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Kennemerstraatweg is 
afgesloten in de zomer
regio - De Kennemerstraatweg 
gaat deze zomer op de schop. De 
belangrijkste doorgangsweg van 
Heiloo krijgt een nieuwe asfalt-
laag. De werkzaamheden duren 
vier weken, van 30 juli tot en met 
24 augustus. Tijdens de werk-
zaamheden sluit de gemeente 
Heiloo de Kennemerstraatweg 
gefaseerd af voor gemotoriseerd 
verkeer. Het doorgaande verkeer 
wordt omgeleid via Egmond en 
Castricum. De aannemer voert 
de werkzaamheden in vier fasen 
van telkens vijf werkdagen uit. 
Eerst gaat de straat dicht vanaf 

de Heilooër Tolweg tot en met de 
Kerkelaan. Dan volgt het gedeel-
te tussen de Kerkelaan tot en 
met de Stationsweg/Kanaalweg, 
gevolgd door het deel tussen de 
Stationsweg/Kanaalweg tot en 
met de Vennewatersweg. Tot slot 
gaat de straat van de Vennewa-
tersweg tot en met de Kapellaan 
op de schop. De busdienst van 
Connexxion wordt van 30 juli tot 
en met 24 augustus omgeleid. 
Tijdens fase twee komt er een 
fietsomleiding in verband met 
werkzaamheden aan de over-
steek Ter Coulsterlaan. 

Kitesurfer zwaargewond na 
lancering tegen balustrade
Bakkum - Woensdag 18 ju-
li rond half drie uur is een kite-
surfer op het strand zeer ernstig 
gewond geraakt. Bij een startpo-
ging nam de stevige wind bezit 
van de kite en de surfer. De on-
bestuurbaar geraakte combina-
tie werd een tiental meters ver-
derop tegen de balustrade van 
strandpaviljoen Deining  aange-
kwakt, waarbij de man (25) uit 

Amsterdam zwaar letsel opliep. 
De gealarmeerde reddingsdien-
sten troffen EHBO en lifequards 
in opleiding aan die een trai-
ning kregen bij Deining en om-
standers die zich reeds over het 
slachtoffer hadden ontfermd. De 
EHBO, reddingsbrigade en de 
ambulancedienst verleenden di-
rect eerste hulp aan het slacht-
offer.  Gezien de omvang van het 

trauma, diverse bot- en wervel-
breuken, ernstig hoofdletsel en 
bewustzijnstoornis, werd naast 
een extra ambulance een trau-
mahelikopter ingezet. Na be-
handeling op het strand door de 
traumaspecialisten is het slacht-
offer door  het strandvoertuig 
van de reddingsbrigade overge-
dragen aan de ambulance en af-
gevoerd naar het MCA. Vroeg 
in de avond lag het slachtoffer 
nog steeds op de intensive care. 
Familie meldde dat de man ‘s 
avonds bij kennis was, maar ern-
stige fracturen had opgelopen. 
De dienstdoende EHBO’er: “Ik 
zag een enorme hoofdwond die 
omstanders met een theedoek 
hadden afgedekt. Ik heb deze 
vervangen door steriel gaas met 
daarover weer een theedoek. Ik 
zag ook een vreemde stand van 
zijn linkeronderarm, duidelijk ge-
broken, dus ik zorgde ervoor dat 
de arm goed werd ondersteund. 
Vanwege de storm is een wind-
scherm neergezet. Ik heb hem 
nog verder toegedekt met folie-
dekens om verdere afkoeling te 
voorkomen.”

De Reddingbrigade stelt zich te-
rughoudend op aangaande de 
omstandigheden en situatie. “In 
Castricum wordt er al vele jaren 
samengewerkt tussen surfver-
eniging Freakwave en de Castri-
cumse Reddingsbrigade. Naast 
de organisatie van gezamenlij-
ke safety clinics is er een richt-
lijn geproduceerd voor kitere-
creanten en wordt er actief aan 
voorlichting gedaan”, aldus een  
woordvoerder van de reddings-
brigade. “Voorlichting en zelf-
regulering door reddingsbriga-
de en Freakwave hebben Cas-
tricum gelukkig jarenlang ver-
schoond gehouden van dit soort 
ernstige ongevallen. We zetten er 
op in dat we die lijn vast kunnen 
houden.” 

Aanhouding na vechtpartij
Castricum - De politie hield 
zondag om 2.45 uur een 16-ja-
rige jongen uit Limmen aan we-
gens mishandeling van een 
15-jarige jongen uit Castricum. 
De politie was per fiets aanwezig 
in Castricum, toen een vechtpar-
tij ontstond op de Leo Toepoel-
straat. Een groep van zeven per-
sonen ging achter de 15-jarige 
jongen aan. De jongen werd op 
de grond gewerkt en meerma-
len geschopt en geslagen. Een 
jongen uit de groep, de 16-ja-
rige Limmenaar, was nog aan 
het schoppen toen de politie ter 
plaatse kwam. Hij werd door de 
politie tegen de grond gewerkt 

en aangehouden. De rol van de 
overige verdachten, vier jongens 
van 16, een van 17 en een van 19 
jaar oud, eveneens uit Limmen, 
wordt nog onderzocht. 

Investeren in zwembad? 
Limmen - Gaat zwembad 
Damphegeest het redden met 
de opbrengst van crowdfunding, 
een manier om geld te verwer-
ven zonder tussenkomst van fi-
nanciële instellingen? 
D66-raadslid Marcel Steeman 
wil op deze manier 15.000 euro 
inzamelen voor het openlucht-
zwembad. Het voortbestaan van 

het bad wordt bedreigd omdat er 
vanaf volgend jaar geen subsidie 
meer verleend wordt door de ge-
meente. Ondertussen is de be-
heerder ook druk op zoek naar 
mogelijkheden het zwembad 
open te houden. Via de website, 
https://4just1.com/project/164 
kan iedereen tot november geld 
investeren in het zwembad. 

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Biefstukspies
4 stuks € 5,99

Vleeswarentrio

Mosterdrollade
Rosbief

Kipgrillworst
samen € 4,99

Groentensoep
2e ltr    ½ prijs

Castricum
Heerhugowaard

vakantie-idee

1.50

4 pakken koek halen 3 betalen

Gebakje van de week:
Frambozen-yoghurt gebakje
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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.

Strandworkshop voor kinderen
Castricum - Op donderdag 16 
augustus is er van 10.30 tot 12.00 
uur in Strandpaviljoen De Dei-
ning een strandworkshop. Tij-
dens de workshop kunnen sie-
raden, een strandschilderij of 
een schelpen/zeephanger, ge-
combineerd met strandvonds-
ten, gemaakt worden. Eerst gaan 
de kinderen strandjutten om de 

mooiste schelpen, stukken touw, 
hout en steentjes te verzamelen 
waarmee ze aan de slag gaan. 
De activiteit is voor kinderen in 
de leeftijd van acht tot en met 
twaalf jaar. De  kosten voor de 
activiteit bedragen 3,00 euro.
Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn, Geesterduinweg 5 en te-
lefonisch: 0251-656562.

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.
Inlichtingen: mw. Ria Dol, tel. 
0251- 658504.

Bewoner treft insluiper
Castricum - Afgelopen vrijdag trof Wouter, de zoon van de familie 
Tromp, een insluiper op zijn kamer aan in de gedaante van een ver-
dwaalde eekhoorn. Wonende aan de Mient was deze bosbewoner 
toch wel een verrassing voor de bewoners. Na wat foto’s gemaakt 
te hebben, werd de toch wel zenuwachtige rode rakker middels een 
open raam een nooduitgang geboden die met een grote sprong, en-
thousiast benut werd.

