank 
Silent Disco, Chemie, Professeur 
d’Magique en verschillende dj’s. 
Kunst is van Aviva Bing, De Fiet-
siefant, Jorinde Reijnierse, Niels 
Visser, Onbekend Kunstcollectief 
en Spatzuiver. Iedereen is wel-
kom, de toegang is gratis. Kijk 
voor de aanvangstijden op www.
uitjebak.nl. 

noemt de uitkomst teleurstel-
lend. “Juist in deze economisch 
zware tijden kunnen te late be-
talingen ondernemers in liquidi-
teitsproblemen brengen. Het is 
daarom belangrijker dan ooit dat 
klanten, en de overheid als goe-
de voorbeeld voorop, op tijd hun 
rekeningen voldoen.” Binnenkort 
moeten overheden voor elke re-
kening die zij niet binnen dertig 
dagen voldoen, een boete be-
talen van veertig euro plus acht 
procent van het factuurbedrag. 
De nieuwe wet die dat bepaalt 
is vlak voor het zomerreces door 
de Tweede Kamer aangenomen.  
De Eerste Kamer moet zich nog 
uitspreken. CKenG noemt de si-
tuatie in een persbericht te gek 
voor woorden. De lokale partij 
wil nu dat de zaak binnen een 
maand wordt opgelost. 
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricum
Heerhugowaard

vakantie-idee

8.95

4 pakken koek halen 3 betalen

Lemon pie taart
Van 10,95 nu

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Blinde vinken
4 stuks € 4,99

Vleeswarentrio

boterhamworst
rauwe ham

rundergebraad
samen € 4,99

kippensoep
2e ltr    ½ prijs
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COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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

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

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
06-07-2012: Bram Sijbrand Adri-
anus, zoon van R.J.A. Mooij en 
G.J. Nanne, geboren te Alkmaar.

Wonende te Akersloot:
07-07-2012: Mexy, dochter van 
R.G. Spooren en S.M. Padding, 
geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
10-07-2012: Barhorst, Koen en 
Laan Charissa Z., beiden wonen-
de te Limmen. 11-07-2012: van 
der Aar, Dick T.J. en Verduin He-
lena M.M., beiden wonende te 
Akersloot.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
05-07-2012: van der Heide, Wil-
lem en Pool, Cornelia J., bei-
den wonende te Castricum. 05-
07-2012: Luijben, Jan J. en Kel-
der, Brigitte, beiden wonende te 
Sint-Pancras. 06-07-2012: van 
Bergen, Adrianus en van Koot-
en, Saskia, beiden wonende te 
Zaanstad. 

Overleden:
Wonende te Bakkum:
07-07-2012 Greijmans, Johan-
na A.M., oud 72 jaar, overleden 
te Bakkum.
Wonende te Hoorn:
05-07-2012: Scholten, Eildert, 
oud 79 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met G.A. Groebe.
Wonende te Uitgeest:
06-07-2012: Peeters, Adrina 
M.C., oud 93 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
J. Schavemaker.
Wonende te Purmerend:
08-07-2012: van Tuijl, Lambertus, 
oud 68 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met H.H. Koning.
Wonende te Limmen:
06-07-2012: Passant, Anna C., 
oud 78 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met J.J. Boersen.
Wonende te Castricum:
06-07-2012: Spijkstra, Theo-
dora, oud 89 jaar, overleden te 
Heemskerk. 09-07-2012: Schoe-
litsz, Anna E., oud 69 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd met 
H.W. Rijnbout. 11-07-2012: Pe-
trus, Adriaan, oud 86 jaar, over-
leden te Castricum. 

Schepen maken bij Toonbeeld
Castricum - Op woensdag 25 
juli van 14.00 tot 16.00 uur staan 
de docenten beeldende vorming 
van Toonbeeld klaar om kinde-
ren in de leeftijd van vier tot en 
met twaalf jaar te begeleiden 
bij het maken van echte boten 
en schepen, die van de mooiste 
kleuren worden voorzien om de 
fraaiste exemplaren te krijgen. 
Aan het eind van de middag 
worden de boten (onder begelei-

ding) te water gelaten in de vij-
ver bij Toonbeeld. De kosten voor 
de activiteit bedragen 3,00 euro. 
Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 in Castricum aan de balie 
en telefonisch: 0251-656562. De 
stichting is geopend van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 12.30 uur en op maandag- en 
woensdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur. 

Vermist:
Voorweide Castricum: zwarte ka-
ter, klein wit befje, wit aan de po-
ten, gecastreerd, 15 jaar, Bob-
by. Schoutenbosch Castricum: 

schildpadpoes, wit boven neus, 
witte bef en buik, wit aan de po-
ten, 1 jaar, Vlekkie.
Gevonden:
Geen.

Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Week vol sociale activiteiten 
voor klas 3 Clusius College
Castricum - De 3G klassen van 
het Clusius College hebben in 
de week van 2 juli een week van 
sociale activiteiten met de ge-
meente Castricum en de Viva-
zorggroep, achter de rug.
Bij de gemeente fungeerden 
leerlingen als  bode om koffie 
rond te brengen en archiefwerk-
zaamheden te verrichten. Bij de 
buitendienst waren er verschil-
lende leerlingen die zich met het 
plantsoenonderhoud bezighiel-
den; de sportvelden maaien, on-
derhoud op de begraafplaats en 
gereedschap schoonmaken.
Bij de Vivazorgggroep waren de 
leerlingen ingedeeld op diverse 

locaties waar door de leerlingen 
met de bewoners werd gewan-
deld, gepuzzeld. Ook werden er 
foto’s verzameld, een beauty-
middag georganiseerd en wer-
den bloembakken gevuld.
Een topper in activiteit was de 
aanleg van een hekwerk met be-
planting in de tuin van Geester-
heem in Uitgeest, onder leiding 
van de docenten Groenvoorzie-
ning.
Na de aanleg werd er namens 
het Clusius College nog een 
cheque uitgereikt aan Geester-
heem om de tuin verder in te 
richten. Het was voor de leerlin-
gen een leerzame week. 
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Popconcert voor kleintjes
Bakkum - De Castricumse kin-
derband ‘Vriendjes van Marti-
ne’ bekend van ‘Broccoli Bah’ en 
‘Jelle de kat’ gaat weer optreden. 
Martine is jarig en dát wordt ge-
vierd. 

Alle kinderen van twee tot en 
met zes jaar zijn welkom op haar 
feestje. Zij gaan in feestkleding 
swingen, springen en zingen op 
zaterdag 21 juli vanaf 14.00 uur 
op camping Geversduin. Woens-(TE) RUSTIG AAN DE WATERkANT

Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Castricum - Op vrijdag 27 ju-
li gaat de club Stapmaatjes, voor  

Stapmaatjes mensen tussen 30 en 55 jaar, 
naar de film Magic Mike in Alk-
maar. 
Voor de film gaan ze samen 
iets drinken. Kijk op www.stap-

maatjes.nl voor meer informatie. 
Activiteiten in augustus: bezoek 
Naarden, Aviodrome en midget-
golf in het Amstelpark. Deelna-
me is vrijblijvend. 

Feest met Tour de Funk
op plein voor café Balu
Castricum - Zondag 22 juli rond 
de klok van zes begint een op-
treden van Tour de Funk op het 
pleintjes voor café De Balustra-
de in het centrum van het dorp. 
De organisatie is in handen van 
de cafés Balu, Boes Boes, City 
en Basta. 

De Amsterdamse coverband 
Tour de Funk, die zichzelf nu The 
Tour noemt, staat bekend om de 
energieke optredens, het muzi-
kale talent en de afwisselende 
show op het podium. 

De zes muzikanten brengen 

dagavond 25 juli treedt Martine 
met haar vriendjes op om 19.00 
uur op camping Bakkum. 

rock, afgewisseld met pop, funk. 
Denk dan aan Anouk. Lenny 
Kravitz, Queen en Aretha Fran-
klin. Meezingen mag en swingen 
ook. Alle muziekliefhebbers zijn 
welkom, de toegang is gratis.

Orgelconcert met panfluit 
Castricum - Maandag 23 ju-
li vanaf 20.00 uur wordt in de 
Maranathakerk een populair or-
gelconcert gegeven door de or-
ganist Jan van Westenbrugge  
met medewerking van de pan-
fluitist Leon Koppelman. Jan van 
Westenbrugge was diverse ke-
ren op de radio te beluisteren. Hij 
heeft concertreizen door Duits-
land en Italië gemaakt en meer-
dere cd-opnames op zijn naam 
staan. Panfluitist Leon Koppel-
man heeft zijn opleiding geno-

ten bij de bekende Roemeen-
se panfluitist Nicolae Pirvu. Leon 
bespeelt vier panfluiten, waarvan 
de sopraan-altpanfluit de meest 
gebruikte panfluit is. Op dit con-
cert worden onder andere wer-
ken gespeeld van Stanley, Smart, 
Böhm, Mozart, Guilmant, Galup-
pi en Lemmens.

De Maranathakerk is te vin-
den bij de rotonde hoek Prinses 
Beatrixstraat en Kleibroek. Toe-
gangsprijs 6,00 euro.

