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Dodelijk ongeval na onwelwording 
Castricum - Zondagmorgen 
werd het dorp opgeschrikt door 
een groot aantal sirenes van 
hulpvoertuigen en een trauma-
helikopter die laag overkwam.  
Een 71-jarige man uit Castri-
cum kwam om nadat hij achter 

het stuur van zijn auto onwel was 
geworden. 
De man reed over de HenrI Du-
nantsingel toen hij onwel werd. 
De 71-jarige Castricummer reed 
in een bocht rechtdoor, door een 
perkje en kwam tegen een boom 

Nieuw hondenlosloopgebied
Castricum - Goed nieuws voor 
alle hondeneigenaars die van 
wandelen houden. De gemeente 
heeft een extra hondenlosloop-
route aangewezen in het gebied 
ten westen van de spoorlijn. De-
ze loslooproute verbindt twee 
andere loslooproutes van PWN 
met elkaar en zo ontstaat een 
lange wandelroute waar honden 
niet hoeven te zijn aangelijnd. 
De nieuwe route gaat nu van 
Onderlangs, vanaf de Beverwij-
kerstraatweg, langs de begraaf-
plaats, via Oude Schulpweg en 

Geversweg naar Duinpad en 
Scoutingpad. Hiermee komt de 
wens uit van vele hondenbezit-
ters voor een groter hondenlos-
loopgebied. Vorig jaar werd bij 
PWN gepleit voor een honden-
losloopgebied in het bos- en 
duingebied. PWN heeft dit ver-
zoek niet gehonoreerd. Vanwege 
dit burgerinitiatief en de herhaal-
de aandacht van de gemeente-
raad voor dit onderwerp, heeft 
de gemeente nu besloten om de 
twee PWN-routes met elkaar te 
verbinden.
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tot stilstand. De gewaarschuwde 
politie en personeel van een am-
bulance en traumaheli probeer-
den de man nog te reanimeren, 
maar dit mocht niet baten. De 
man overleed ter plaatse. Foto: 
Lucas Hazes/MGKMedia.

Naar de sprookjestuin
Castricum - De sprookjestuin in 
de Tuin van Kapitein Rommel is 
een groot succes. Elke dag bele-
ven kinderen en hun ouders veel 
plezier aan de bonte verzame-
ling sprookjesfiguren, de over-
tocht met de heen-en-weerwolf 

en de poffertjes van de heks. De 
sprookjestuin is nog open tot en 
met 5 augustus. Op woensdag 
tot en met vrijdag is de sprook-
jestuin bemand door vrijwilligers 
en vaart de heen-en-weerwolf. 
Foto: Huib Poot. 

De Woude - Een moeder en 
haar zoon zijn maandagavond 
ernstig gewond geraakt bij een 
explosie op een speedboot bij 
het eiland De Woude. Zij zijn met 
zware brandwonden overge-
bracht naar het brandwonden-
centrum in Beverwijk. Zeven an-
deren liepen lichtere brandwon-
den op, waaronder vier kinderen.
Zes mensen bleven ongedeerd. 
De speedboot lag met twee an-
dere vaartuigen bij het eiland. 
Toen de motor van de boot werd 
gestart, ontplofte het jacht. De 
oorzaak van de explosie is nog 
onbekend, het KLPD onderzoekt 
de oorzaak.

 

Gewonden na 
explosie boot

.

 

Kerklaan 11, Heemskerk (a.d. A9)
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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. 
Campinggasten worden ver-

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. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, 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)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
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 gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@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 donderdagochtend 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.

zocht zich voor medische hulp te wenden tot de huisartsenpraktijk Leem-
huis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dage-
lijks spreekuur op de grote campings. 
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Vermist:
Poelenburgplantsoen Heems-
kerk: lichtbruine kleine hond, 
reu, witte kraag en borst, wit aan 
de pootjes, hangoren, krulhaar, 
gechipt, circa 8 jaar, Hannes. 
Het is een angstig hondje, gauw 
in paniek. Hinkt met achterpoot. 
Weer gesignaleerd in Alkmaar. 
Kerklaan Akersloot: cyperse ge-
castreerde kater, klein wit plek-
je op keel, glanzende vacht, ge-
chipt, 6 jaar, Bram. Van Speykka-
de Castricum: rode gecastreer-
de kater, klein wit befje, voor wit-
te sokjes, gechipt, 2 jaar, Pepper.

Gevonden:
Meester Nijsenstraat Castri-

cum: mager rood katje. Tulpen-
veld Castricum: gele kanarie. 
Sluisbuurt Uitgeest: cyperse on-
gecastreerde kater, wit rond de 
neus, witte borst en poten, wit-
te vlek op rug. Omgeving  Kijkuit 
Castricum: cypers/witte onge-
castreerde kater, hoog op de po-
ten. Breedeweg Castricum: cy-
perse kat met veel wit en cypers 
katje (klein van stuk).

Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.
Inlichtingen.: Ria Dol, tel. 0251- 
658504. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
23-07-2011: Sil Jamie, zoon van 
A.G. Zonneveld en J.J.E. Assink, 
geboren te Beverwijk.
Wonende op de Woude:
23/07/2011: Ziva Vlinder, doch-
ter van P.M. de Haan en S.J.M. 
van Dijk, geboren te Amsterdam.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
22-07-2011: Nijbroek, Humphrey 
en Augustin, Patricia, beiden 
wonende te Zaanstad. 22-07-
2011: Tavares Delgado, Daniel 
en Sprong, Jessica, beiden wo-
nende te Zwaag. 27-07-2011: 
Res, Dennis D. en Thomas, Ro-
byn L., beiden wonende te Cas-
tricum. 27-07-2011: Stoffer, Ja-
cob H., wonende te Zwolle en 
Zomerdijk, Fernanda C.M., wo-
nende te Limmen. 27-07-2011: 
Knuijsting, Ronald, wonende te 
Amsterdam en Kaandorp, Mar-
tina A.E.M., wonende te Limmen.

Overleden:
Wonende te Limmen:
20-07-2011: Midavaine, André, 
oud 65 jaar, overleden te Alk-

maar, gehuwd met Y.E. Leijdek-
kers. 25-07-2011: Paape, Leen-
dert Arie, oud 89 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met D. Hart-
kamp.
 
Wonende te Castricum:
20-07-2011: Stevens, Jannes, 
oud 93 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met E. Spijkerman. 
24-07-2011: Rood, Maria M., oud 
93 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met W. Hen-
neman. 25-07-2011: Ott, Alewijn, 
oud 56 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met S.W.C. Praat. 
26-07-2011: Stolte, Albertha H., 
oud 79 jaar, overleden te Castri-
cum
 
Wonende te Akersloot:
24-07-2011: Winkelman, Eliza-
beth, oud 84 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met A. Eriks.
 
Wonende te Bakkum:
24-07-2011: Veltrop, Ina L., oud 
86 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd geweest met H. Alt-
huis. 21-07-2011: Onderdelin-
den, Willy, oud 81 jaar, overleden 
te Westland.

Expositie Beleef Castricum 
laatste keer te bezichtigen
Castricum - Op zondag 7 au-
gustus zijn belangstellenden 
voor de laatste keer in de gele-
genheid om van 12.00 tot 17.00 
uur, in zowel Akersloot, Castri-
cum als Limmen, de foto-expo-
sitie Beleef Castricum te zien. 
Deze expositie is samengesteld 
door de historische verenigingen 
Oud-Akersloot, Oud-Castricum 
en Oud-Limmen aan de hand 
van ingezonden foto’s van uit-
eenlopende onderwerpen in de 

drie dorpskernen. Er wordt ook 
een powerpoint-presentatie ge-
geven. De adressen van de his-
torische verenigingen zijn Oud-
Akersloot: Rembrandtsingel 1, 
Oud-Castricum: Geversweg 1, 
Oud-Limmen: Schoolweg 1.

In de maand september wor-
den de prijswinnaars bekendge-
maakt. Zij krijgen persoonlijk be-
richt en de uitslag wordt gepu-
bliceerd.

Akersloot - Op zaterdagavond 
omstreeks 18.30 uur controleer-
de de politie een 23-jarige man 
uit Amsterdam in een personen-
auto op de A9 onder Akersloot. 
De man reed met een snelheid 
van ongeveer 100 km per uur 
langs de snelheidsbeperking van 
70 km per uur. In de auto zaten 
naast de bestuurder nog drie 

Onveilig verkeersgedrag 
volwassenen en een baby in een 
Maxi Cosi. Een jongetje van vijf 
zat op schoot bij zijn moeder die 
achter de bestuurdersstoel zat.
De bestuurder kreeg als verant-
woordelijke een bekeuring om-
dat de passagiers niet op een 
deugdelijke en veilige zitplaats 
zaten. Bovendien bleek de auto 
niet verzekerd te zijn.
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Bassen en tenoren gezocht
Castricum - Vocal Choise is 
op zoek naar bassen en teno-
ren. Het koor bestaat uit vijf-
tig zangers en zangeressen die 
vanaf 31 augustus, elke woens-
dagavond, repeteren in het Wit-
te Kerkje op het terrein van Dijk 
en Duin. 
Op 17 december geeft Vocal 
Choise een kerstconcert in de 
Maranathakerk. Hieraan wordt 
medewerking verleend door ka-
merkoor Endora uit Heemskerk. 

Het koor biedt een veelzijdig re-
pertoire, van licht klassiek tot 
musical. Kennis van notenschrift 
is niet vereist; inzet en enthou-
siasme natuurlijk wel. Meedoen 
kost tot volgend jaar 15 euro. 