Meisje valt uit boom
Castricum – Vrijdagmiddag 
even voor 18.00 uur is op de Sta-
tionsweg, tegenover het treinsta-
tion, een dertienjarig meisje door 
nog onbekende oorzaak uit een 
boom gevallen. Het meisje was 
aanspreekbaar en wist nog pre-
cies wat er gebeurd was. De am-

bulancedienst heeft assistentie 
van de brandweer gevraagd om-
dat het meisje tussen de struiken 
omhoog getild moest worden. 
Het meisje is met onbekend let-
sel naar het Rode Kruis Zieken-
huis vervoerd. 
Foto: Lucas Hazes.

Verbouwing Clusius College
Castricum - Het Clusius Colle-
ge Castricum is gevestigd in een 
gebouw dat aan verbetering toe 
is. Ook maakt de school door 
ruimtegebrek al geruime tijd ge-
bruik van noodgebouwen. Deze 
situatie gaat het Clusius College 
Castricum veranderen.
De school is namelijk van plan 
de huisvesting aan de Oran-
jelaan te verbeteren door mid-
del van een uitbreiding en ver-
bouwing van het schoolgebouw. 
Als dit gebeurd is, worden de 
tweelaagse noodgebouwen aan 
de Oranjelaan en de Dierenplaza 
achter dit gebouw gesloopt.  
Voor deze uitbreiding/verbou-
wing is er inmiddels een struc-
tuurontwerp opgesteld. Dit 
structuurontwerp dient als ba-
sis voor het bestemmingsplan 
en wordt momenteel verder uit-

gewerkt tot een bouwplan. De 
school hecht waarde aan de 
goede verstandhouding met de 
buurt en vindt het van groot be-
lang omwonenden en ande-
re belangstellenden door mid-
del van een informatieavond te 
informeren over  de plannen. 
Over het structuurontwerp voor 
de beoogde bouw, over hoe het 
terrein er uit gaan zien en over 
de voorgenomen planning van 
de verbouwing en verbeteringen 
van het gebouw. 
De informatiebijeenkomst is ge-
pland op 6 september van 20.00 
tot 21.30 uur in de aula van de 
school, Oranjelaan 2A. Tijdens 
de informatieavond zijn niet al-
leen woordvoerders namens het 
Clusius College aanwezig maar 
ook vertegenwoordigers van de 
gemeente Castricum. 
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Trots live in De Balken
Uitgeest - Op zaterdag 28 juli 
haalt het team van De Balken het 
meubilair uit het café om al het 
publiek te kunnen bergen dat 
komt kijken en luisteren naar de 
band Trots. Trots is puur, verras-
send en wordt een van de beste 
coverbands van Nederland ge-
noemd. Het repertoire bestaat 
uit Engelstalige pop- en rock-
nummers, driestemmig gezon-
gen, en veel dansbare muziek. 
Denk aan verrassende nieuwe 
nummers van The Killers, Jason 
Mraz, Bruno Mars, Mika, Justin 
Timberlake en John Mayer, maar 
ook klassiekers van Robbie Wil-
liams, Queen, Blof, The Police en 

U2. Trots bestaat uit zanger Kelly, 
gitarist Raoul, drummer Bart en 
bassist Berry.
Trots heeft in het verleden ve-
le grote optredens gedaan voor 
duizenden mensen, zoals on-
der andere op Sweelpop, Scha-
ger Popweekend, diverse grote 
discotheken, vele feesttenten en 
in diverse voorprogramma’s van 
bijvoorbeeld Bløf, De Dijk, Van-
DikHout, Clouseau, Rowen He-
ze, Andre Hazes en anderen. Nu 
staan ze op het podium in Uit-
geest. De toegang is gratis. De 
Balken opent haar deuren om 
22.00 uur, het optreden begint 
rond 22.30 uur. 

Impressionistisch en abstract; 
Diny exposeert in Streetscape
Castricum - Schilderijen van 
Diny Dijkman-Mulder zijn tot 
en met 23 augustus te zien in 
Streetscape op de Burgemees-
ter Mooijstraat 13. Tegelijk zijn 
sieraden te zien van Art of Joy-
ce in de etalages. 
Beide kunstenaars zijn op zater-
dag van 10.00 tot 13.00 uur aan-
wezig in de galerie die dan open 
is voor publiek. 
Diny is geboren en getogen Cas-
tricumse en schildert al meer dan 
vijftig jaar. Ze blijft het impressi-
onisme trouw, maar schuwt ook 
het abstracte niet. In haar werk 
is te zien dat zij geïnspireerd is 
door onder meer Kees Verwey. 
Schilderijen van haar hand zijn 
bovendien te zien van 8 augus-

tus tot 23 september in Het Ou-
de Theehuis. te zien. 

Mogelijk binnenkort reünie
Landelijke belangstelling 
voor expo Indiëgangers
Bakkum - De woensdag-, vrij-
dag- en zaterdagochtend blij-
ven voorlopig van 11.00 tot 12.00 
uur gereserveerd voor belang-
stellenden voor de filmvertoning 
Merdeka in het Strandvondsten-
museum. Die handelt over de In-
diëgangers uit Castricum en over 
dit onderwerp is ook een expo-
sitie te zien. Door een interview 
met Marijke Lute en haar leer-

lingen in een groot artikel in De 
Volkskrant kreeg het project lan-
delijke aandacht. Het Strand-
vondstenmuseum is van plan om 
bij de afsluiting van deze expo-
sitie’ bij voldoende belangstel-
ling een reünie te gaan eind au-
gustus. Belangstellenden kun-
nen reageren via www.strand-
vondstenmuseum.nl of bel naar 
Menno Twisk tel. 06-22923226.

Bakkum - Vrijdag 27 juli spelen 
de muzikanten van Bluesix bij 

Bluesix op strand strandpaviljoen Bad Noord. Hoe-
wel al deze stijlen de revue pas-
seren, vormen blues en blues-
rock toch de hoofdmoot. Blue-

six bestaat uit Bonne Zigtema, 
Henk Schippers, Bert Baars, Wil-
lem Visser en Jan Stobbe. 

zomeractiviteit 2
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91 

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91 

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

The Dark Knight Rises
donderdag 21.00 uur  vrijdag 18.30 uur  
zaterdag 21.00 uur  zondag 18.30 uur
maandag 21.00 uur  dinsdag 18.30 uur

woensdag 21.00 uur
Intouchables

donderdag 18.30 uur  vrijdag 21.00 uur  
zaterdag 18.30 uur  zondag 21.00 uur
maandag 18.30 uur  dinsdag 21.00 uur

woensdag 18.30 uur
Magic Mike

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

Madagascar 3 (OV) 3D
don 13.00 & 15.45 uur  vrij 13.00 uur
zat 13.00 & 15.45 uur  zon 13.00 uur 
ma 13.00 & 15.45 uur  din 13.00 uur

woensdag 13.00 & 15.45 uur
Madagascar 3 (NL) 3D

don 13.00 uur  vrij 13.00 & 15.45 uur
zat 13.00 uur  zon 13.00 & 15.45 uur 
ma 13.00 uur  din 13.00 & 15.45 uur 

woensdag 13.00 uur
Ice Age 4 (NL) 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 15.45 uur

Brave (NL) 3D

Programma 25 juli t/m 1 augustus 2012

Madagascar 3 in 3D
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 ook 

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 he-
lemaal omtoveren in Madagas-
car stijl. 

Channing Tatum is back en hij 
is niet alleen. Samen met Alex 
Pettyfer, Matt Bomer en Mat-
thew McConaughey is hij te zien 
in de nieuwe zomerse komedie 
van Steven Soderbergh: Magic 
Mike. Mike, een ervaren strip-
per, neemt een jongen genaamd 
The Kid onder zijn hoede en leert 
hem de fijne kunst van het strip-
pen, feesten, vrouwen versieren 
en gemakkelijk geld verdienen.