Theater Spring brengt 
bonje op de boerderij
Castricum - Op vrijdag 27 juli 
van 14.00 tot 16.00 uur is het be-
kende Theater Spring te zien in  
Castricum. 

Kinderen in de leeftijd van vier 
tot en met twaalf jaar kunnen in 

één middag een échte voorstel-
ling maken met dans, acrobatiek, 
spel, schminken, knutselen en 
verkleden rond het thema ‘Bonje 
op de boerderij!’ Meedoen kost 
3,00 euro. Aanmelden kan bij de 
Stichting Welzijn: 0251-656562.  

Castricum -  In het kader van de 
zomeractiviteiten van de Stich-
ting Welzijn Castricum en de ou-
derenbonden nodigt de KBO-
Limmen belangstellenden uit op 
dinsdagmiddag 24 juli in de Vre-
deburg, Dusseldorperweg/hoek 
Vredeburglaan in Limmen om 

Keezen voor ouderen in Limmen
het spel Keezen te komen spe-
len. Iedereen is welkom. 
De kosten zijn 2,00 euro inclu-
sief twee keer koffie of thee. 
Aanvang 14.00 uur. Wie wil we-
ten hoe het gespeeld wordt, kan 
deze dag kennismaken met het 
spel. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91 

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91 

vrijdag, zaterdag, zondag, maandag,
dinsdag & woensdag 21.00 uur 
The Dark Knight Rises

donderdag, zaterdag, maandag, dinsdag 
& woensdag 21.00 uur  

zondag 18.30 uur
Intouchables

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

& woensdag 18.30 uur
Magic Mike

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 18.30 uur 

Madagascar 3 (OV) 3D
donderdag & vrijdag 16.00 uur 

zaterdag, maandag & woensdag 13.00
zondag & dinsdag 13.00 & 15.45 uur 

Madagascar 3 (NL) 3D
donderdag 16.00 uur 

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag, zondag, maandag dinsdag 

& woensdag  15.45 uur 
Ice Age 4 (NL) 3D
donderdag 18.30 uur

vrijdag 16.00 uur
zaterdag, maandag & woensdag 

13.00 & 15.45 uur
zondag & dinsdag 13.00 uur

Brave (NL) 3D

Programma 19 juli t/m 25 juli 2012

The Dark Knight Rises
Gotham City krijgt te maken met 
een nieuw gevaar: Bane (Tom 
Hardy), is een wrede schurk die 
in het verleden ernstig gewond 
is geraakt en een verdovend gas 
nodig heeft om te overleven. 

Zonder zijn masker, dat in zijn 

kaak verwerkt zit, is de pijn voor 
hem niet vol te houden. Batman 
(Christian Bale), die acht jaar na 
het debacle met The Joker, en 
de tragische dood van Harvey er 
niet al te best aan toe is, zal in 
Bane zijn grootste uitdaging tot 
nu toe tegenkomen.

Al generaties lang worden in de 
mysterieuze Schotse Hooglan-
den grote legendes en mythes 
verteld. Merida, de impulsieve 
dochter van Koning Fergus en 
Koningin Elinor, is een ervaren 
boogschutter. 
Vastbesloten om haar eigen pad 
in het leven te bepalen gaat ze 
tegen alle eeuwenoude tradi-
ties in die heilig zijn voor de gro-
te leiders van het land: de grote 
Lord MacGuffin, de chagrijnige 

Brave in 3D Lord Macintosh en de humeu-
rige Lord Dingwall. Merida’s be-
slissingen hebben grote, onom-
keerbare gevolgen voor het he-
le koninkrijk. Wanneer ze de ex-
centrieke oude Heks tegenkomt, 
krijgt ze de mogelijkheid om een 
wens in vervulling te laten gaan 
die rampzalige gevolgen heeft. 

Het grote gevaar dat op de loer 
ligt dwingt Merida er toe om de 
ware betekenis van moed te ont-
dekken om zo de beestachtige 
vloek te kunnen stoppen voordat 
het te laat is.
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60 jaar Prinses Margrietstraat
Castricum - In de Prinses Mar-
grietstraat werd afgelopen za-
terdag voor de vierde keer het 
straatfeest georganiseerd. Maar 
dit jaar was een bijzonder jaar, 
want de straat bestaat 60 jaar. 
Er zijn nog twee bewoners, die 
er al vanaf het begin wonen. 
Het feest begon voor de kinde-

ren met een spuitfeest met de 
brandweer, kinderkaraoke en 
een kinderbingo. Om vijf uur 
kwamen de ouderen en kreeg 
men een welkomstdrankje met 
lekkers en daarna volgde een 
barbecue, met later nog een bin-
go en karaoke. Op de foto de Pr. 
Margrietstraat in 1952.

Tuin omgetoverd tot waar sprookje

Castricum - Na het grote suc-
ces van vorig jaar wordt de Tuin 
deze zomer weer omgetoverd in 
een waar sprookje. Kunstenares 

Anja Jonker heeft weer flink haar 
best gedaan om de sprookjesfi-
guren nieuw leven in te blazen.
Van 23 tot en met 29 juli is ieder-

oplossing
Zoek de 10 verschillen

een welkom van 10.00 tot 16.00 
uur.

De slapende reus, de Heen en 
weerwolfboot en de put van 
Vrouw Holle zijn allemaal weer 
van de partij. Ook de elfjes, ka-
bouters en Pinokkio ontbreken 
niet  in de sprookjestuin. Nieuw 
dit jaar is het tinnen soldaatje en 
het enge bos. Alles ontworpen 
door kunstenares Anja Jonker 
vervaardigd met hulp van vrijwil-
ligers.  Toegang tot de sprook-
jestuin is gratis maar voor 3,00 
euro kunnen de kinderen er ook 
nog een leuke speurtocht doen. 

Na afloop staan de poffertjes 
(tegen vergoeding) klaar. Het 
terras is geopend, dus ouders 
en grootouders hoeven zich ook 
niet te vervelen..

De Schulpvaart. Foto: Henk van Bruggen.

Ontdek natuur en land- 
schap in eigen provincie
Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum en Bibliotheek Ken-
nemerwaard organiseren iede-
re eerste donderdagochtend van 
de maand een programma voor 
senioren met als titel: De Och-
tenden. Deze ochtenden staan 

in het teken van cultuur en in-
formatie, maar ook gezellig sa-
menzijn en nieuwe mensen ont-
moeten.
Op donderdagochtend 2 augus-
tus is er een lezing over Noord-
Holland.

Aan de hand van natuurgebie-
den die de Stichting Landschap 
Noord-Holland beheert, vertelt 
Johan Stuart over de planten, de 
dieren en het beheer. Uiteraard 
met veel schitterende beelden.

Door de lezing krijgt men in een 
notendop inzicht in de Noord-
Hollandse natuur. Wat voor na-
tuur is er in Noord-Holland en 
welke planten en dieren komen 
daar voor? Hoe luidt globaal de 
geschiedenis van het landschap 
en wie zijn daar mee bezig? Te 
zien zijn de duinen, de veenwei-
degebieden, eendenkooien en 
de landgoederen. Speciale aan-
dacht krijgen de weidevogels zo-
als kievit, grutto en tureluur. 

Deze ochtend krijgt ook de aan 
te leggen Schoonwatervallei bij 
Castricum extra aandacht. De le-
zing toont aan dat Noord-Hol-
land bijzonder afwisselend is 
qua landschapstypen én dat er 
veel bijzondere landschapsele-
menten zijn.

Locatie is het leescafé van de 
bibliotheek, Geesterduinweg 2, 
kosten zijn 2,50 euro. 
Vooraf aanmelden bij Stichting 
Welzijn, tel. 0251-656562 of via 
info@welzijncastricum.nl.

Geen saaie zomer dankzij 
vele activiteiten voor 65+ers
Castricum - Inmiddels zijn al di-
verse succesvolle zomeractivitei-
ten voor 65+ers de revue gepas-
seerd. Er staat echter nog veel 
meer op het programma, welke 
wordt aangeboden door  Stich-
ting Welzijn Castricum en alle 
ouderenorganisaties.
Zo is er het spel keezen. De com-
binatie van mens-erger-je-niet 
en kaarten wint per dag aan po-
pulariteit; er worden zelfs kam-
pioenschappen georganiseerd. 
Keezen vindt op dinsdag 24 juli  
van 10.00 tot 12.00 uur plaats in 
Dorpshuis De Kern, Overtoom 15 
in Castricum. Op diezelfde dag 

wordt er ook in Limmen een pot-
je keezen gespeeld. Vanaf 13.30 
uur is men daar welkom bij Cul-
tureel Centrum Vredeburg, Dus-
seldorperweg 64. Er wordt voor 
beide activiteiten een vergoe-
ding van 2 euro gevraagd. 

Op woensdag 25 juli om 14.00 
uur is het voor senioren mogelijk 
om samen met de kleinkinderen 
de populaire jeugdfilm over Hiel-
ke en Sietse te bekijken. Ook de-
ze activiteit vindt plaats bij Cultu-
reel Centrum Vredeburg en kost 
voor grootouders 2 euro, klein-
kinderen mogen kosteloos mee. 