Vocal Choice staat met ingang 
van het nieuwe seizoen onder 
leiding van Chris Jobse. Mail of 
bel voor meer informatie naar 
vocalchoice@ziggo.nl tel. 0251 
656060 of kijk op de website. 

Gezien van de Riet exposeert
Castricum - Beeldend kunste-
naar Gezien van de Riet uit Cas-
tricum exposeert in Museum 
Møhlmann. De expositie kreeg 
de naam Mijn Muze en is op-
gedragen aan Laura, muze van 
de schilder Rob Møhlmann en 
de moedermuze van Museum 
Møhlmann. Zij overleed in 2010 
op zestigjarige leeftijd. De 75 
deelnemende exposanten heb-
ben op eigen wijze hun muze 
vormgegeven. Het museum voor 
realistische en figuratieve kunst 
is te vinden in Appingedam aan 
de Westersingel 102-104. Ope-
ningstijden vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 

Beeldhouwers in Het Gemaal 1879
Akersloot - In de maanden au-
gustus en september exposeren 
de kunstenaars Ola Tsjgango-
va en Tonny en Ed Beek in het 
Gemaal 1879. Beiden beeldhou-
wen sinds 2006. De beelden zijn 

zowel figuratief als abstract en 
vallen op door afwerking en af-
wisselende spannende artistie-
ke vormen.
Het Gemaal 1879 is te vinden aan 
de Fielkerweg 4 in Akersloot en 

is geopend op zondagmiddag 
van 13.30 uur tot 16.30 uur. Tij-
dens de Open Monumentenda-
gen op zaterdag en zondag 10 
en 11 september is het gemaal 
te bezoeken vanaf 10.30 uur.

Laatste optreden van het 
Theaterfestival Karavaan? 
Castricum - Het reizend the-
aterfestival Karavaan heeft op 
woensdag 27 juli straatthea-
ter gebracht op een zonovergo-
ten Bakkerspleintje in Castricum. 
Op diverse podia op het plein 
werd een uitgebreid aanbod van 
straatacts en theater voor het 
voetlicht gebracht. Net als vorige 
jaren zorgde Karavaan voor een 
goede mix van nieuwe, origine-
le straatacts uit Spanje, Cuba en 
Engeland, waar de liefhebbers 

weer in grote getale op af kwa-
men. Dit jaar werden met name 
de allerkleinste bezoekers spon-
taan bij de act betrokken. 
De gemeente hoopt dat het eve-
nement ook volgend jaar naar 
Castricum kan komen, hoe-
wel de subsidie noodgedwon-
gen stop wordt gezet in verband 
met de bezuinigingen. Zij hoopt 
dat andere enthousiaste partijen 
het Karavaan-stokje willen over-
nemen.

Castricum - Vakantie Kinder-
vreugd organiseert op maandag 
8 augustus de traditionele speel-
goedmarkt waarbij kinderen hun 
speelgoed kunnen verkopen. Dit 

Speelgoedmarkt in De Kern
vindt plaats dorpshuis De Kern 
aan de Overtoom 15 in Castri-
cum. Kinderen die voor weinig 
geld speelgoed willen kopen zijn 
welkom. De markt is van 9.30 tot 

12.00 uur. Deelname is een eu-
ro. Er mag alleen speelgoed ver-
kocht worden, dus geen dieren, 
kleding of huishoudelijke arti-
kelen. Aangeraden wordt een 
kleedje mee te nemen en een 
doosje om geld in te doen. Aan-
melden is niet nodig. 

Regio - Het Nationaal MS Fonds 
zoekt collectanten in Castricum 
en Uitgeest voor de collecte. 
Men weet nog niet hoe Multiple 
Sclerose ontstaat, er is nog geen 
genezing mogelijk. Er is nog heel 
veel onderzoek en dus geld no-

MS Fonds zoekt vrijwilligers
dig. De MS collecteweek is van 
21 tot en met 26 november. De 
collectant bepaalt zelf op welke 
avond en waar hij of zij collec-
teert. Voor meer informatie: Erny 
Sinke, ernysinke@hotmail.com 
of via www.mscollecte.nl. 