Magic Mike
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Een randweg? Eindelijk!
Onrust onder dorpsbewoners omtrent voorkeursvarianten Beverwijker-
straatweg nemen snel toe. Hierin lijken twee groepen lijnrecht tegenover 
elkaar te staan; de groep Castricum-ontspoort die voor de randwegvari-
ant pleit en de groep Randweg No-Way, waarbij laatstgenoemde naam 
genoeg zegt. Ik kan me echter niet onttrekken aan de indruk dat de 
argumentatie die tegenstanders van de randweg aandragen, vanuit hun 
perspectief zeer begrijpelijk, eenzijdig gekleurd en niet voldoende steek-
houdend is. Het oogt alsof ze de belangen dienen voor een zeer klein 
deel van de Castricumse bevolking en hierbij algemeen belang voor alle 
bewoners van onze gemeente negeren. Vandaar hier enkele argumen-
ten voor een randweg:  De randweg zal zorgen voor een forse daling van 
het totale verkeer in ons dorp. Dit omdat bestemmingsverkeer, inclusief 
het grootste gedeelte van het zware vrachtverkeer, ons dorp niet meer 
zal doorkruisen. Hierbij zal het Castricumse bestemmingsverkeer met 
een randweg eerlijk over het gehele dorp worden verspreid, gezien extra 
ontsluitingsmogelijkheden, met hierbij minimale verkeersoverlast voor 
iedereen. Verkeersveiligheid rondom scholengemeenschappen blijft bij 
de randweg voor alle scholen gewaarborgd, iets wat bij de tunnelvarian-
ten voor verschillende scholengemeenschappen aan doorgaande wegen 
nog maar de vraag is. Tevens zullen bij de randwegvariant hulpdiensten 
eindelijk voor iedereen binnen de wettelijk gestelde termijn beschikbaar 
zijn, iets wat nu absoluut niet het geval is. Verder is de kostenvergelij-
king tussen de randweg en de tunnelvarianten niet reëel weergegeven: 
Bij de tunnelvarianten zullen knelpunten zich verplaatsen naar andere 
locaties in het dorp, met noodzakelijke aanpassingen in de toekomst. 
Hierbij is het de vraag of onze gemeente de berekende verkeerstoe-
name van >50% dwars door het dorp, bij de tunnelvarianten, nog wel 
aankan en er uiteindelijk niet alsnog gekozen zal moeten worden voor 
de randwegvariant. Als laatste: Natuur en archeologische vondsten zijn 
van zeer groot belang, hier zullen alle bewoners het mee eens zijn. Ech-
ter dit mag niet prevaleren boven het welzijn van de bewoners in het 
dorp. Zeker niet als je bedenkt dat er door bijkomende aanpassingen 
bij de randwegvariant, genoemd in het Movaris Rapport (in te zien op 
website van de gemeente), veel van genoemde argumentatie tegen de 
randweg kunnen worden gepareerd: archeologische vondsten kunnen 
worden beschermd en de natuur zal door aanpassingen voor de rand-
weg tot een minimum worden belast dan wel worden verplaatst. Het 
moge duidelijk zijn, de randweg had er al lang moeten zijn. Spreek u uit 
voor een definitieve oplossing en niet weer voor een verplaatsing van het 
probleem in plaats en tijd.
F. Weijer.

Houden politieke partijen 
zich aan verkiezingsbelofte?
Met stijgende verbazing lezen we de laatste tijd allerlei verontrustende 
berichten over de aanleg van een zuidoostelijke randweg door een van 
de mooiste stukjes ongerept Castricum. En dat allemaal vanwege een 
verondersteld ‘spoorknelpunt’ bij de spoorwegovergang van de Dorps-
straat. Voor degenen die zich hierin nog niet verdiept hebben: er ko-
men slechts twee treinen per spoor per uur extra te rijden. Zoals een 
bewonerscollectief Randweg No Way onlangs ook voorstelde zou het 
technisch verbeteren van het spoor al een groot deel van het probleem 
kunnen oplossen. We hebben de politiek hier nog met geen woord over 
horen reppen. Waarom niet, vragen wij ons af? Vlak voor de verkiezingen 
in 2010 nog, achtten CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD (zo’n rand-
weg géén goed alternatief. Gaan we óók in deze gemeente als kiezers 
bedrogen worden? Zowel de landelijke als lokale politici lijken tegen-
woordig steeds meer uit op persoonlijke successen ter meerdere eer 
en glorie van henzelf of hun partij. Dames en heren politici, denk na en 
wees verstandig, of u krijgt ongetwijfeld de rekening gepresenteerd bij 
de volgende verkiezingen. Er blijkt trouwens helemaal geen geld te zijn 
voor dure oplossingen als tunnels of kilometers natuurverwoestend as-
falt. Onze gemeente is namelijk technisch failliet. Het beste lijkt ons dan 
ook om voor de verandering eens (bijna) niets te doen. En natuurlijk is 
de heer Niemeijer niet blij als de tunnel dwars door zijn huis komt, maar 
datzelfde geldt ongetwijfeld voor de bewoners die bij de aanleg een 
randweg hun huis kwijtraken, al die mensen die (voor veel geld) wonen 
aan een van de laatste stukjes ongerept weidegebied in Castricum. Om 
nog maar niet te spreken van de boeren die bij een randweg door grond-
onteigening hun bedrijf kunnen sluiten. Het zou kwalijk zijn als de poli-
tiek haar verkiezingsbelofte breekt, maar het zou nog onverstandiger zijn 
als de politiek zich in deze tijd laat verleiden tot het aangaan van lang-
durige financiële verplichtingen. Belofte maakt schuld, en laat het dan 
spreekwoordelijk hier bij blijven.
Gré en Arie Castricum.

Bejaarde pony in actie 
voor ‘t Dierenduintje

Castricum - Afgelopen zater-
dag vond de jaarlijkse kijkdag bij 
‘t Dierenduintje plaats. Zoals al-

tijd waren er weer tal van stands 
en activiteiten en het publiek 
stroomde toe. Dierenartsen-

praktijk IJmond Noord uit Cas-
tricum was voor het derde jaar 
aanwezig en dit keer had die-
renarts Nadine Slis haar eigen 
pony meegebracht. De kinde-
ren mochten een rondje op hem 
rijden voor 50 cent en de op-
brengst hiervan kwam ten goede 
aan ’t Dierenduintje. Schijnbaar 
onvermoeibaar en even vrolijk 
liep de negentwintigjarige jaar 
Beer rondje na rondje. 

Nadine vertelt lachend: “Acht 
jaar geleden heb ik hem over-
genomen van de vorige eige-
naar omdat zijn gezondheid toen 
zo slecht was dat euthanasie de 
enige optie leek. Maar omdat het 
zo’n verschrikkelijk lieve pony is, 
vond ik dat hij nog een kans ver-
diende. En nog steeds loopt Beer 
bij ons voor het karretje, maakt 
hij regelmatig urenlange duin-
ritten met mijn tienjarige doch-
ter en voor een dag als vandaag 
draait hij echt zijn hoef niet om.” 