Op maandag 30 juli kunnen ech-
te fijnproevers om 17.30 uur te-
recht bij restaurant ‘Brasserie 
in ’t Groen’, Lagelaan 8, Heiloo. 
Tot slot kan men op donderdag 
2 augustus om 14.00 uur terecht 
voor een gezellig potje bingo in ’t 
Kruispunt in Akersloot, Mozart-
laan 1a. De kosten hiervan zijn  5 
euro voor drie rondes inclusief 
koffie en thee. Daarnaast wordt 
er tijdens de bingo een gratis 
boodschappenmand verloot.
Voor het complete activiteiten-
overzicht in de zomervakantie is 
een boekje gemaakt. Dit is af te 
halen bij Stichting Welzijn Cas-
tricum of in de bibliotheken van 
Castricum, Akersloot en Limmen. 
Ook zijn de activiteiten terug te 
vinden op de kalender van www.
welzijncastricum.nl. 

Vakantie Kindervreugd is er 
weer helemaal klaar voor!
Castricum - Ook in de zomerva-
kantie is Vakantie Kindervreugd 
weer present. Elke maandag in 
de grote vakantie kunnen kin-
deren van de basisschool weer 
meedoen aan activiteiten die 
door het comité van Vakantie 
Kindervreugd zijn samengesteld. 
Dit doen zij al voor het 42e jaar 
met veel plezier.
De meeste maandagen zullen 
worden gevuld met knutselen 
met uitzondering van een goo-
chelaarsact op maandag 13 au-
gustus en de speelgoedmarkt op 
maandag 27 augustus. De eerste 
ochtend van Vakantie Kinder-

vreugd is op maandag 23 juli van 
10.00 tot 12.00 uur in Dorpshuis 
De Kern, Overtoom 15. Deelna-
me één euro en niemand hoeft 
zich van tevoren op te geven. 
Deze ochtend ziet er als volgt uit:
Voor de kleintjes: poppenkast, 
koekjes versieren, dansen en 
kleien. Voor de ouderen: figuur-
zagen, vliegenscherm maken, 
schaken, werken met kurk, tafel-
voetbal en sjoelen.
Volwassenen of jongelui die op 
een of meer van deze ochten-
den willen meehelpen zijn wel-
kom. Voor inlichtingen: 650198 
of 655637.
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Castricum - Op de Wester-
weg in Limmen was vorige week 
dinsdag een automobilist tij-
dens het rijden bezig met spul-
len op de achterbank. Hij bots-
te tegen een meterkast en een 
lantaarnpaal. De auto kwam in 
een voortuin tot stilstand. Er vie-
len geen gewonden, maar er 
was wel sprake van flinke scha-
de. Een dag eerder hingen op de 
De Brink in Castricum een paar 
jongens rond. Zij rommelden wat 
met een prullenbak. Een passant 
ergerde zich, sprak de jongens 
aan en even later kreeg een van 
de jongens een oorvijg en een 
schop. Een passerende jonge-
man bemoeide zich met het 
voorval en kreeg ook een klap in 
het gezicht. Beide jongens heb-
ben aangifte gedaan, de ver-
dachte is inmiddels gehoord en 
heeft het feit bekend. Bij een ap-
partementencomplex nabij de 
Zeeweg kwam een melding dat 

Vaders Sokkerwei pakken flink uit
Castricum - Na een half jaar 
van voorbereiding ging zater-
dag het dak eraf bij De Sokker-
wei. Het ecogebouw van De Sok-
kerwei bestaat dit jaar tien jaar, 
een goede gelegenheid om een 
feestje te vieren met daaraan 
gekoppeld een inzamelingsactie 
voor nieuwe digitale leermidde-
len voor de leerlingen.
Zeventien vaders van leerlingen 
van De Sokkerwei hadden zich 
gecommitteerd tot projectgroep 
Samen Digitaal. Doel was een zo 
groot mogelijk bedrag bij elkaar 
te krijgen voor de aanschaf van 
digitale leermiddelen die de leer-
lingen extra ICT-ondersteuning 
biedt. Een kaartenactie werd op 
touw gezet waarbij alle leerlin-
gen een schilderij maakten die 

als pakketjes ansichtkaarten ge-
drukt en verkocht werden. Ook 
werd er per klas een veilingkavel 
gecreëerd, waaronder schilde-
rijen,  een verjaardagspakket en 
theeservies. Met medewerking 
van de docenten en ouders werd 
er voor de leerlingen een activi-
teitenmiddag georganiseerd met 
springkussens en diverse spelle-
tjes zoals spijkerbroek hangen, 
schminken,  behendigheid spel-
letjes, sjoelen en cakejes versie-
ren. Het weer werkte goed mee 
en iedereen vermaakte zich op-
perbest. ’s Avonds was het groot 
feest voor de ouders bij Club 
Mariz. De projectgroep had ge-
regeld dat Masterchefkok Pe-
ter Lute van restaurant Lute in 
Ouderkerk a/d Amstel en Lute 

De organiserende vaders waren:  Simon Kornblum, Peter Hover, Frank Ditmarsch, Rolf van Dam, Rob El-
zinga, Marco van Hall, Marco Smit, Wilmar Schmit, Jeroen Drankier, Jan Graafland, Kees Jan Heijdra, Mar-
cel Greveling, Joost Groenendijk, Klaas-Jan Neefkes, Alex Dijkman Dulkes, Maarten Simons en Ben Kees 
Eeltink.

een kind (9) bekneld zat. Hij 
was klem komen te zitten, door 
op een opengaand hek te gaan 
staan. Met behulp van de brand-
weer is hij bevrijd. Vrijdag werd 
op camping Bakkum een sta-
caravan opengebroken met een 
breekijzer. De eigenaar was niet 
aanwezig, het is onbekend wat 
er is ontvreemd. Zaterdag was 
er brand op de Bloemen. Een be-
woner had wat hout aangesto-
ken in een vuurkorf. Het smeu-
lende vuur veroorzaakte brand 
bij de schuur van de buren. Om 
0.15 uur zijn nachtwakers ge-
slagen door campinggasten. Op 
de camping was een feestje met 
wat lawaai. Toen de nachtwakers 
hier wat van zeiden, stond een 
van de feestgangers op en be-
gon te slaan. Hij is door de po-
litie aangehouden en ingesloten. 
Rond 2.00 uur is een vechtpar-
tij geweest in een café in Cas-
tricum. Een van de bezoekers 
is een gebroken neus geslagen 
omdat hij per ongeluk een bier-
tje omgestoten had. De dader is 
door de politie aangehouden en 
ingesloten. 

Zondagse wandeling
Castricum - Op zondag 5 au-
gustus kan deelgenomen wor-
den aan een zwerftocht door de 
natuur onder leiding van Roel 
van Moerkerken. 
Halverwege de wandeling van 
acht tot tien kilometer wordt wat 
gedronken. Het vertrekpunt is 

om 11.00 uur bij De Hoep aan de 
Zeeweg. 

Er zijn geen kosten aan de wan-
deling verbonden en men kan 
zonder opgave deelnemen. Con-
sumpties zijn voor eigen reke-
ning. Een duinkaart is nodig. 

Rootz in Limmen geheel belan-
geloos voor 125 gasten ging ko-
ken. Dat deed hij natuurlijk niet 
alleen; de hele ochtend hadden 
de vaders samen met hem de 
voorbereidingen getroffen voor 
het diner. Zoals 18 kilo aardbei-
en schoonmaken, 130 zeebaar-
zen fileren, 12 kilo vlees bereiden 
en 15 kilo groenten snijden.  Het 
diner werd opgediend door de 
vaders in koksbuizen en bij het 
dessert werden 60 kavels ge-
veild. De kavels varieerden van 
zeilboot tot riksja en van zonne-
bank tot notarieel advies en le-
verden uiteindelijk ruim 13.000 
euro op. Na het diner en de vei-
ling kwam de dj in actie en gin-
gen tot in de vroege uurtjes de 
voetjes van de vloer. 

Feest met Boombox 
Bastards in De Balken 
Uitgeest - Zaterdag 21 juli heeft 
café De Balken weer pure enter-
tainment in huis weten te halen: 
Boombox Bastards. De hits van 
toen en nu rechtstreeks uit de 
tienerslaapkamer. 

Boombox Bastards bestaat uit 
zanger Bob (ook bekend van 

Bob en de Blueband en JJ & the 
Fatcats), drummert Joey (Texas 
Sugar, The Garlicks en onlangs 
nog in A’s Choice) en gitarist 
Menno (Dilemmia). De deur gaat 
open om 22.00 uur, het optreden 
gaat van start om 22.30 uur. De 
entree is gratis. Op 28 juli komt 
Trots naar Uitgeest. 

Naar de spirituele beurs 
Bakkum - In Hotel Borst wordt 
zondag een spirituele beurs ge-
houden van 11.00 tot 17.00 uur. 
De organisatie is in handen van 
Pracht en Kracht van het Licht. 
Paragnosten komen naar Bak-
kum, er zijn helderzienden en 
mediums, kaartlegsters, aurafo-
tografen, er worden edelstenen 
verkocht, sieraden, boeddha-

beelden, wichelroeden, welness-
producten en men kan psycho-
metrie toe laten passen. 
Belangstellenden kunnen ge-
bruikmaken van een gratis con-
sult om er achter te komen wel-
ke edelstenen het beste bij de 
persoonlijkheid past. Toegang 
vijf euro, kinderen tot twaalf jaar 
gratis. 