Programma 4 augustus t/m 10 augustus

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 21.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 21.00 uur 
“Larry Crowne”
donderdag 18.30 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 18.30 uur 

“Monte Carlo”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur

“Harry Potter 7 - Part 2 - 3D”
woensdag 16.00 uur 

“Mr. Popper’s Penguins”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag
13.00 & 16.00 uur 

“De Smurfen (NL) 3D”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur 

“Cars 2 (NL) 3D”
vrijdag, zondag & dinsdag 16.00 uur
“Kung Fu Panda 2 (NL) 3D”

donderdag, zaterdag & maandag 
16.00 uur 

“Penny’s Shadow”

Premiere Larry Crowne
De charmante Larry Crowne 
(Tom Hanks) is een doorsnee 
man van middelbare leeftijd. Het 
lijkt erop dat hij eindelijk pro-
motie gaat maken, maar wordt 
dan zonder pardon op straat ge-
zet. Larry realiseert zich dat dit 
het moment is voor een drasti-
sche verandering in zijn leven: 
hij gaat terug naar de universi-
teit. Daar ontmoet de charmeur 
een knappe professor: Mercedes 
Tainot (Julia Roberts). Totdat Lar-
ry Crowne zijn baan kwijtraakte 
was hij een gewaardeerde team-
leider in een groothandel. Op de 

universiteit, waar hij een nieu-
we start wil maken, raakt hij be-
vriend met een groepje scooter-
rijdende medestudenten. 

Met zijn lerares, de eigenzinnige 
Mercedes Tainot (Roberts), ont-
staat een goede band, al is Larry 
erg verbaasd dat ze al haar pas-
sie voor het lesgeven verloren is. 
Larry Crowne herinnert zijn lera-
res aan de kleine verrassingen 
van het leven. Hijzelf heeft alle 
reden om te verzwelgen in som-
berheid, maar hij kiest ervoor om 
er het beste van te maken.

Wanneer de kwade tovenaar 
Gargamel hun dorp aanvalt, ont-
snappen de Smurfen via een 
magische doorgang, die ‘eens 
per blauwe maan’ geopend is. 
Ze komen terecht in een vreem-

Smurfen in 3D! de, nieuwe wereld, die in niets 
lijkt op wat ze ooit hebben ge-
zien: New York. Ze zitten vast in 
Manhattan en om weer thuis te 
komen, moeten Grote Smurf en 
de anderen een echte blauwe 
maan zien te ‘smurfen’ voordat 
Gargamel ze vindt.

Akkoord vakbonden 
en Viva Zorggroep
Regio - Abvakabo FNV, CNV Pu-
blieke Zaak en ViVa! Zorggroep 
hebben afspraken gemaakt over 
een nieuw dienstverband van de 
ontslagen werknemers. 
Woensdag 27 juli zijn in geza-
menlijk overleg afspraken ge-
maakt over de dienstverbanden 
van  294 medewerkers. Voor de-
ze groep medewerkers was col-

lectief ontslag aangevraagd op 
grond van ‘bedrijfseconomische 
redenen’. 

Afgesproken is dat de mede-
werkers, die deze week hun ont-
slagbrief hebben ontvangen, een 
nieuw contract krijgen aange-
boden, maar wel tegen een la-
ger loon. 
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Duif van Sander de 
Graaf landt als eerste 
Castricum - De duivenvluchten 
in dit weekend zijn weer voorbij 
gegaan zonder mooi duivenweer. 
Ook op de vierde jonge duiven-

vlucht vanuit Pommeroeul was 
het in België zo bewolkt dat de 
lossing uitgesteld werd tot 12.15 
uur. De verwachting was dat de 

Beverwijk - Restaurant Wes-
terhout staat niet voor niets met 
een eervolle vermelding in de 
toonaangevende restaurantgids 
Lekker 2011. Er wordt vol lof ge-
sproken over de locatie en de 
stijlvol en kleurig ingerichte za-
len van het schitterende, monu-
mentale landhuis aan het Wes-
terhoutplein in Beverwijk. Res-
taurant Westerhout is laagdrem-
pelig en heeft met chef-kok Gilli-
on Greeve een topper in huis.
De hele maand heeft restaurant 
Westerhout een heerlijke aan-
bieding. Een heerlijk mosselpan-
netje met frietjes, bereid op Oud 
Hollandse wijze. Per persoon 
16,50 euro.
Eigenaar van restaurant Wes-
terhout is Jordy van den Berg: 
,,Vanaf het begin hebben we be-
wust gekozen voor een laag-
drempelig restaurant met be-
taalbare (lunch) gerechten. Gil-
lion bewijst dat je met goede 
producten ook scherpgeprijs-

Ideale mix van prijs en kwaliteit
Restaurant Westerhout 
van alle markten thuis

de gerechten kunt maken. Zo-
als bijvoorbeeld gebakken os-
senhaas met bearnaisesaus en 
daggroente of biefstuk van run-
derzijlende gegratineerd met 
Zaanse mosterd en bruine sui-
ker.’’ Maar gasten zijn natuur-
lijk net zo welkom voor een kop-
je koffie binnen of op het prach-
tige terras. Kwaliteit hoeft dus 
niet duur te zijn toont Wester-
hout aan. Een voorgerecht is er 
al vanaf 6,50 euro en een hoofd-
gerecht kost maximaal 18,50 eu-
ro. ,,Het geheim van de kwaliteit 
van de keuken is dat de mees-
te ingrediënten uit Noord-Hol-
land komen’’, vertelt Gillion. ,,Zo 
komt de vis uit IJmuiden.’’ Gast-
heren Jeroen Broekkamp en Ro-
nald Offerman hebben er mooie 
wijnen bij.
 