Ook veilig met vakantie?
Beveilig de woning met een meer-
puntssluiting van De Sleutelkoning

Castricum - Veilig wonen en 
veilig met vakantie gaan; dat 
zou vanzelfsprekend moeten 
zijn, maar dat is het niet. Elk jaar 
wordt in Nederland 85.000 keer 
ingebroken en ook in Castricum 
is het elke week meerdere keren 
raak. “Gelukkig kun je zelf veel 
doen om een inbraak te voorko-
men”, zegt expert op het gebied 
van beveiligen Bob van Draanen 

van De Sleutelkoning. 
“Wij kunnen advies geven om 
van een woning een politiekeur-
merk veilige woning te maken.” 
Met meerpuntssluitingen bij-
voorbeeld. “Een meerpuntsslui-
ting houdt een deur stevig geslo-
ten op drie punten. Deze sluiting 
wordt geleverd met sluitkommen 
en is voorzien zijn van  het SKG-
keurmerk. Dat geldt ook voor het 
veiligheidsbeslag met kerntrek-
beveiliging waardoor het uittrek-
ken en afbreken van de cilinder 
onmogelijk wordt gemaakt. In-
clusief is ook een cilinder met 
boorbeveiliging én montage 
aan huis. Tot het einde van de-
ze maand wordt de sluiting extra 
voordelig aangeboden.” 
Maar De Sleutelkoning doet 
meer. “Wij zijn een PKVW-ge-
certificeerd bedrijf en gespecia-
liseerd in totaalbeveiliging”, ver-

volgt Bob. “Denk dan bijvoor-
beeld aan kluizen die voorzien 
zijn van een keurmerk om per-
soonlijke eigendommen te be-
schermen tegen inbraak en 
brand. De Sleutelkoning is ver-
der gespecialiseerd in het advi-
seren en aanbrengen van detec-
tiesystemen in combinatie met 
rook en/of gasdetectie met een 
alarmmelding op de eigen mo-
biel. 
Wie gesteld is op veiligheid rond 
het huis kan denken aan de aan-
schaf van videobewaking, elek-
tronische toegangscontrole-, 
sleutelbeheer- en intercomsy-
stemen, camerabeveiliging en 
terreinafsluitmiddelen. Bel voor 
een afspraak voor een vrijblij-
vend, deskundig advies naar 
0251-652524 of ga langs in de 
winkel op de Dorpsstraat 58 in 
Castricum. 

Regio - Er moet haast worden 
gemaakt met de aanleg van de 
weg die Heiloo en de Boekeler-
meer rechtstreeks gaat verbin-
den met de A9. Volgens acht ge-
meenteraadsfracties van de VVD 
in Noord-Kennemerland, die dit 
gezamenlijk bepleiten, is de aan-
sluiting op de A9 van essentieel 
belang voor de bereikbaarheid 
van het bedrijventerrein en voor 

VVD wil snel 
aansluiting A9

Witte Brug neemt 
De Enterij over
Castricum - Op 1 september  
neemt zwembad De Witte Brug 
de exploitatie van sporthal De 
Enterij over.
De exploitatieovereenkomst 
wordt in eerste instantie aange-
gaan voor een jaar. In dit jaar wil 
het college de raad een investe-
ring voorleggen, om de sporthal 
voor langere periode te handha-
ven.

de verkeersveiligheid en leef-
baarheid in Heiloo en Limmen. 
Door de recessie is  stagnatie 
opgetreden. 

De VVD wil niet wachten op fi-
nancieel betere tijden. “Het is 
belangrijk dat bedrijven en  be-
langstellenden voor een woning 
juist nú worden gestimuleerd 
tot investering/aanschaf over te 
gaan. Dat is mogelijk als de pro-
vincie Noord-Holland en ande-
re belanghebbenden, zoals Taqa, 
door voorfinanciering in het pro-
ject participeren”. 

Inbraken
Castricum - In de nacht van 
woensdag op donderdag is in-
gebroken op Wouterland. Bij de 
visclub, de jeu de boulesvereni-

ging en Castricumse Reddings-
brigade zijn de gebouwen door-
zocht en zijn er goederen en geld 
weggenomen. Zaterdag is  in-
gebroken in een woning op de 
Scheerling. Het cilinderslot van 

de achterdeur was afgebroken. 
Op de sleutels van de woning na 
zijn er geen goederen weggeno-
men. Zondagmorgen is er een 
inbraakpoging en een inbraak 
geweest op de Schoutenbosch. 



pagina 8 25 juli 2012

Informatieavond ‘sporten 
met kinderen met autisme’
Regio - De regiomedewer-
kers Aangepast Sporten Kop 
van Noord-Holland en Noord-
Kennemerland van Sportser-
vice Noord-Holland organiseren 
een informatieavond ‘Sporten 
met kinderen met autisme’. Deze 
avond is specifiek voor trainers, 
begeleiders en vrijwilligers van 
niet-commerciële sportactivitei-
ten/verenigingen. Zowel breed-
tesport verenigingen als vereni-

gingen met een aangepast spor-
taanbod zijn welkom. De infor-
matieavond wordt gehouden op 
vrijdag 7 september van 19.00 
tot 22.00 uur bij TAS’82 (Atle-
tiekbaan), Zuiderweg 2-Am in 
Schagen. Aanmelden is moge-
lijk vóór 24 augustus  bij Moni-
que de Vries, tel. 072-5645027 
of via asnkl@sportservicenoord-
holland.nl. Voor meer informatie 
zie www.aangepastsporten.info.

René de Winter ook komend seizoen 
trainer van FC Castricum Dames 1

Castricum - Sinds afgelopen 
seizoen is René de Winter trai-
ner/coach van FC Castricum da-
mes 1. Nadat hij drie jaar de da-
mes van Foresters in Heiloo had 
getraind viel dat team uit elkaar 

door een tekort aan speelsters. 
Toen is René samen met een vijf-
tal meiden van dat team naar FC 
Castricum gekomen om trainer 
te worden van FCC Da1. Over 
waarom hij bijgetekend heeft 

hoeft hij niet lang na te denken. 
René: “De ambiance bij FC Cas-
tricum vind ik ontzettend positief 
en ik zie veel potentie om door 
te groeien. Door dit contract heb 
ik het gevoel dat men binnen FC 
Castricum serieus met dames-
voetbal bezig is.” 

Voor het komende seizoen is het 
doel ook duidelijk. René: “Het 
doel voor komend seizoen is dat 
FC Castricum de faciliteiten moet 
gaan bieden zodat de speelsters 
met plezier hun sport kunnen 
beleven op hun eigen niveau. Dit 
wil ik bereiken door de goede 
en positieve sfeer van afgelopen 
seizoen door te trekken naar het 
nieuwe seizoen. Ik hoop dat we 
dan wellicht meer vrouwelijke le-
den kunnen verwelkomen bij FC 
Castricum.” (Foto: Han de Swart)

Marc van Vliet verbe-
tert Nederlands record
Castricum - Tijdens de 4e edi-
tie van de Richard Coté Bokaal 
in Krommenie heeft Marc van 
Vliet zijn eigen Nederlandse re-
cord polsstokhoogspringen voor 
Masters 60-64 verder aange-
scherpt en van 3.12 meter ge-
bracht op 3.33 meter.

De wedstrijd bij AV Lycurgus is 
inmiddels uitgegroeid tot één 
van de grootste ontmoetingen 
in Nederland voor polsstokhoog-
springers. Onder ideale omstan-

digheden hebben 60 atleten hun 
prestaties laten zien op twee 
matten en in zes verschillende 
groepen. Van Vliet, uitkomend in 
de tweede groep, begon met een 
geslaagde poging op 3.03 meter. 
Daarna werd de lat op 3.23 me-
ter gelegd en ook deze hoogte 
werd in de eerste poging over-
schreden. Voor de 3.33 meter 
had de atleet van AV Castricum 
twee pogingen nodig, terwijl de 
3.43 meter door hem maar net 
werd gemist.