Nieuwe vestiging in Heemskerk
Groenhart is groots in 
keus, kwaliteit en service
Heemskerk - Wat in 1918 be-
gon als winkeltje in ijzerwaren 
en gereedschappen in Purme-
rend, is in de loop der jaren uit-
gegroeid tot een keten van tien 
vestigingen met vele duizenden 
artikelen. Het geheim? Kwaliteit 
en inspelen op de behoefte van 
de klant. Op 16 juli zijn de deu-
ren van Groenhart op bedrijven-
terrein De Trompet in Heemskerk 
geopend. 
Niet alleen het aantal vestigin-
gen, ook het assortiment is de 
laatste jaren enorm gegroeid. De 
groothandel levert letterlijk al-
le materialen voor de bouw, in-
stallatietechniek en de facilitaire 
dienstverlening. Het gros daar-
van ligt in het centrale magazijn 
in Purmerend. Van daaruit wor-
den de vestigingen en afnemers 
bevoorraad. 
De filosofie is eenvoudig maar 
uiterst doordacht, namelijk: wer-
kelijk alles, leveren wat nodig is 
om het werk voor te bereiden en 
uit te voeren. Commercieel di-
recteur Ben Kok: ,,Wij hebben 
ruim 25.000 verschillende arti-

kelen op voorraad. Naast afha-
len in de vestiging en bestellen 
per telefoon, fax of mail kan via 
de webshop nagenoeg elk arti-
kel  worden besteld. Omdat on-
ze afnemers veelal professio-
nele gebruikers zijn, leveren wij 
een uitstekende kwaliteit voor 
een scherpe prijs. Ons assorti-
ment is in de jaren met zorg sa-
mengesteld door goed naar on-
ze klanten te luisteren. Boven-
dien kennen wij zowel het vak 

Vlnr: Emile Kleverlaan, Martijn Groot, Arie Groenveld en Rene Com-
mandeur (Foto: Dorien).

als de mensen. Onze verkopers 
weten wie aan de balie staat. ‘Bij 
Groenhart begrijpen ze me ge-
woon’ is een opmerking die we 
dikwijls van onze klanten ho-
ren. Met onze vestigingen willen 
we de gehele provincie bedie-
nen. Vandaar ook de uitbreiding 
in Heemskerk. Dat past bij onze 
visie: met elkaar inspelen op de 
vraag uit de markt.” Groenhart 
Heemskerk is gevestigd op De 
Trompet 1145-1149 in Heems-
kerk, tel. 0251-501740, e-mail 
heemskerk@groenhart.nl. 

De Groenhart Group heeft vesti-
gingen in Alkmaar, Grootebroek, 
Heemskerk, Heerhugowaard, 
Purmerend, Schagen, Westzaan, 
Wormerveer, Zwaag. 
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Bewoners Dr. Leenaers-
huis zijn verbijsterd
Kort geleden werd het ons als de bewoners van het Dr.Leenaershuis pas 
echt duidelijk. Eén van de genoemde varianten in de oplossing van het 
knelpunt bij de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg heeft wel een 
ernstige invloed op ons woongenot. De genoemde westvariant, de on-
dertunneling van het spoor vanaf de Geversweg, mondt ongeveer uit  in 
de woonkamer. Een eerste reactie was dat het niet de eerste keer is dat 
er zonder al teveel overleg woningen worden gesloopt aan die kant van 
de Mient. Nader onderzoek leerde dat er nogal wat mis is gegaan in de 
communicatie. Zwart op wit wordt de toezegging gedaan dat stakehol-
ders, direct betrokken, zullen worden geraadpleegd bij de visieontwik-
keling en mogelijke oplossingen. Uiteindelijk hebben we zelf contact ge-
zocht met de verantwoordelijke wethouder. Nadere bestudering van alle 
achterliggende documenten maakt duidelijk dat er nog wel wat winst te 
halen is binnen de inhoud van de rapporten en de conclusies tot op he-
den. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat een gemeentemonument, 
een stukje geschiedenis voor veel Castricummers, op deze manier van 
de aardbodem verdwijnt. Inmiddels is er druk overleg gaande om de 
gemeente op andere gedachten te brengen.
Jan Niemeijer/Annemieke Slaats.

De Brink, eindelijk het 
centrum van Castricum
Een brink is een gemeenschappelijke open plek in het dorp, het syno-
niem is dorpsplein. Tot nu toe is De Brink in Castricum niet meer dan een 
parkeerplek en alleen tijdens de kermis lijkt het er een beetje op, dan is 
het een gezellige ontmoetingsplek. Maar als de tunnel onder het spoor 
in het centrum van Castricum gerealiseerd wordt, dan komt de enige 
aanvoerroute voor deze tunnel langs De Brink via de Ruiterweg en de 
Mient te liggen. Dit geldt voor zowel de westvariant als voor de lange 
oostvariant. Vanuit elke buurt in Castricum komen de automobilisten, die 
richting Beverwijk de tunnel moeten nemen, langs De Brink. Dit geeft 
een verkeerstoename in deze straten van 50%! Maar in het hele dorp zal 
het drukker worden omdat iedereen om moet rijden (tussen de 500 m 
tot 2 km). In de direct omgeving van De Brink staan zo’n 1000 huizen en 
wonen 5769 inwoners per km2. In het Buitengebied, staan 25 woningen 
met 16 inwoners per km2 en nog wat vogels natuurlijk (cijfers van 2009).    
Als de derde tunnelvariant in dit Buitengebied gerealiseerd wordt, zal 
deze route het verkeersaanbod dusdanig verspreiden; dat in het héle 
dorp de verkeersdrukte afneemt, en dit kan nóg minder worden als deze 
randweg wordt doorgetrokken naar de Provincialeweg, waardoor ook 
het doorgaande verkeer van buiten het dorp wordt omgeleid. Kiest u 
voor een lekker druk dorpsplein dan hoeft u niks te doen want die komt 
er vanzelf; maar wilt u het rustige dorpsgevoel uit de tijd van een echte 
Brink weer terug, dan moet u uw stem tegen deze tunnel, vóór 31 juli, 
laten horen bij de gemeente Castricum via www.knelpuntspoor@cas-
tricum.nl. 
Jacqueline Rieke

Vooruitkijken
Er wordt in Castricum veel gesproken over de vier spoorvarianten. 
Maar stel u eens het volgende voor: Het is 15 april 2025. We zien, op 
een auto na, een lege rijbaan. Fietsers fi etsen door de fi etserstunnel 
onder het spoor naar de andere kant. De ontwikkeling van de elektri-
sche fi etsen is enorm hard gegaan. En door de lage energieprijzen van 
de inmiddels achttien zonnecentrales werden ze populair. Doordat de 
benzineprijzen maar bleven stijgen, zagen we een gestaag dalende 
vraag naar auto’s. Het openbaar vervoer is het belangrijkste vervoer-
middel geworden. En waar in 2012 alleen nog aan de voorzijde van het 
station een bushalte was, is vlak daarna besloten om aan beide zijden 
van het station een busplatform aan te leggen. De bussen hoeven het 
spoor niet meer te kruisen. Soms zeggen we nog wel eens tegen el-
kaar … “Weet je nog dat we in 2012 bijna hadden besloten om nog 
vele miljoenen euro’s uit te geven aan een tunnel bij het spoor?” En 
soms vraagt iemand zich af hoe Castricum z’n eigen ambulancepost 
heeft weten te regelen in tijden dat andere gemeenten in Nederland 
bezig waren met tunnels en asfalt. Tsja, dat was een sterk staaltje voor-
uitkijken.
Transition Town Castricum. (Ingekort door de redactie).

Kunst en Koningsduin
Bakkum - Op zondag 19 augus-
tus vindt van 11.00 tot 17.30 uur 
de vijfde editie van het culture-
le evenement Kunst en Konings-
duin plaats in de duinen bij Bak-
kum. Voor één dag doen de dui-
nen dienst als decor voor een 
keur aan artiesten en kunste-
naars. Langs een speciale wan-
delroute genieten bezoekers van 
poëzie, literatuur, muziek, the-
ater, dans en beeldende kunst, 
waaronder Thé Tjong-Khing en 
Maarten van Roozendaal. Het 
volledige programma is te vin-
den op www.kunstenkonings-

duin.nl. Koningsduin vormt het 
podium en is beschikbaar ge-
steld door natuurbeheerder en 
drinkwaterbedrijf PWN.
Op deze manier beleven de be-
zoekers op een laagdrempelige 
manier de bijzondere relatie tus-
sen kunst en natuur. Er is minder 
afstand tussen de kunstenaar en 
zijn publiek. In 2004 vond de eer-
ste editie plaats. Sindsdien krijgt 
het evenement, dat om de twee 
jaar plaatsvindt, niet alleen veel 
bezoekers maar vooral ook veel 
waardering van hen. In 2004 be-
zochten 1600 mensen de ma-

nifestatie, in 2010 waren dat er 
ruim 7000. Het evenement wordt 
gehouden in het Noordhollands 
Duinreservaat bij Bakkum, op de 
grens van de gemeenten Castri-
cum en Bergen. De wandeling 
begint bij parkeerplaats Noor-
derstraat, aan de Heereweg in 
Castricum. De toegang is gratis, 
maar bezoekers moeten wel in 
het bezit zijn van een toegangs-
kaart het Noordhollands Duinre-
servaat.
Houd www.kunstenkoningsduin.
nl in de gaten voor de laatste up-
dates over het programma. 