Nieuw jasje
Restaurant Westerhout is per 
1 juli een nieuwe weg ingesla-
gen. Het vaste concept van een 

betaalbaar driegangenmenu is 
van de kaart geveegd. ,,Gasten 
hebben meer keuzevrijheid’’, legt 
Jordy uit. Natuurlijk wordt er ook 
aan de kinderen gedacht. ,,Naast 
de speciale kidskaart, is er ook 
een gezellige speelruimte in het 
pand. Daarnaast is er elke zon-
dag een springkussen buiten op 
het grasveld en voetbaldoeltjes 
voor de jonge sporters.’’ 

Om de nieuw ingeslagen weg 
samen met de gasten te vie-
ren heeft restaurant Westerhout 
twee aantrekkelijke acties lopen. 
Een driegangenmenu du chef 
voor twee personen kost tijde-
lijk slechts 39 euro. Of ga met de 
hele familie sfeervol dineren en 
dan eten de kids voor niks. Maxi-
maal één kindermenu per vol-
wassene. De formule, in het nog 
vrij jonge grand café, slaat zon-
der meer aan, want steeds meer 
gasten weten de prachtige loca-
tie te vinden. Ook als feestloca-
tie; getuige de vele bruiloften die 
er al gehouden zijn. Voor 2012 
hebben ook al diverse aanstaan-
de echtparen inmiddels gereser-
veerd. 

Bij restaurant Westerhout zit 
je trouwens ook gebeiteld voor 
feestjes, babyborrels, vergade-
ringen en ook voor private dining 
ben je aan het juiste adres. Op 
het grootste terras van Beverwijk 
uitkijkend op het Park Wester-
hout is het vanaf april tot en met 
september met een beetje goed 
weer buiten heerlijk vertoeven. 
Binnen zijn er diverse zalen waar 
men kan dineren, vergaderen of 
feesten kan organiseren. Design, 
sfeer, service en betaalbaarheid 
zijn de basisingrediënten. Wes-
terhout is de ideale mix van mo-
dern en klassiek, van trend en 
traditie, van prijs en kwaliteit. 
Stap gerust eens binnen.
 
Restaurant Westerhout, Wester-
houtplein 4 Beverwijk. Reserve-
ren: 0251 226 449, of ga naar 
www.restaurantwesterhout.nl

vlieglijn naar Nederland goed 
zal worden maar er ontstonden 
steeds stapelwolken waaruit en-
kele buien vielen. De jonge dui-
ven hadden het niet makkelijk. 
De leden van de postduivenver-
eniging de Gouden Wieken had-
den samen 250 stuks postduiven 
ingezet voor deze vlucht.
Na bijna vier uur vliegen ar-
riveerde de eerste duif om 
16.03.03 uur op de landingsklep 
van Sander de Graaf. Tweede 
werd Arie Hageman. De derde 
plek was voor Gerhard Tromp die 
John Kool voor bleef. Op plaats 
vijf vindt men Anton Tromp terug 
voor Cor Sprenkeling. Ook Nico 
de Graaf en Jan Molenaar pak-
ten vroege duiven.
De laatst vliegende prijsliefheb-
bers waren deze week Cees de 
Wildt en Jaap Kaandorp.
‘s Middags bij het uitslaan der 
klokken was hooguit 60% van de 
duiven terug.
Gelukkig kwamen de duiven op 
zondag goed na, maar er zijn 
toch nog lichte verliezen.

Vrijwilligers gezocht
Castricum - Op vrijdag 2 sep-
tember wordt van 11.00 tot 16.00 
uur een vrijwilligersmarkt op het 
Bakkerspleintje in Castricum ge-
houden. Diverse organisaties die 
werken met vrijwilligers presen-
teren zich hier en brengen hun 
vacatures onder de aandacht. 
Dit alles onder het genot van 
muziek en optredens. De orga-
nisatie kan echter nog wat extra 
hulp gebruiken van zowel jon-
geren als volwassenen. Zij kun-
nen onder andere helpen bij het 

opzetten en begeleiden van kin-
deractiviteiten, zoals het spring-
kussen en een minivoetbalveld-
je. Ook kunnen zij ingezet wor-
den bij de catering of flyers uit-
delen onder winkelend publiek.

Wie geïnteresseerd is in deze 
korte taak, kan contact opnemen 
met het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, Geesterduinweg 5 (ont-
moetingscentrum Geesterhage), 
tel. 0251-656562 of kijk op www.
welzijncastricum.nl.