Afzwemmers in juli
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er voor een 
diploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’. 
Op 3 juli hebben Xavie de Lie, 
Thijs Liefting, Sam Louwe, Rick 
Modder en Doutzen Putter voor 
het eerste Jip-diploma - hun 
eerste diploma - afgezwommen, 
voor Jip-diploma 2 deed Isabelle 
Banning erg haar best en Char-
lotte Banning, Nick Denneman, 
Cis de Wildt en Faya Zoon lieten 
alles zien voor Jip-diploma 3.
Op 4 juli zijn ook alle vaardig-
heden getoetst tijdens de les en 
hebben Elise, Timo en Saar Cas-
tricum voor Jip 1 afgezwommen, 
Michael de Wijs heeft Jip 2 ge-
haald en Lisa de Jonge, Siet-
se Olsthoorn, Mischa Rood en 
Huub van der Schaaf konden al-
les voor Jip 3.
Op 4 juli is er door kandida-

ten voor C en twee verschillen-
de Zwemvaardigheidsdiploma’s. 
Het C-diploma is gehaald door: 
Korijn Jagersma, Mex van der 
Kleij, Lena Lute, Mike Meerman, 
Iris Neelen, Parisa Rezai, Floor 
Sannes en Elise Schermer en 
zij hebben nu hun Zwem-ABC 
compleet.
Voor Zwemvaardigheid 1 heb-
ben: Desi Bijl, Jasper Boot, Guus 
Bosland en Rosalie de Vreede af-
gezwommen en voor Zwemvaar-
digheid 3 – met keerpunten door 
de grotere afstand per zwemslag 
– hebben Sanne Könst, Marijn 
Vergunst, Tess de Vries en Bas 
Weerman bijna 700 meter ge-
zwommen voor hun diploma.
Na deze hogere diploma’s werd 
er afgezwommen voor Snorke-
len. Wouter Könst heeft laten 
zien dat hij de basisvaardighe-
den voor Snorkelen 1 beheerst. 
Fee Lute, Amber Souwer en 

Sverre Tijsen zijn al verder en be-
heersen de oefenstof voor Snor-
kelen 2 en Milan Beentjes en 
Steef de Groot hebben voor het 
laatste Snorkeldiploma – Snor-
kelen 3 – afgezwommen.
Woensdag 18 juli heeft een grote 
groep van 38 kandidaten het A-
diploma gehaald: Sterre Arends, 
Tim Bakker, Jet Beekhoff, Anna 
Beijer, Merel van den Booren, 
Clemens Broekhof, Kas Dalen-
berg, Emma Dam, Quint Elsin-
ga, Iris Glorie, Luna de Graaf, 
Tirza de Graaf, Delano Heuber-
ger, Noah Hillebrand, Lizzy Hoff-
man, Reimer Hoogeveen, Mi-
chelle Jak, Danny Jordan, Thijs 
Kaaijk, Selina Kok, Youri Konijn, 
Tommy Kooij, Angelina Kool, De-
wi Koper, Sverre Lammers, Ishag 
Muntslag, Silvana Nuijens, Jos 
Peters, Benthe Pieters, Katharina 
Ploetz, Sem Rietveld, Femke Rij-
cken, Tundi Somogyi, Jurrit van 
der Veen, Ronie Visuvasam, Lot-
te Wassennaar, Jens Wittebrood 
en Jarno Zandbergen.

Kay Pronk winnaar onder druk
Limmen - Limmenaar Kay Pronk 
heeft donderdagavond ander-
maal de hoogste trede van het 
podium weten te bereiken na 
zijn overwinning om de Kids and 
Parents Biking (K.P.B) M.T.B. cup 
op het parcours aan de Pagen-
laan in Limmen. Tijdens de wed-
strijd werd het steeds duidelij-
ker dat de concurrentie steeds 
meer opgewassen raakt tegen 
de overmacht van Kay Pronk. 

De laatste weken staat er geen 

maat op Pronk, hij speelt met zijn 
tegenstanders en rijdt vervol-
gens onbedreigd naar de finish. 
Toch viel ditmaal op dat Egmon-
der Rene Groot en Assendelf-
ter Dennis van Dalen meer com-
petitie kunnen geven aan so-
list Pronk. De Limmenaren Jack 
Burgering en Marcel Stuifber-
gen wisten lange tijd hun karre-
tje aan te haken, bliezen duide-
lijk hun partijtje mee door in de-
zelfde ronde te eindigen als Kay 
Pronk.

Akersloot - Zaterdag 28 juli is er 
weer een wandeling bij de Aker-
sloter Marathon Klub, de Amak. 
De wandeling is het rondje zand-
haas in Santpoort en is 15 km 
lang. Vertrek om 9.00 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg in Akersloot.
Woensdag 8 augustus is 

Amak wandelt de doordeweekse wandeling. 
De wandeling is weer een ver-
rassing en brengt de wandelaars 
op de mooiste plekjes in Noord-
Holland. Vertrek om 9.30 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg in Akersloot.
Belangstellenden zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Tini Krom, 
tel. 0251-312815.

Nieuwe trainer voor Vitesse’22
Castricum - Patrick van der Fits 
is voor het seizoen 2012-2013 
aangetrokken als trainer van de 
seniorenselectie van Vitesse’22. 
De 43-jarige oefenmeester is 
afkomstig uit Santpoort-Noord 
en heeft de afgelopen seizoe-
nen eersteklasser Stormvogels 
uit IJmuiden onder zijn hoede 
gehad. Als speler heeft hij on-
der andere een verleden bij DSS, 
Velsen, EDO, VVSB en Noord-
wijk. Na zijn actieve voetballoop-
baan heeft hij zich in het trai-
nersvak bekwaamd en is in het 
bezit van TC1 (UEFA A). Voordat 
Patrick van der Fits bij Stormvo-
gels actief was is hij als trainer 
werkzaam geweest bij EDO, Vel-
sen, Martinus en Haarlem. Pa-
trick is samen met Ernst Ranzijn 
en Erwin Blaas verantwoordelijk 
voor de drie selectieteams van 
Vitesse’22.
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Telefooncirkel Limmen heeft plaats 
voor deelnemers en begeleiders
Limmen - Elke ochtend wordt 
mevrouw Anton gebeld door een 
begeleider van de Rode Kruis Te-
lefooncirkel Limmen om te ho-
ren hoe met haar is. Vervolgens 
belt zij mevrouw Bernard,  die de 
volgende is in het rijtje van deel-
nemers, en die belt weer meneer 
Cornelissen. De cirkel is rond als 
de laatste deelnemer de begelei-
der heeft gebeld. “Zo gaat het al 
37 jaar,” vertelt Netty Osendarp, 
al weer elf jaar coördinator van 
de Telefooncirkel Limmen.
“De Telefooncirkel was in de eer-
ste plaats bedoeld om de deel-
nemers een gevoel van veilig-
heid te geven”, vervolgt Net-
ty. “Vroeger had je immers veel 
minder alarmering en waren ou-
deren bang dat ze bij een onge-
val of ziekte niemand konden 
waarschuwen. Met de komst van 
de alarmkastjes speelt dat nu 
een veel minder grote rol. Maar 
bij de Telefooncirkel is behalve 
het veiligheidsaspect het socia-
le aspect heel belangrijk, vanwe-
ge het persoonlijke contact tus-
sen de deelnemers onderling én 
tussen deelnemers en begelei-
ders. Om dit contact te verster-
ken houden we tweemaal per 
jaar een koffieochtend met al-
le betrokkenen. Dat is niet al-
leen heel gezellig, maar dat heeft 
ook als voordeel dat de mensen 
elkaar van gezicht leren ken-
nen. Dat maakt de persoonlijke 
contacten voor de nieuwkomers 

Coördinator Netty Osendarp is 
het gezicht van de Telefooncirkel 
Limmen. 

ook gemakkelijker.” Bij de Tele-
fooncirkel gaat het in de eerste 
plaats erom te horen of alles in 
orde is bij de deelnemers. Mocht 
iemand de telefoon niet opne-
men, dan wordt de volgende 
deelnemer van de cirkel gebeld, 
en wordt ook de dienstdoende 
begeleider gewaarschuwd. De-
ze gaat dan kijken of er iets aan 
de hand is. Iedereen heeft een 
lijst van buren of familieleden die 
een sleutel hebben en personen 
die in geval van nood gewaar-
schuwd kunnen worden.
Netty: ”In principe kan het te-
lefoontje heel kort zijn, maar 
meestal wordt er toch wel even 
een praatje gehouden. Soms 