Nog steeds 15% subsidie 
mogelijk op zonnepanelen
Castricum - In het lenteakkoord 
is afgesproken dat consumenten 
een subsidie van 15% op de aan-
schaf van zonnepanelen kunnen 
krijgen met een maximum van 
650 euro. 

Er zit nu nog geld in de pot, 
dus vraag snel een offerte aan . 

Comfort Wonen Castricum heeft 
jarenlange ervaring in het leve-
ren en plaatsen van zonnepane-
len en kan alle belangstellenden 
goed adviseren. De medewer-
kers komen graag langs om de 
persoonlijke situatie te bekijken 
zodat men een op maat gesne-
den offerte krijgt. 

Comfort Wonen Castricum heeft 
nu supervoordelige aanbiedin-
gen. Zo is er al een set vanaf 
1.050 euro te koop. Deze aanbie-
ding bestaat uit drie panelen van 
230 wattpiek, inclusief omvor-
mer en montagemateriaal voor 
een schuin dak, exclusief mon-
tage. Af te halen in Castricum. 
De subsidie is in de prijs verre-
kend. Meer weten? Kijk dan op 
www.comfortwonencastricum.
nl of bel naar tel.: 0251-653857. 
Mailen naar info@comfortwo-
nencastricum.nl kan ook.

Zaterdag kijkdag bij ‘t Dierenduintje

Bakkum - ‘t Dierenduintje houdt 
zaterdag 21 juli van 11.00 tot 
16.00 uur een kijkdag. De scha-
pen worden geschoren, de wol 

wordt gekaard en gesponnen op 
een spinnewiel. 
Er zijn stands van het Knaag-
dierencentrum Heiloo, de imker, 

Sonja’s sieraden en schoenen, 
de Dierenartsenpraktijk IJmond 
Noord, Stichting Opvang Ezels 
en de sieradenkraam van Jan 
Zoontjes. Het publiek wordt ge-
trakteerd op muziek van 11.00 
tot 13.00 uur.  De muziaknten 
Jan v.d. Schaaf en Henk Kersens 
brengen zang begeleid door de 
gitaar.

Van 13.00 tot 15.00 uur zijn Jan 
Zoontjes en zijn vaste geluids-
man Uke te horen en te zien. 
Het publiek kan tussen de die-
ren lopen, genieten van de bloe-
men en planten in de vlindertuin 
en een bezoekje brengen aan de 
boomgaard met de mooie vijver.
’t Dierenduintje is te vinden 
schuin achter het NS-station aan 
de Duinenboschweg la. 
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Flat Boogaert geschiedenis
Castricum - De sloop van de 
oude Boogaertflat was vanaf het 
appartementengebouw Duin-
zicht goed te volgen. Joop Smul-
ders maakte er een fotoreporta-

ge van die te zien is op http://
sjhmulde.home.xs4all.nl. Kies 
voor duinzicht en ga vervolgens 
naar boogaert. De afgebeelde 
foto werd vrijdag genomen.

Zeven kinderen uit zee gered

Reddingsbrigades in actie
Castricum/Egmond - De Eg-
mondse reddingsbrigade en de 
KNRM hebben zaterdagavond 
zeven kinderen uit zee gered. 
Rond 19.10 uur werd alarm ge-
slagen. Een groep van twaalf 
kinderen, in de leeftijd van tien 
tot en met dertien jaar, ging 
zwemmen tijdens een feestje dat 
werd gehouden op het strand 
van Egmond aan Zee. De kinde-
ren zijn vermoedelijk in een mui 
terechtgekomen waardoor zij in 
zee werden getrokken. Vijf kin-
deren wisten op eigen kracht 
het strand te bereiken, de ove-
rige zeven moesten worden ge-
red. De Egmondse reddingsbri-
gade en de KNRM rukte met 
een boot en een waterscooter uit 
om de kinderen in veiligheid te 

brengen. Aan wal zijn alle dren-
kelingen door personeel van de 
ambulancedienst gecontroleerd. 
Twee kinderen zijn voor nader 
onderzoek naar een ziekenhuis 
gebracht. De politie stelt geen 
strafrechtelijk onderzoek in.
De Castricumse Reddingsbriga-
de (CRB) kwam deze week in 
actie na een melding rond mid-
dernacht dat een vrouw was ge-
vallen op het strand. De vrouw 
is naar het ziekenhuis overge-
bracht met vermoedelijk een 
gebroken heup. Op zaterdag 
kreeg de CRB te maken met een 
schouder uit de kom en verwon-
dingen die door de EHBO zijn 
behandeld, Een man had mijn 
zijn hand op een hek geslagen 
en moest worden verbonden. 

Woensdag mochten de leden 
van de CRB een boodschappen-
kar vullen met gratis producten 
bij Albert Heijn Castricum van-
wege de heropening van de su-
permarkt. Het werd een kar vol 
met een totaalbedrag van 750 
euro aan boodschappen. 
Het weekend stond in het teken 
van een reddingswedstrijd. Sjors 
Kok, Jacintha van Riel en Patrick 
Mogge werden winnaarDe zes-
kamp werd gewonnen door het 
team bestaande uit Arnaud Ka-
rel, Sander Schmitz, Eric Veldt 
en Daniël Kuijk. En er zijn vijf-
tien nieuwe leden gedoopt door 
Neptunes. Een hindernisbaan en 
een duik in de zee moest worden 
getrotseerd om de oorkonde te 
bemachtigen. (Foto archief). 

Excursie Romeinse 
vondsten onzeker
Castricum - Op twee plekken 
langs de Schulpvaart zijn arche-
ologen aan het graven naar res-
ten uit de tijd van het Oer-IJ. De 
gebieden bevinden zich in het 
voormalig oer-IJ estuarium, waar 
bewoning is aangetoond vanaf 
de late ijzertijd. 

Het onderzoek vindt plaats voor-
afgaand aan de aanleg van na-
tuur en waterbergingen langs de 
vaart. De archeologen zijn aan 
de slag op het Gasthuisweidje 
tussen de Zeeweg en Gladiolen-
veld en op het Draaiweid tussen 

de N203 en de Schulpvaart. Als 
er interessante vondsten wor-
den gedaan, zullen de vondsten 
op zaterdag 28 juli van 10.00 to-
to 12.00 uur voor het publiek te 
bekijken zijn op Draaiweid. Tot 
nu toe is een ingegraven pot met 
zogenoemde ‘rituele deposities’ 
uit de Romeinse tijd gevonden. 
Deze vondst werd gebruikt voor 
maaltijden en gaat naar het pro-
vinciaal depot in Wormer. Of de 
excursie doorgaat is vanaf 20 ju-
li te zien op de website van het 
hoogheemraadschap en de ge-
meente.

Castricum - “Als jong meis-
je vond ik het erg leuk om te te-
kenen. Na een jarenlange pau-
ze heb ik het boek ‘Sla maar om’ 
van Marina Numan mogen illu-
streren. Tijdens het bedenken 
van de tafereeltjes voor dit vrolij-
ke kindergedichtenboek, kwam 
het enthousiasme om creatief 
bezig te zijn weer terug en nam 
ik weer wat vaker een potlood 
of penseel ter hand.” Het resul-
taat is te zien tot eind juli. Man-
dy Groot exposeert bij restaurant 
Zusters aan de Breelaan 26 in 

Expositie Mandy 
bij twee zussen

Vraag naar betaalbare huurwoning blijft groot

Aantal woningzoekenden met 
laag inkomen neemt flink toe
Regio - De krapte op de huur-
woningmarkt in de regio Noord-
Kennemerland blijft nijpend. In 
2011 waren 12.400 mensen ac-
tief op zoek naar een huurwo-
ning. Op elke geadverteerde wo-
ning reageerden gemiddeld 143 
woningzoekenden. Dat is iets 
meer dan een jaar eerder. 

Grootste zorg van de woningcor-
poraties is de sterke groei van 
het aantal mensen met een lager 
inkomen dat een woning zoekt. 
De cijfers over de aantallen wo-
ningzoekenden en de toewijzing 
van huurhuizen komen uit de 
rapportage van de sociale ver-
huurders in de regio Noord-Ken-
nemerland, de SVNK. 

Het rapport over 2011 laat zien 
dat het aantal mensen dat ac-
tief op zoek is naar een huurwo-
ning stabiliseert; dat schommelt 
de laatste jaren rond de 12.500. 
Dat is 35% meer dan vier jaar ge-
leden toen de eerste problemen 
op de woningmarkt zich aan-
dienden. 
De grootste toename van de 
vraag doet zich voor in de leef-
tijdsgroep van 23 tot 30 jaar. Hun 
aantal groeide sinds 2007 van 
ruim 2.500 tot meer dan 4.000. 
Het overgrote deel (85%) van de 
woningvraag komt van een- en 
tweepersoonshuishoudens. 