Verboden toegang 
voor onbevoegden?
Castricum - Wie vanaf de Henri Dunantsingel over de brug richting 
Koekoeksbloem wil lopen, komt bedrogen uit. Aan de lantaarnpaal 
hangt namelijk sinds kort een bord met daarop de mededeling ‘Verbo-
den toegang voor onbevoegden’. 
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Richard Creighton en Lara 
Valkering terug naar Creighton’s 
Egmond - Per 1 juni hebben Ri-
chard Creighton en Lara Valke-
ring het stokje van Angreth over-
genomen bij Creightons Restau-
rant in Egmond aan den Hoef. 
Voor de Engelsman is het een 
fijne terugkeer naar het restau-
rant aan de Herenweg dat hij in 
1997 oprichtte. Richard verliet 
Creighton’s in 2006 en is sinds-
dien actief geweest in het top-
segment van de partycatering. 
Een mooie toevoeging aan zijn 
internationale carrière in de keu-
kens van verschillende hotels en 
restaurant. Maar zoals eigenlijk 
al verwacht blijft het zelfstan-
dig ondernemerschap toch het 
mooiste wat er is. 
Toen de kans langskwam om 
Creighton’s Restaurant over te 
nemen, heeft hij niet lang ge-
twijfeld. “Ik heb heel veel zin om 
weer a la carte te koken, je kunt 
veel meer aandacht aan je ge-
rechten besteden”, vertelt hij. 
Ook komt er in oktober een nieu-
we open keuken, een cadeautje 

voor elke chef. “Richard is bijna 
dagelijks bezig met de voorbe-
reidingen, het moet perfect zijn”, 
vertelt Lara. Hoewel Lara tijdens 
haar studie aan de Hoge Hotel-
school bij Creightons heeft ge-
werkt, was ze tot voor kort HR- 
adviseur bij HealthCity. Een heel 
andere tak van sport. Ook bij La-
ra heeft de horeca altijd een be-
langrijke rol gespeeld en is zij 
naast haar studie en werk veel 
betrokken geweest bij de bran-
che. De keuze voor Creighton’s 
lag ook voor haar voor de hand 
zo vertelt ze. “Ik ben altijd erg 
gecharmeerd geweest van het 
pand, de omgeving en het con-
cept Creightons zelf. Vreemd ge-
noeg merk ik nu pas dat ik echt 
uit deze streek kom. Je hebt 
overal linkjes met mensen van 
vroeger van school, kennissen, 
verre familie.”
Ook voor Lara is het een soort 
terugkeer naar de plek aan de 
Herenweg. Zo wist haar ac-
countant Piet Valkering te ver-

tellen dat Valkeringen oorspron-
kelijk uit Duitsland komen, maar 
dat de eerste Valkering zich een 
paar honderd meter van het res-
taurant heeft gevestigd. Lara: “Ik 
ben me toen wat meer in de his-
torie gaan verdiepen. Als je er 
over nadenkt is Creightons best 
een gekke plek voor een horeca-
bestemming. Toch is dit al heel 
lang zo. De reden dat het pand 
een horecabestemming heeft, is 
omdat op de plek waar nu Stay-
okay staat vroeger de St. Adel-
bertuskerk stond. Creightons 
was eigenlijk de dorpskroeg van 
Rinnegom. Leuk detail is dat de 
voorgenoemde Valkering één 
van de financierders was voor de 
bouw van de kerk. Toen Piet dit 
vertelde was voor mij de cirkel 
ook een beetje rond.”
In het kader van de terugkeer 
van Richard en Lara maar ook 
om de zomer in eigen land te 
vieren organiseert Creightons 
een aantal activiteiten/specia-
liteiten deze zomer. Met als af-

sluiting op zaterdag 3 septem-
ber live-muziek om de zomerva-
kantie af te sluiten. Van woens-
dag 24 tot en met zondag 28 
augustus vindt er de ‘week van 
de zee’ plaats in het restaurant 
waarbij de gasten kunnen ge-
nieten van de mooie viscrea-
ties van Richard. Ook is er voor 
de kookfans een kookclub op 
dinsdagavond 16 augustus met 
als thema schaal en schelpdie-
ren. Daarnaast, uniek in de om-
geving en alleen bij mooi weer, 
is het mogelijk te barbecueën op 
Thaise wijze. Elke zondag in au-
gustus om 11.00 verzorgt Loui-

se Hildebrand een yogales in 
de tuin bij Creightons met uit-
zicht op de duinen en landerij-
en. Aansluitend kunnen de deel-
nemers een lichte lunch gebrui-
ken op het terras. Erg populair is 
ook het Monnikenpad, een wan-
deling van 8,5 kilometer door de 
Egmonden en Heiloo. Creightons 
ligt op de route en heeft al veel 
wandelaars van een verfrissend 
drankje mogen voorzien. Het 
restaurant verzorgt picknickrug-
zakjes, een duinkaart, het Mon-
nikenpadboekje met de route en 
na afloop een lekker Adelbertus-
biertje.