komt het zelfs tot een koffieaf-
spraak. Het is ooit gebeurd dat 
bij een paar deelnemers de kof-
fiebezoeken een vervolg kregen 
in het snoeien van de rozen. Ou-
dere mensen laten doorgaans 
niet gemakkelijk anderen in hun 
huis toe, maar door het dage-
lijkse contact krijgen de deelne-
mers een band met elkaar en als 
zij zich eenmaal bij Telefooncir-
kel hebben aangesloten, blijven 
ze er tot het eind toe bij.”  
De Telefooncirkel Limmen is de 
laatste tijd wat uitgedund. Er zijn 
momenteel maar vier deelne-
mers, terwijl er plaats is voor ze-
ven tot acht personen. Datzelfde 
geldt voor de begeleiders. Ook 
dat zijn er nog maar vier, maar 
twee extra begeleiders zou bij-
zonder welkom zijn.
“De vrijwilligers verdelen de 
diensten maandag-donder-
dag en vrijdag-zondag eer-
lijk. Zij starten drie of vier keer 
per dienst de Telefooncirkel om 
8.30 uur en sluiten deze weer af 
na het telefoontje van de laat-
ste deelnemer. Overigens hoe-
ven de begeleiders niet per se 
vrouwen te zijn. Ook manne-
lijke begeleiders zijn van harte 
welkom”, aldus de coördinator, 
die de dienstroosters opstelt en 
waar nodig inspringt.
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij Netty Osendarp, 
tel. 072-5020074, e-mail 
n.osendarp@quicknet.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
11-07-2012: Fae Kármen, doch-
ter van L. Tuijn en A. Hegedus, 
geboren te Beverwijk. 14-07-
2012: Bodine Juliëtte, dochter 
van N.C. Eijgenberger en A. Al-
leman, geboren te Alkmaar. 15-
07-2012: Tomme Floris, zoon van 
R.W.A. Rijkers en M. de Rooij, 
geboren te Castricum.
Wonende te Limmen:
16-07-2012: Romy, dochter van 
G.W. Boer en N.A. Lendowitsch, 
geboren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
16-07-2012: Kleverlaan, Ronal-
dus C. en van der Eng, Lotte, bei-
den wonende te Limmen. 17-07-
2012: Niemeijer, Barry en Dam 
Johanna E., beiden wonende te 
Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
13-07-2012: Zomerdijk, Nico en 
Burger, Sarina G.M., beiden wo-
nende te Limmen. 14-07-2012: 
Meijerink, Frans en Geertsma, 
Donna, beiden wonende te As-
sen.

Overleden:
Wonende te Limmen:
13-07-2012: van Sikkelerus, 
Martinus L.J.M., oud 56 jaar, 
overleden te Limmen, partner 
van C.C.A.M. Wittebrood. 16-
07-2012: Valkering, Gerardus C., 
oud 58 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met M.H. Schram.
 
Wonende te Castricum:
12-07-2012: Hes, Petronella C., 
oud 95 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met J.A. 
Renckens. 14-07-2012: Twisk, 
Catharina, oud 86 jaar, overleden 
te Castricum. 
14-07-2012: Groot, Wijbrand, 
oud 88 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met L.A.A. Zijlstra. 
16-07-2012: van Amsterdam, Ni-
colaas T., oud 75 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met J.C.E. 
Boots.
 
Wonende te Akersloot:
13-07-2012: de Korte, Johan-
nes A.H., oud 86 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd met W.J. 
Lokkerbol. 16-07-2012: Verduijn, 
Wilhelmus J., oud 81 jaar, over-
leden te Akersloot, gehuwd ge-
weest met M.C. Admiraal.

Tas pimpen en instrumen- 
ten maken bij Discovery 
Castricum - Op woensdag 1 
augustus kan van 14.00 tot 16.00 
uur in Discovery  meegedaan 
worden aan de activiteit ‘Pimp je 
tas’. Met stiften, glimmertjes en 
nog veel meer kan een stoere 
blingblingtas gemaakt worden. 
Ook een gaaf instrument maken 
behoort tot de mogelijkheden op 

deze creatieve middag. De acti-
viteit is voor kinderen in de leef-
tijd van zeven tot en met twaalf 
jaar. De  kosten voor de activiteit 
bedragen 3,00 euro.
Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 aan de balie en telefo-
nisch: 0251-656562.

Rangercursus weer begonnen
Castricum - De rangercursus 
op camping Geversduin is weer 
begonnen. De deelnemers ma-
ken kennis met de avontuurlijke 
wereld van de natuur. Na vijf da-
gen weten ze veel van het ma-
ken van een kampvuur of het 
eten van brandnetels.

Kinderen leren op een leuke en 
avontuurlijke manier over de na-
tuur en hoe ze daar op een ver-
antwoorde manier mee om kun-
nen gaan. Ze gaan in teams de 
natuur onderzoeken, lopen een 
speurtocht met kompas of gaan 
op bosexpeditie. Ze leren survi-

valtechnieken en bakken hun ei-
gen broodjes bij het kampvuur. 
De kinderen kunnen leren wat 
er leeft in het duin en in de zee 
en ze leren een kaaiman van een 
garnaal te onderscheiden.
Elke dag is er een program-
ma met diverse onderdelen, on-
der andere korren, touw knopen, 
brandnetels zoeken. De activi-
teiten vinden plaats onder pro-
fessionele begeleiding. Aanvang 
10.00 uur. Om 16.00 uur gaan de 
kinderen weer naar huis.
Op de laatste dag geven de deel-
nemers een presentatie van de 
geleerde technieken aan hun 
ouders en andere belangstellen-
den. Ze krijgen dan een ranger-
brevet en mogen zich voortaan 
ranger noemen. De rangercur-
sus is voor kinderen van zes tot 
twaalf jaar. 

Opgeven voor de cursus kan bij 
de receptie van camping Gevers-
duin via tel. 0251-661095.  
Voor meer informatie kijk op 
campinggeversduin.nl.

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Castricum - Bij de basisschool 
Augustinus, Dokter van Nievel-
tweg 20 te Castricum staat een 
semi-permanent lokaal dat niet 
meer voor het onderwijs ge-

Onderwijslokaal 
aangeboden

bruikt wordt. Een welzijnsinstel-
ling of sportvereniging die be-
hoefte heeft aan een ruimte, kan 
in aanmerkingkomen voor dit 
semi-permanente lokaal. Het lo-
kaal moet dan wel op eigen kos-
ten van het schoolplein wegge-
haald en getransporteerd wor-
den. 

De toekomstige locatie van het 
lokaal moet wel aan alle plano-
logische eisen voldoen.

Wie belangstelling heeft, kan 
contact opnemen met de heer 
Teunissen, via tel. 14 0251, e-
mail martinteunissen@castri-
cum.nl.
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Podiumplaatsen voor 
Eric Ott in Duitsland

Uitgeest - Eric Ott heeft in het 
Duitse Oschersleben twee maal 
op het podium gestaan. In de 
eerste wedstrijd werd Eric drede 
en in de tweede wedstrijd twee-
de. En zowel Eric als Alex Ott 
hebben een nieuw persoonlijk 
record neergezet: Eric 1:33.4 en 
Alex 1:32.9 en dit deden ze bei-
den in hun eigen tweede wed-
strijd.
Zaterdagmiddag werden de eer-
ste wedstijden verreden, sommi-
ge op een natte baan andere op 
een droge baan. Alex zijn eer-
ste wedstrijd was droog, maar hij 
moest van P32 afkomen en om-
dat het nog niet helemaal lekker 
ging is hij halverwege de race 
gestopt omdat de koplopers 
hem voorbij kwamen, die wilde 
hij niet in de weg rijden. 
Eric moest laat in de middag de 
wedstrijd rijden, nadat het weer 
had geregend, de baan was re-
delijk droog, alleen moet je niet 
over de witte lijnen rijden die zijn 
dan nog een beetje glad. Zijn 

Voertuigen botsen op 
de N203 bij Uitgeest
Uitgeest - Vorige week woens-
dagmiddag omstreeks half 3 
werden de hulpdiensten gealar-
meerd voor een verkeersongeluk 
op de N203 in Uitgeest. Hierop 
werd een ambulance en brand-
weer Uitgeest richting de N203 
gestuurd.
Ter plaatse bleek er een botsing 
te hebben plaatsgevonden tus-
sen twee voertuigen, waarbij in 

de achterste auto de airbags in 
werking waren getreden.
Een aantal personen werd in de 
ambulance gecontroleerd maar 
de verwondingen bleken mee 
te vallen. Voor brandweer Uit-
geest was er niets te doen, zij 
konden na aankomst weer terug 
naar de kazerne. De oorzaak van 
het ongeluk is onbekend. (Bron: 
www.112-uitgeest.nl)

Chiara Prijs bij de top 
tien Europa dressuur
Castricum - Afgelopen week 
waren in het Zwitserse Bern de 
Europese kampioenschappen 
junioren dressuur. Met maar 
liefst 63 geselecteerde deelne-
mers uit 22 landen was het deel-
nemersveld meer dan andere ja-
ren. Chiara startte hier met haar 
paard Hot Chocolate voor Italië.