Jongeren tot 23 jaar hebben het 
minste kans van slagen: 7%. Dat 

komt doordat zij pas vanaf hun 
achttiende, wanneer zij zich kun-
nen laten inschrijven, wachttijd 
kunnen opbouwen. 
Bovendien heeft slechts een ge-
ring aantal woningen een huur-
prijs die jongeren, al dan niet 
met recht op huurtoeslag, kun-
nen betalen. Ouderen staan er 
wat dat betreft beter voor. Hun 
slaagkans is 24%. 

Ruim 11% van de woningen 
werd toegewezen aan mensen 
met een zorgindicatie. Het aan-
tal mensen met een bescheiden 
inkomen (tot 29.000 euro) dat 
op zoek is naar een betaalbare 
huurwoning is in de voorgaande 
jaren het sterkste toegenomen. 

Bergen. Speciaal voor deze ex-
positie heeft Mandy een aquarel 
gemaakt van de twee zusters, de 
eigenaressen van het restaurant. 

Hennepkwekerij ontmanteld
Bakkum - In een woning aan de 
Professor Winklerlaan trof de po-
litie zondag een hennepkwekerij 
aan. De politie controleerde de 
woning na klachten over stank. 
De eigenaar van de woning, een 
27-jarige man, was aanwezig en 

werd aangehouden. De hennep-
kwekerij werd ontruimd. Ener-
giebedrijf Liander constateerde 
dat er met de zekering was ge-
knoeid in de meterkast, waar-
door een brandgevaarlijke situa-
tie was ontstaan. 
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Judoka’s van Groefsema 
waaien uit het op strand
Castricum - Afgelopen zondag was een deel van het strand van Castricum omgetoverd tot een grote judo-
mat. De judokaatjes van Judoclub Groefsema durfden het aan om in judopak en op blote voeten te stoeien 
in het zand. Het weer zat gelukkig mee, het bleef droog en heel af en toe scheen zelfs de zon. Ideaal weer-
tje dus om het judoseizoen af te sluiten. Enig nadeel, na de judotraining waren de witte judopakken niet 
echt wit meer te noemen. Foto’s zijn te vinden op Judoclubgroefsema.nl. In de eerste week van september 
starten de lessen weer bij Judoclub Groefsema.

Kay Pronk op herhaling
Limmen - Kay Pronk uit Limmen 
heeft voor de derde keer in suc-
cessie de hoogste trede van het 
podium beklommen na zijn over-
winning om de Kids and Parents 
Biking (K.P.B.) MTB cup op het 
parcours aan de Pagenlaan in 
Limmen. Onder ditmaal ideale 
weersomstandigheden vertrok-
ken bijna 20 renners voor hun 
wekelijkse strijd. Al in de eer-
ste ronde van bijna 1800 me-
ter gooide Dennis van Dalen uit 
Assendelft direct de knuppel in 
het hoenderhok. De altijd attent 
koersende Limmenaar Kay Pronk 
reageerde direct en kon na een 
korte heftige inspanning bij Van 
Dalen aanpikken. Ook Rene 
Groot wist in de daarop volgen-

de ronden na een knappe ach-
tervolging bij het leidende duo 
aan te sluiten. Voor Van Dalen 
was het moordende tempo, door 
zichzelf opgelegd, toch te veel 
van het goede geweest en moest 
Kay Pronk en Rene Groot laten 
gaan. Rondenlang was het een 
wisseling van koppositie tus-
sen de twee leiders. In de slotfa-
se koos Pronk het juiste moment 
om de beslissende demarage te 
plaatsen. Hierop moest Groot 
het antwoord schuldig blijven 
en zich tevreden stellen met een 
tweede plaats. Dennis van Dalen 
kon ondanks zijn inzinking zijn 
derde positie behouden en be-
reikte daarmee ook het podium 
achter Rene Groot.

Beeballers Red Ministars 
supertrots op hun tenue
Castricum - De Beeballers Vi-
tesse ‘22 Red Ministars, de voor-
loper van de honkballers, voelen 
zich nu helemaal in hun element 
in hun nieuwe kleding. De Ver-
eniging Vitesse ‘22 voor honk-, 
soft- en voetbal heeft de wed-
strijdkleding gesponsord voor de 
jongste leden van vijf tot en met 
elf jaar oud. 

De meiden en jongens zijn vol 
enthousiasme in de weer met 
deze veelzijdige sport, waar ple-
zier en sportiviteit voorop staan.
Niet alleen zijn de kinderen en-

thousiast maar zijn ook de ou-
ders erg betrokken en initiatief-
rijk bij de Red Ministars.
Helaas is daar bijna alweer de 
zomerstop, er is nog een wed-
strijd te spelen. De honkballer-
tjes zien er nu alweer naar uit 
om er na de zomervakantie weer 
flink met z’n allen tegen aan te 
gaan. Kinderen die ook een keer 
vrijblijvend mee willen trainen, 
zijn op zaterdag 1 of 8 septem-
ber tussen 10.00 en 11.30 uur 
welkom. 
Op 15 september spelen de Red 
Ministars een thuiswedstrijd. 

50-jarig jubileum KV Helios
Castricum - Op 1 augustus be-
staat korfbalvereniging Helios 50 
jaar. Dit wordt gevierd op vrij-
dag 7 en zaterdag 8 september 
door middel van een receptie op 
de vrijdag en een tienkamp, buf-
fet en een feestavond met band 
op de zaterdag. Alle leden-, oud-

leden en relaties zijn uitgeno-
digd om bij de receptie op vrij-
dag 7 september van 19.30 tot 
21.30 uur in de kantine op Sport-
park Noord-End aanwezig te 
zijn. B&W en een afvaardiging 
van het KNKV zijn ook aanwe-
zig om dit heuglijke feit met He-

lios te vieren. Wie nog oud-leden 
spreekt, met name woonachtig 
buiten de regio, wordt verzocht 
deze informatie door te geven. 

Wanneer uitgenodigde relaties 
een woordje tot het bestuur en 
de leden willen richten, kunnen 
zij zich hiervoor aanmelden via 
e-mailadres helios.castricum@
knkv.nl. 

Afzwemmers schoolzwemmen
Castricum - Voor 36 leerlingen 
van de basisscholen uit Castri-
cum en Akersloot vond het af-
zwemmen voor het A- en B-di-
ploma plaats op donderdagmid-
dag 5 juli onder schooltijd. 
Voor het A-diploma hebben Julia 
Bayric van de Cunera,  Fajaz Ma-
tin van deToermalijn  
en Elian Feenstra van de Visser ’t 
Hooft afgezwommen.
Voor het B-diploma: Davut Hal-
bersma, Fleur-Louise Kloprog-
ge en Jelmer Reuvekamp van 
de Augustinus, Joey Algra, Fem-
ke Mier en Hidde Verdonk van 
de Cunera, Ahmad Abduljabar, 
Sam ten Broek, Jasmijn van der 

Heijde, Jordy van Pel, Frederique 
van Sprang en Bella Zijlstra van 
de Juliana van Stolberg, Emma 
Jobse, Ruben Kolkman, Isa van 
der Meer, Wout Ruyter en
Nikki Stricker van de Klimop, Mi-
ki Bremer, Jochem Dekker, Kai 
Deumer, Puck Königel en Pipp 
Pauzenga van de Montesso-
ri, Willem Liefting van de Pau-
lus, Manuela Hacquebard, Wa-
hid Haidari en Yara Kerkhof van 
de Rembrandt, Ruben Bakker, 
Teun Groot en Ilias Walraven van 
de Sokkerwei, Tim de Graaf, Dirk 
Jansen en Rein Kiebert van de 
Toermalijn en Nick Zandbergen 
van de Visser ’t Hooft.

Arno Schlosser is de zomer-
kampioen schaakclub Bakkum

Bakkum - Op de laatste ener-
verende avond van de zomer-
schaakcompetitie wist Arno 
Schlosser het kampioenschap 

binnen te halen. Een remise te-
gen Han Kemperink in de 12e 
en laatste ronde volstond om de 
laatste prijs van het seizoen bin-

nen te halen. Op een verdienste-
lijke twee plaats eindigde Bob 
Bakker, die op de laatste avond 
Schlosser nog wist te verslaan in 
een spannnende Hollandse par-
tij. Op de derde plaats eindigde 
clubkampioen Peter Siekerman. 
Het gezellige zomerschaak werd 
dit jaar goed bezocht en ook een 
oud clubkampioenen, zoals Ma-
rijn van der Himst en Ton Mor-
cus waren op de laatste avonden 
present. 
Gedurende de zomer wordt er 
elke dinsdagavond ‘wild ge-
schaakt’ in Hotel Borst, waar een 
ieder zich kan aansluiten. Zon-
dag 22 juli wordt alweer het zes-
de schaaktennistoernooi gehou-
den bij TC Bakkum. 

Eindstand zomerschaak: 1. Arno 
Schlosser, 2. Bob Bakker; 3. Peter 
Siekerman; 4. Jacob Bleijendaal; 
5. Jos Zonneveld.