Uit je Bak te zien op C-TV, PvdA vreest sluiting poppodium
Bakkerijfestival trekt groot aantal bezoekers

Castricum - Het was een feest 
dat een beetje leek op Lowlands 
of Pinkpop, maar dan kleinscha-
lig. Theater, popmuziek, dans-
acts, kunst, kraampjes, lekker 

eten, kinderactiviteiten en een 
kleurrijk publiek zorgden sa-
men voor een heel ontspannen 
sfeer. De Vrienden van De Bak-
kerij zijn er weer in geslaagd een 

festival te organiseren dat aan-
trekkelijk was voor een groot pu-
bliek. Dat publiek kwam en het 
werd gezellig druk. Het Uit Je 
Bak Festival vond zondag plaats 

in het Willem de Rijkepark. C-TV 
was hierbij met een eigen film-
crew. Van woensdag 3 tot 15 au-
gustus zendt C-TV een live-ver-
slag uit van het festival. De uit-
zending is elke dag te zien om 
11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur, 
17.00 uur, 19.00 uur en 21.00 uur 
op C-TV. C-TV is de televisie-
zender voor Akersloot, Bakkum, 
Castricum, Limmen en de Wou-
de en is te vinden op het analoge 
kanaal van de televisie, in Castri-
cum op kanaal 45, in Akersloot, 
Limmen en de Woude op Ka-
naal S12. Ondertussen vraagt 
John Hommes van de PvdA Cas-
tricum zich af hoe de toekomst 
van De Bakkerij er uit ziet. “Tij-
dens dat festival hoorde ik dat 
de financiële situatie van Pop-

podium De Bakkerij niet floris-
sant is en dat de gemeente daar 
al geruime tijd van op de hoogte 
is. Onze fractie heeft het college 
nu gevraagd of de financiële si-
tuatie van De Bakkerij inderdaad 
slecht te noemen is en hoe dat 
komt. We hebben zelfs gehoord 
dat De Bakkerij met sluiting 
wordt bedreigd. Het verwondert 
ons dat, als het college hiervan 
op de hoogte is, de gemeente-
raad niet geïnformeerd is. Daar-
naast rijst de vraag wat  de fi-
nanciële situatie voor gevolgen 
voor de financiële toezeggingen 
die de gemeente aan de Bakkerij 
heeft gegeven. Verder willen we 
weten wat het college gaat doen 
om de Bakkerij te redden.” Foto: 
Vincent Bloothoofd. 

Milieudienst IJmond fietst tegen kanker
Regio - Na de succesvolle deel-
name aan Alpe d’HuZes in 2010 
neemt een team van Milieu-
dienst IJmond dit jaar deel aan 
Ven2 4Cancer, dat onder de vlag 
van dezelfde internationale or-
ganisatie Inspire 4Life wordt ge-
organiseerd als waaronder grote 
broer Alpe d’HuZes valt.
In dit geval wordt op 16 septem-
ber de even beroemde als be-
ruchte Mont Ventoux beklom-
men waarbij geld wordt ingeza-
meld. Ook hier geldt dat 100% 
van de donaties wordt besteed 
aan kankeronderzoek. Er zijn 
maar heel weinig goede doelen 
organisaties die dat kunnen ga-

randeren. Het team bestaat uit 
elf (oud-)medewerkers of rela-
ties van de Milieudienst IJmond. 
Maar ook medewerkers die niet 
fietsen laten zich niet onbe-
tuigd en organiseren ludieke ac-
ties om geld in te zamelen. Zo 
is er een soeplunch georgani-
seerd, waarbij men voor een mi-
nimum inleg zoveel soep mocht 
eten als je op kon, heeft iemand 
olijfolie uit eigen (Italiaanse) tuin 
verkocht, heeft de eigen Milieu-
dienst IJmond-band een bene-
fietconcert gegeven, is de op-
brengst van een Tourpool ge-
doneerd en vindt er een taar-
tenveiling plaats. Evenals vorig 

Peter Harmsen (l) en Nico Hulsman (r) nemen een cheque van 1.000 
euro in ontvangst uit handen van Robin Leker namens BK Groep.

jaar heeft de BK Groep uit Vel-
serbroek duizend euro gedo-
neerd. Al deze initiatieven zijn 
een enorme stimulans voor het 
team, dat hoopt evenals vorig 
jaar weer een mooi bedrag bij el-
kaar te fietsen. 