Op dinsdag was de openings-
ceremonie, waarbij alle landen 
zich voorstelden. Op woensdag 
en donderdag werd de eerste 
proef gereden. Chiara stond  met 
een knappe 70,8% na de eerste 
proef op een zevende plaats . De 
tweede proef deed ze er nog een 
schepje bovenop en reed een 
proef van bijna 72%. Ook hier 
werd ze zevende. De beste 15 
mochten de kur op muziek rij-
den en ook Chiara mocht haar 
kur aan het grote publiek laten 
zien. De kur leverde haar een 
score van bijna 74% op en weer 

een zevende plaats. Een knappe 
prestatie, want als men voor Ita-
lië rijdt heeft men toch een un-
derdog positie. Zo zijn de ju-
ry’s mild bij de beoordeling van 
fouten van dressuurlanden als 
Duitsland en Nederland, voor 
Italië moet men net even meer 
laten zien. De enige die onder 
Chiara en Hot Chocolate ston-
den waren dan ook Duitsland en 
Nederland.  
Na een druk seizoen is het ook 
voor de paarden vakantie. Chiara 
start na de zomer aan haar twee-
de jaar Masterclass Deurne. Tij-
dens deze opleiding gaat ze sta-
ge lopen bij Edward Gal en Hans 
Peter Minderhout. Deze laaste is 
overigens Chiara’s trainer en be-
geleider. Chiara heeft een uitno-
diging om stalruiter van de be-
kende Deense ruiter Andreas 
Helgstrand vooralsnog afgesla-
gen omdat dit momenteel niet in 
haar toekomstvisie past.

Het 26e Bakkum Dubbel 
toernooi gaat van start!
Castricum - Van 28 juli tot en 
met 5 augustus wordt op de ten-
nisbanen van TC Bakkum voor 
de 26e keer het Bakkum Dub-
bel toernooi gehouden. De voor-
bereidingen zijn inmiddels in vol-
le gang. 

Een toernooi als Bakkum Dub-
bel kan niet zonder de onder-
steuning van een aantal spon-
sors. Daarom is de organisatie 
ook ontzettend enthousiast dat 
de Deining dit jaar hoofdsponsor 
is van het Bakkum Dubbel toer-
nooi. Deining is gelegen aan het 
strand in Castricum en geeft een 
geheel eigen invulling aan het 
sponsorschap. De andere spon-
soren zijn: Mokum Events, Tri-
angel groep, Blue World, Café 
Balustrade, BS Bookings, Café 
Stevens, Catering de Toren, Re-
clame aan de Kust, De Schouw 

haarden, Hartenvrouw EHBO, 
Van Velzen, Multimate, Bal-
loon Creations, Feestcafé Boes-
Boes, Le Baron, Bergers, Muller 
& Partners Advocaten, Beentjes 
Groentebroers, VHC Jongens, 
De Groene slager.
Naast de wedstrijden wordt de 
week als vanouds gezellig inge-
vuld. Zo is er op zondag 29 juli 
vanaf 17.00 uur een optreden ge-
pland van de Amsterdamse zan-
ger Robbie Grand. Robbie staat 
garant voor een hoog meezing-
gehalte en een gezellige middag 
is dan ook gegarandeerd. 
Op donderdag 2 augustus is de 
jaarlijkse feestavond van de Bak-
kum Dubbel gepland, waarbij ie-
dereen de hele avond kan swin-
gen op muziek gedraaid door dj 
Toine. En vrijdagavond wordt er 
een gezellige Hollandse avond 
van gemaakt.

Gedurende de hele week wor-
den het publiek en de spelers 
verwend met allerlei hapjes be-
schikbaar gesteld door diverse 
sponsoren. Ook wordt er op el-
ke doordeweekse avond voor de 
liefhebbers een maaltijd bereid 
tegen een kleine vergoeding.
De hele week kan het publiek 
vanaf 18.00 uur genieten van 
dubbel- en mixpartijen op alle 
negen banen van TC Bakkum. Er 
wordt gespeeld in de categorie-
en 4, 5 ,6, 7 en 8. 
Op www.bakkumdubbel.nl staat 
een link naar de toernooipagi-
na’s. Hier is te zien welke spe-
lers meedoen en uiteraard zul-
len de uitslagen daar gedurende 
de week te zien zijn. Het is ook 
mogelijk om lid te worden van 
de Facebookpagina waar regel-
matig nieuwe foto’s op worden 
gezet. 

start was perfect, van P4 naar 
P2, daarna in gevecht met  Step-
han de Boer, Christiaan Nobel en 
Rob Hartog. Rob lag 1 met ach-
ter hem de vechtende Eric, Step-
han en Christiaan. Rob ging één 
van de laatste ronden onderuit 
over een gladde witte lijn. Uit-
slag Christiaan Nobel 1, Stephan 
de Boer 2 en Eric Ott 3.

Zondag eerste de warm-up, 
14 minuten rijden, op gelukkig 
een droge baan. Ook Alex had 
nu de smaak weer te pakken. 
Hij zat met een tijd van 1:34.1 
weer op P16 van de groep. Eric 
kon lekker de warming-up ge-
bruiken om een andere tand-
wielverhouding te testen, wat 
wel goed ging, hij had de der-
de tijd, 1:35.6.  De wedstrijd van 
Alex begon vroeg in de middag, 
na een goede start zat hij al snel 
op P21, maar er kwam een ro-
de vlag situatie om dat het be-
gon te spatten. Na een minuut 
of 15 kon er weer herstart wor-

den, de regen zette niet door, 
en door geen banden te wisse-
len was deze keuze goed. Weer 
was Alex goed weg en kon hij 
een mooie snelle tijd neerzetten, 
1:32.9, wat voor hem een record 
is op deze baan. Na de samen-
voeging van de twee wedstrijden 
eindigde hij op P16, net naast de 
punten, maar wel weer tevreden. 
Van P32 naar P16 met een nieuw 
persoonlijk record. Eric zijn wed-
strijd werd wat uitgesteld en in-
gekort, daar er weer regen in het 
spel was bij de wedstrijd voor 
hem, van de Dutch Supersport. 
Door regen en valpartijen moes-
ten die drie keer starten, en dat 
kost tijd. In deze wedstrijd had-
den sommige coureurs de fou-
te bandenkeuze door beginnen-
de regen die weer niet doorzette. 
Daarna was Eric aan de beurt 
voor zijn tweede wedstrijd. Na 
weer een zeer goede start lag 
Eric direct achter Rob Hartog op 
P2, die plaats liet hij niet meer 
los. Hij kon ook niet Rob voor-
bij, maar bleef wel dicht achter 
hem. Achter Eric was het eerst 
Nick van Nieuwenhuizen, die 
moest lossen met een ontplofte 
uitlaat. Toen kon William Tolhoek 
achter Eric aankruipen, maar dit 
duurde niet lang, Rob en Eric lie-
pen dik uit. Eric finishte in 1:33.4, 
een mooi persoonlijk record. Eric 
ging naar huis met twee bekers 
en 36 punten.
Een zeer mooie afsluiting van 
een bewogen weekend in het 
Duitse. De volgende wedstrijd is 
voor Alex tijdens de Gamma Ra-
cing day’s op Assen, 5 augustus. 
Let op, gratis toegang!
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Gemeente slechtste betaler?
Castricum herkent zich 
niet in cijfers van MKB
Castricum - Het MKB liet on-
derzoeken hoe het staat met de 
betalingsafhandeling van de Ne-
derlandse gemeenten. De uit-
komsten van het onderzoek la-
ten zien dat de gemeenten bij-
na een kwart van hun rekenin-
gen te laat betalen. De gemeen-
te Castricum is de slechtsbeta-
lende gemeente van Nederland 
volgens het onderzoek. Het ge-
meentebestuur zegt zich niet te 
herkenen in deze cijfers. “Uit on-
ze eigen administratie blijkt dat 
we een gemiddelde afhande-
lingstermijn van 30,7 dagen heb-
ben. De algemeen gehanteer-
de termijn is 30 dagen. Ook na 