Bob Bakker (links) tegen Arno Schlosser
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Uitgestelde vluchten
Castricum - Met grote bewon-
dering kan de laatste weken 
weer kennisgenomen worden 
van de prestaties van de duiven 
van Cees de Wildt. Het is de vier-
de week op rij dat De Wildt de 
eerste duif klokt van postduiven-
vereniging de Gouden Wieken. 
Tevens werd hij de midfondkam-
pioen van de vereniging.
De lossingscommissie zag afge-
lopen zaterdag geen kans om de 
duiven los te laten, de laag han-
gende bewolking en regenbuien 
deden de commissie besluiten 
om terug te rijden naar Noord 
België en de lossing uit te stel-
len tot zondag.
De duiven die werden gelost in 
Grimbergen, hemelsbreed 180 
km vanaf Castricum, vlogen met 
een kalme westenwind en met 
een gemiddelde snelheid van 80 
km/uur huiswaarts.
De tweede liefhebber werd San-
der de Graaf die zijn collega mel-
ker John Kool voorbleef. John 
die tijdens het inkorven nog een 
compliment kreeg over de krijt-
witte neusdoppen van zijn we-
duwnaars wat op topvorm van 
de duiven wijst.

Gerhard Tromp klokte de vierde 
duif en bleef Arie Hageman voor.
Nico de Graaf was de zesde lief-
hebber in het rijtje net voor An-
ton Tromp.
Deze vierde jongeduivenvlucht 
werd wederom gevlogen van-
uit Meer (118 km). Om 10.45 uur 
konden de duiven aan hun thuis-
reis beginnen, na wat oponthoud 
door een wegtrekkend regenge-
bied. De wind was zuidwest en 
de snelheid liep op tot ruim 82 
km/uur.
Winnaar werd Jaap Kaandorp. 
De winnende duif, de NL12 
-1497014 (Nanne) zorgde voor 
de bloemen voor de baas..
Ook verrassend goed presteerde 
Sander de Graaf met de tweede 
plek en Cees de Wildt werd der-
de, vierde werd Jan Molenaar.
Bij John Kool komen zijn duiven 
in de benodigde vliegvorm terug 
gezien zijn vijfde plaats.
De zesde duif was van Arie Ha-
geman nipt voor Anton Tromp.
Ook Cor Sprenkeling en Gerhard 
Tromp zagen hun duiven terug in 
de top van het klassement.
Verder in de prijzen de duiven 
van Nico de Graaf.

Opgeven voor jeugdschaatsen
Castricum - Wie deze zomer 
naar het strand fietst, komt er 
langs. Die prachtige vijver aan 
de Zeeweg waar afgelopen win-
ter zo heerlijk geschaatst kon 
worden. Het mooie ijs, de zon, de 
muziek, de schaatsers, kortom: 
één en al gezelligheid. 

Wie zin heeft om weer te schaat-
sen kan zich nu opgeven voor 
het jeugdschaatsen. Vanaf okto-
ber geven enthousiaste trainers 
van de VKIJ iedere zaterdagoch-
tend training aan kinderen van 
zes tot twaalf jaar op ijsbaan De 
Meent in Alkmaar. Leren schaat-

sen en beter leren schaatsen op 
een leuke, speelse wijze in een 
gezellige sfeer.

Opgeven kan door een mail te 
sturen naar vanamsterdam@
xs4all.nl. Voor meer informatie 
zie www.vkij.nl. 

Lisanne Schoonebeek (l.) sprint naar de winst op de 100m.

Vijf clubrecords voor 
Lisanne Schoonebeek
Castricum - In twee weken tijd 
heeft Lisanne Schoonebeek vijf 
clubrecords van haar atletiekver-
eniging AV Lycurgus verbeterd. 
De 12-jarige Castricumse bracht 
begin juli het record bij de meis-
jesjunioren D op de 800m naar 
2.27.62s, vorige week verbeter-
de ze het clubrecord op de 60m 

horden tot 9.96s. Beide presta-
ties betekenden bovendien een 
klassering in de jaarbestenlijsten 
(eerste respectievelijk tweede). 

Afgelopen weekend scherpte ze 
in Heerhugowaard de clubre-
cords op de 100m (13.57s), 200m 
(28.23s) en 400m (64.82s) aan.

Amakloop Akersloot
Akersloot - De 28 editie van de 
Amakloop in Akersloot wordt 
gehouden op zondag 30 sep-
tember.  Naast de traditionele af-
standen van vijf, tien en vijftien 
km voor de volwassenen zijn er 
ook twee jeugdlopen namelijk de 
halve mijl en de hele mijl.
De Amak heeft gekozen voor 

een nieuwe locatie alsmede een 
nieuw parcours.
Het parcours gaat deels langs 
het Alkmaardermeer. De start- 
en finish is het Handbalcomplex 
Meervogels aan de Boschweg 17 
in Akersloot.
Inschrijven: www.inschrijven.nl. 
Voor info: www.amak.nu.

Afzwemmers in de maand juni
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er altijd tus-
sen 16.00 en 17.00 uur voor een 
diploma afgezwommen in zwem-
bad “De Witte Brug” te Castri-
cum en soms ook voor het snor-
kelen tussen 17.00 en 18.00 uur. 
Deze maand behaalden 51 kan-
didaten hun diploma.
Woensdag 6 juni hebben Sten 
Houtenbos, Diego Labal en Jill 
de Wit als enige kandidaten voor 
het C-diploma alle eisen met 
goed resultaat afgelegd. 
Daarna hebben zes kandidaten 
voor drie verschillende  diplo-
ma’s voor Snorkelen afgezwom-
men. Demi Bult en Lieke Liefting 
hebben de basisvaardigheden 
voor Snorkelen 1, Chris Braams 

en Amber Nonnekes voldeden 
aan iets moeilijker eisen voor 
Snorkelen 2 en Anouk Boots en 
Boy van ’t Loo beheersden alles 
heel goed voor Snorkelen 3.
Op 13 juni hebben twee kandi-
daten (broer en zus) hun goe-
de zwemvaardigheid laten zien 
in twee verschillende Zwem-
vaardigheidsdiploma’s. Voor 
Zwemvaardigheid 2 heeft Anouk 
Boots afgezwommen en Robin 
Boots heeft de hogere eisen voor 
Zwemvaardigheid 3 aan alle fa-
milieleden en fans laten zien. 
Op 20 juni werd er door 18 kan-
didaten afgezwommen voor A. 
Nina Beliën, Nina Bult, Ilvy van 
den Burg, Lex van Duin, Deirdre 
Groot, Liam Hoevers, Luca van 
Hoven, Susanne Koster, Julian 

Laan, Niels Limburg Zwaneveld, 
Lynn Lute, Sam Pijfers, Dyla-
no Portengen, Naomie van Riet, 
Lara Roos, Jaden Wezel, Jedida 
Zevenbergen en Denise Zwart 
zwommen goed voor hun eerste 
echte zwemdiploma.
Op 27 juni hebben 22 kandida-
ten alle eisen voor het B-diplo-
ma afgelegd. Quinn Bonne, Rick 
Brasser, Bryan van Campo, Maya 
Castricum, Sophie Dings, Edgar 
Donkersloot, Nick de Forest, Mi-
lan Glorie, Yannick van Hall, Ja-
mie Hinchcliffe, Lilly Hoetjes, 
Amy Inja, Geert van Klaveren, 
Chiara Kooy, Ivan Kordic, Jeffrey 
Korver, Myrthe Lammens, Jarno 
Langenbach, Fleur Schelvis, Gi-
ulia Torrisi, Rosa van der Veer en 
Anna Waagemans.

Castricum - Op het veld is Bas 
Kiebert een gevreesd prijsschut-
ter. Dat is alom bekend. Wat ve-
len nog  niet wisten is dat hij ook 

Bas Kiebert scoort ook met FC Castricum

met een spreekbeurt over FC 
Castricum het doel trof. 
In groep 7 van de Paulusschool 
genoten zijn klasgenoten met 

volle teugen toen het clublied 
van FC Castricum door de klas 
schalde. Daarna hield Bas, ge-
kleed in voetbaltenue (foto) een 
gloedvol betoog over de Voet-
balschool, de trainingen en over 
al die prachtige doelpunten die 
men elk weekeinde bij FC Castri-
cum kan zien. En natuurlijk over 
de kampioenen, die komend sei-
zoen in de eerste klasse spelen. 
Bas: “Ik was in het begin best 
een beetje zenuwachtig. Toen ik 
merkte dat iedereen FC Castri-
cum een leuk onderwerp vond, 
liep mijn spreekbeurt als een 
trein. Het was opvallend hoe-
veel er over de club is te vertel-
len. Dat heb ik gedaan.” 
(Foto Marjoke van der Ham)
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De Klimop stapt in de kano
Castricum - De leerlingen van 
groep 8 van OBS De Klimop Cas-
tricum zijn het water opgegaan.
In overleg met juf Merel en juf 
Wendy werd de gymnastiek-
les verruild voor een kanotocht. 
Juf Merel: “Deze kinderen ne-
men afscheid van onze school. 
Aan het eind van het schooljaar 
doen we met deze groep altijd 
een aantal leuke dingen.” Gym-
juf Wendy vult aan: “We zijn op 
de fiets gestapt en richting Lim-
men gereden. De kinderen heb-
ben heerlijk gevaren. Ondanks 
een paar regenbuien werd het 
een leuk, sportief evenement.
Barry Hoogeboom, eigenaar van 