bestudering van het rapport en 
contact met het onderzoeksbu-
reau kunnen we geen aanslui-
ting vinden in de door hen ge-
presenteerde cijfers. Navraag 
bij onze ambtelijke contactper-
sonen met de ondernemersfe-
deratie en de ondernemers le-
vert bovendien geen verontrus-
tende berichten op. We streven 
naar een constante verbetering 
van onze dienstverlening, ook op 
dit vlak. We denken zelfs hard op 
weg te zijn dit te verbeteren door 
digitalisering door te voeren. On-
ze eigen administratie geeft  op 
dit moment geen aanleiding tot 
ongerustheid.”

De Jongh Uitvaartverzorging 
neemt deel aan recordpoging
Regio - De Jongh Uitvaartver-
zorging in Heemskerk neemt op 
donderdag 30 augustus deel aan 
de Nuvema Rouwauto Rit. Met 
dit evenement wil uitvaartverze-
keraar Nuvema de langste stoet 
van rouwauto’s ooit realiseren en 
hiermee een plek veroveren in 
het Guinness Book  of World Re-
cords. Het huidige record staat 
op 51 rouwauto’s en dateert van 
september 2011. Dit record werd 
gevestigd in Michigan in de VS. 
Nuvema heeft als doel om dit re-
cord ruimschoots te overtreffen 
en richt zich op ten minste hon-
derd begrafenisauto’s. De ver-
zekeraar heeft alle driehonderd 
uitvaartverzorgers die met het 
bedrijf samenwerken, uitgeno-

digd deel te nemen. Op dit mo-
ment zijn er al 79 aanmeldingen, 
waaronder De Jongh Uitvaart-
verzorging. Daarnaast rijdt on-
der andere de Engelse begrafe-
nisauto van Lady Di en de statige 
rouwauto van Coen Moulijn mee 
in de stoet, maar ook een origi-
nele begrafenisaanhanger uit 
1958 van het merk Pfefferkorn 
en een roze Chevrolet Caprice 
zullen mee rijden.

“Met deze recordpoging wil Nu-
vema het fenomeen rouwvervoer 
in de schijnwerpers zetten”, zegt 
Marco de Jongh, van De Jongh 
Uitvaartverzorging. “De antra-
ciet grijze Ford BMY is ons ge-
zicht naar buiten. Wij besteden 

veel zorg aan onze rouwauto’s 
en merken steeds meer dat klan-
ten bij een uitvaart bewust kie-
zen voor een bepaald type au-
to. Zij zoeken dan aansluiting bij 
de levensstijl van de overledene. 
Dat alles is voor ons voldoende 
aanleiding om in augustus mee 
te doen aan de rit. We zullen zelf 
meerijden met onze Ford BMY 
Mondeo CF uit 2003, om variatie 
te geven aan de langste rouwrit. 
De recordpoging vindt plaats 
in aanwezigheid van officials 
van Guinness World Records. 
De deelnemers melden zich om 
15.00 uur in Baarn. De route van 
circa zes kilometer loopt door 
de bossen van Baarn en de La-
ge Vuursche. 

Blauwe Vlag voor strand
Castricum - Het strand van 
Castricum aan Zee heeft op-
nieuw een zeer positief inspec-
tierapport 2012 van de organisa-
tie van de Blauwe Vlag ontvan-
gen. Voor de toerist en recreant 
is de Blauwe Vlag het internatio-
nale herkenningssymbool voor 
goede stranden, veilig en schoon 

zwemwater en schone en veili-
ge jachthavens. Het strand van 
Castricum aan Zee wordt op 
de volgende onderdelen beoor-
deeld; (water)kwaliteit, voorlich-
ting en educatie, milieumanage-
ment (afvallogistiek en toiletma-
nagement) en reddingsbrigade/
EHBO. 

Ludieke opening van 
het Hof van Kijk-Uit 
Bakkum - Op donderdag 19 juli 
is in de duinen het Hof van Kijk-
Uit officieel geopend. Toneelver-
eniging Forento zorgde ervoor 
dat deze feestelijke gebeurte-
nis een ludiek tintje kreeg door 
terug te grijpen op de rijke ge-
schiedenis van het voormali-
ge jachthuis. Het Hof, nabij Kijk 

Uit, is een theehuis met lunch-
kaart dat een werkplek biedt aan 
mensen met een beperking. Tij-
dens de opening werd een schil-
derij van Eric Mulder onthuld 
door burgemeester Toon Mans 
en PWN-directeur Martien den 
Blanken: De Nachtwacht.  Foto: 
Henk Hommes.

Castricum - Knutselen voor kin-
deren, dat kan op maandag van 
10.00 tot 12.00 uur in De kern bij 
Vakantie Kindervreugd. Het is 

Knutselen en zo ook mogelijk om te leren scha-
ken, er worden trollen gemaakt 
en er kunnen allerlei spelletjes 
gespeeld worden. Meedoen kost 
een euro, aanmelden is niet no-
dig. Vrijwilliger zijn welkom. 

Start bouw Triade drie 

Castricum - Op 17 juli werd de, 
de vereiste 70% verkochte wo-
ningen van Triade toren 3 in Cas-
tricum behaald. Dit houdt in dat 
de dat de bouw in september, 
onder voorbehoud van een on-
herroepelijke vergunning, start. 
Naar alle waarschijnlijkheid 
wordt de derde toren eind 2013 
opgeleverd. Twee torens gin-
gen aan de bouw van deze der-
de vooraf en dit heeft de verkoop 

positief beïnvloed. Geïnteres-
seerden konden de fraaie ont-
werpen in werkelijkheid zien en 
de sfeer proeven van gebouw en 
omgeving. De twee bestaande 
parktorens hebben verschillende 
gevelmaterialen en ook nummer 
drie krijgt weer een geheel eigen 
uitstraling.
De appartementen bezitten een 
exclusieve uitstraling doordat er 
gewerkt wordt met hoogwaardi-

ge materialen en het gehele pro-
ject een hoog afwerkingsniveau 
en luxe uitstraling kent. Er is 
ruimschoots aandacht besteed 
aan het wooncomfort en dat is 
duidelijk waarneembaar. 

Alle appartementen zijn stan-
daard voorzien van vloerverwar-
ming en men komt, via de een 
centrale hal, het appartement 
droog binnen. Er is een ruime 
hal en een corridor die toegang 
geeft tot de twee of drie grote 
slaapkamers, het toilet, de bij-
keuken en de comfortabele bad-
kamer. De woonkamer en keu-
ken zijn royaal van opzet en heb-
ben een grote raampartij over de 
gehele breedte en een balkon 
van maar liefst zestien vierkante 
meter. De fraai aangelegde park-
tuin maakt het beeld compleet. 
Het complex kent een centrale 
ligging dicht bij het oude dorps-
centrum, winkelcentrum Gees-
terduin, NS station en de duinen. 
Wie meer wil weten over de ap-
partementen, kan kijken www.
triadetoren3.nl of neemt contact 
op met Van Amsterdam Garan-
tiemakelaars, tel. 0251-650850. 