Odi Sport: ”Kanoën kon al in de 
gemeente Castricum. Maar het is 
nu nog beter geworden met de 
aantrekkelijke kanoroute Lim-
mer Die. Langs deze route zijn 
verscheidene aanlegsteigers en 
opstapplaatsen aangelegd. De 
totale lengte van de route be-
draagt acht kilometer. Leuk voor 
groepen en erg in trek bij scho-
len in de omgeving.”
De kinderen van de hoogste 
groep van OBS De Klimop kwa-
men opgetogen weer thuis. Ook 
de juffen waren zeer te spreken 
over een ochtend vol sportieve 
recreatie.
(Foto: Han de Swart) 

Ron van der Velde nieuwe 
hoofdtrainer FC Castricum
Castricum - Ron van der Velde 
is de nieuwe hoofdtrainer van FC 
Castricum. De Amsterdammer 
volgt Radjin de Haan op, die on-
langs de club verraste door op te 
stappen. René Hoogenboom van 
de technische commissie: “Ron 
van der Velde is al zijn hele le-
ven werkzaam in de voetballe-
rij. Hij is een echte Amsterdam-
mer met passie voor het spel. FC 
Castricum heeft er alle vertrou-
wen in dat wij met deze coach 
ons als een volwaardige eerste-
klasser gaan presenteren.“ 
Begin juli werd FC Castricum ge-
confronteerd met de medede-
ling van Radjin de Haan dat hij 
niet verder kon gaan bij FC Cas-
tricum. Na diverse gesprekken 
werd Ron van der Velde aange-
trokken. Bij de selectieprocedu-
re waren de leden van de TC, de 
spelersraad, de trainer van het 
2e en de keeperstrainer betrok-
ken. 
Ron van der Velde is woonach-
tig in Amsterdam. Is geboren op 
5 augustus 1959. In zijn jeugd 
heeft hij gespeeld bij Volendam 

tot en met de A1 junioren. Daar-
na is van 1977 tot en met 1991 
actief geweest als speler van SV 
DRC. Direct na zijn actieve voet-
balcarrière werd hij trainer van 
deze club. Na drie jaar maak-
te hij de overstap naar Voorland 
waar hij vier jaar als hoofdtrai-
ner actief was. Vervolgens is hij 
tien jaar actief geweest bij Zee-
burgia onder meer als hoofd 
jeugdopleidingen en hoofdtrai-
ner. In 2008 maakte hij de over-
stap naar DWS om daarna twee 
jaar ZTS te trainen. Zijn laatste 
club in de Amsterdamse regio 
was DCG waar hij actief was als 
hoofdtrainer en hoofd jeugdop-
leidingen.
De Amsterdammer heeft in 1993 
zijn Tc 1 gehaald. Daarna heeft 
hij nog de docentcursus KNVB 
JCSL gedaan en de cursus prak-
tijkbegeleider KNVB. In het da-
gelijks leven verdient hij zijn bo-
terham als Jobcoach bij in2work. 
Daarvoor heeft hij 27 jaar als le-
raar in het onderwijs gewerkt 
met moeilijk opvoedbare kinde-
ren. 

Drukke raceweken leveren Pim 
van Riet een fraaie zege op

Castricum - Vorige week kwam 
Pim van Riet tweemaal in ac-
tie op het circuit van Zolder, al-
waar hij een prachtige zege in 
de wacht sleepte. Afgelopen 
weekend reed de ervaren Cas-
tricummer een gastrace in het 
HDI-Gerling Dutch GT Champi-
onship. Helaas stond materiaal-
pech daarbij succes in de weg.

Op het circuit van Zolder werd 
de vijfde ronde van de Super-
car Challenge afgewerkt, waar-
in Pim van Riet met de BMW M3 
Silhouette aan de start kwam. 
Doorgaans wisselen de coureurs 
elkaar halverwege zo’n 50 minu-
tenrace af maar Henk Thuis en 
Van Riet hadden besloten ie-
der een hele race te rijden. Van 
Riet had de BMW M3 Silhouette 
op de tweede startplaats in zijn 
klasse gezet en in de race kwam 
hij al snel aan de leiding te lig-
gen. Hij bouwde zijn voorsprong 
aanzienlijk uit, tot de auto ineens 
stil viel. Later bleek er een sim-
pele stekker te zijn losgeraakt, 
wat hem zoveel kostbare pun-
ten kostte dat hij naar de twee-

de plaats in het klassement is te-
rug gezakt.
Daags erop reed hij in de Spe-
cial Open Trophy als gastrijder 
mee in een even spectaculai-
re als bloedstollend snelle open 
racewagen, een Radical SR3SL. 
In een race over bijna 3 uur. Van 
Riet nam vanaf de pole-positie 
de start en deklasseerde het veld 
met veel internationale deelne-
mers. Op een gegeven moment 
had hij bijna drie ronden voor-
sprong opgebouwd, waarna hij 
de auto overgaf aan zijn twee 
ploegmaten. Die wisten de voor-
sprong weliswaar niet helemaal 
vast te houden maar met nog an-
derhalve minuut voorsprong op 
de nummer 2 was de zege wel 
een feit. De verhinderde routinier 
Cor Euser had Van Riet verzocht 
om tijdens de Masters of Formu-
la 3 zijn plaats in de Lotus Evo-
ra in te nemen in het HDI-Ger-
ling Dutch GT Championship. 
Helaas bleek de Engelse sport-
wagen even snel als fragiel. Zijn 
teamgenoot Dick Freebird reed 
slechts drie trainingsronden toen 
alle noodlichten op rood spron-

gen. Een euvel dat later ook de 
Engelse fabrieksafvaardiging 
overkwam. Van Riet had dus 
geen meter getraind en stapte 
koud in de auto om ermee te ra-
cen. Al snel kwam hij tot de ont-
dekking dat er iets fundamen-
teels fout was. “Eerst dacht ik 
dat de motor stuk was maar later 
ontdekte ik dat de versnellings-
bakverhoudingen niet deugden. 
Daar zaten niet de juiste tand-
wielen in. Het was alsof ik geen 
tweede versnelling had - en die 
heb je op Zandvoort echt no-
dig - waardoor de motor ver on-
der de toeren zakte. Ik heb he-
laas niet veel kunnen uitrichten”. 
Daags erna leek Van Riet samen 
met Dick Freebird op een mooie 
revanche af te stevenen. Na zich 
vanaf de twaalfde en allerlaats-
te plaats naar plek 7 te hebben 
opgewerkt kwam Van Riet on-
verwachts de pitstraat binnen. 
“De ruitenwissermotor was stuk 
waarvoor het team ter compen-
satie een apart soort folie op de 
voorruit had geplakt. Dat hielp 
goed, tot het plotseling weer 
sterk begon te regenen. Binnen 
een paar bochten was de hele 
ruit een soort melkglas gewor-
den. Net een heel dichte mist. Ik 
zag geen hand voor ogen en ben 
maar naar binnen gekomen”. De 
monteurs maakten het zo goed 
en kwaad als het ging een beet-
je schoon en met een natgere-
gende ruit ging de Castricum-
mer weer monter op weg. “Er 
reed gelukkig niemand voor me 
zodat ik geen waterspray over de 
auto kreeg. Anders had ik zeker 
moeten stoppen. Maar het eind-
resultaat is drie keer niks”, blikte 
Van Riet terug.
Foto: Matthé IJzerman. 

Bij FC Castricum wordt 
er áltijd gevoetbald
Castricum - Regen, storm, ha-
gel of sneeuw, bij FC Castricum 
wordt altijd gevoetbald. Het hele 
jaar door, ook tijdens de zomer-

stop. Zolang het boardingveld 
bestaat vindt hierop ’s zomers 
een voetbalspektakel plaats van 
de bovenste plank. Op dit prach-

tige veld wordt jaarlijks een 
boardingtoernooi georganiseerd 
voor een uitverkoren gezelschap. 
De spelers van de maandag - 
trainingsgroep lagere senioren. 
Vorige week was het voor de ze-
vende keer weer zover. De vier 
deelnemende ploegen werkten 
‘s middags een onderlinge com-
petitie af met als ultieme doel 
zichzelf en de eigen ploeg een 
jaar lang boardingkampioen te 
mogen noemen. En daar had-
den een aantal spelers, gezien 
inzet en beleving, best heel wat 
voor over. Immers, hoeveel men-
sen kunnen zeggen dat ze boar-
dingkampioen zijn? Eén speler, 
Jan Weber, kwam er zelfs op zijn 
brommertje helemaal voor over 
uit Zeeland. 
Na gedane arbeid is het goed 
rusten en dat hebben de deel-
nemers dan ook ter harte geno-
men. Een drankje voor het her-
stellen van de vochtbalans en 
een lekkere barbecue met een 
overheerlijk koud buffet. Dat was 
de beloning voor een middag 
noest werken in de hete zomer-
zon. (Foto: Han de Swart)

Geen krant ontvangen? 
Bel 0251-674433