Teamcaptain Nico Hulsman gaat 
zelfs vanuit zijn woonplaats Vel-
serbroek op de fiets naar de 
Mont Ventoux en zoekt men-
sen die hem mogelijk per gere-
den kilometer willen sponsoren. 
Hij wil de afstand van circa 1400 
km in twee weken afleggen. Kijk 
op www.steunmijbergop.nl voor 
meer informatie.
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Vlotten bouwen bij de 
Jeugdvakantiecocktail
Limmen - Op donderdag 11 au-
gustus van 11.00 tot 13.00 uur 
kunnen kinderen in de leeftijd 
van acht tot en met twaalf jaar 
vlotten bouwen in Zwembad 
Dampegheest. Wie van bouwen 
én water houdt kan een spec-
taculair vlot in elkaar zetten met 
tonnen, hout en touwen of met 
auto en tractorbanden. Daarna 
wel even testen of het vlot ‘zee-
waardig’ is op het Stet. Na het 
vlotten bouwen mogen de kin-
deren ‘s middags blijven zwem-

men in het zwembad. De kosten 
bedragen 3 euro.
Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 aan de balie en telefo-
nisch: 0251-656562. De stichting 
is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en op maandag- en woensdag-
middag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Voor meer leuke vakantieactivi-
teiten kan de site van de stich-
ting bekeken worden: www.wel-
zijncastricum.nl.

Zomeractiviteiten 55+
Castricum - Voor wie in de 
maand augustus tijd en zin heeft 
om deel te nemen aan een leuk 
programma, zijn er bij onder-
staande activiteiten nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Aanmel-
den is noodzakelijk en kan bij 
Stichting Welzijn Castricum via 
0251-656562 of info@welzijn-
castricum.nl

Wie een scootmobiel, electri-
sche rolstoel of fiets heeft, kan 
op 11 augustus meedoen aan 
deze tocht. Verzamelen om 14.00 
uur bij het parkeerterrein achter 
het NS-station van Castricum. 
Er wordt gestart bij de Zande-
rij, waar men met de boswachter 
op pad gaat langs Kijkuit rich-
ting de Kruisberg voor een kopje 
koffie. Daarna de Kruisberg over 
en door het waterwingebied van 
Castricum terug. De tocht is tus-
sen de zeven en negen km lang. 
De boswachter stopt regelmatig 
om iets over de omgeving te ver-
tellen. Kosten 5 euro.

Op 19 augustus een wandeling 

van zo’n zeven km onder lei-
ding van Kees Kroone langs on-
der andere de Schoolweg, de 
Schoollaan, de Achterweg en 
‘Vredeburg’. Vervolgens een be-
zoek aan de r.k. kerk met tuin en 
kerkhof, daarna aan het Juliana-
klooster, het Kapelbos en via een 
mooie route weer terug. De tocht 
duurt ongeveer vijf uur. Deelne-
mers dienen zelf een lunchpak-
ket mee te nemen. Verzamelen 
om 10.00 uur bij ‘Ons Huis’, Zuid-
kerkenlaan 23 in Limmen. Kos-
ten 5 euro.

Op 23 augustus staat bij La Vil-
letta alles in het teken van ge-
nieten. De hele avond worden er 
Italiaanse gerechten in de vorm 
van een proeverij geserveerd. 
Zowel koud als warm, vlees als 
vis, er is voor ieder wat wils. De 
proeverij begint om 18.00 uur bij 
La Villetta, Van Oldenbarneveldt-
weg 12 in Castricum. Kosten 25 
euro exclusief drankjes en nage-
recht.

Wim van der Graaff neemt 25 

augustus deelnemers mee op 
een wandeling langs woningen 
in Bergen waar schrijvers heb-
ben gewoond. Bij elke woning 
stopt hij en leest een stukje uit 
een boek of een gedicht van 
de schrijver voor. Verzamelen 
om 13.30 uur bij de Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64 in Limmen, 
waarna met auto’s naar Bergen 
wordt gereden. Wim trakteert op 
koffie bij hem thuis. Na de wan-
deling drinkt men gezamen-
lijk een glaasje op een locatie in 
Bergen. Kosten 5 euro.

Op 26 augustus loop men de 
Bakkummer Banroute. Voor 
de wandeling worden de deel-
nemers ontvangen bij ’t Oude 
Theehuys voor koffie met een 
muffin. Vervolgens gaat men met 
Rinus Vink mee voor een wande-
ling, in een rustig tempo, van ze-
ven km door het dorp, de duinen 
en het polderlandschap. Rinus 
stopt regelmatig op bijzondere 
plekken en vertelt hierover. De 
paden zijn wisselend verhard en 
onverhard. Om 10.00 uur verza-
melen bij ’t Oude Theehuys, Dui-
nenbosch 3, terrein Dijk en Duin 
in Castricum. Kosten 5 euro.

Welke muizen vangt de kat?

Regio - Landschap Noord-Hol-
land is momenteel bezig met 
een zoogdieratlas van Noord-
Holland. Daar is straks in te le-
zen welke zoogdieren in Noord-

Holland leven en waar. De huis-
kat kan een belangrijke bijdrage 
leveren. De samenstellers van de 
zoogdieratlas willen graag we-
ten welke muizen de kat vangt. 

Daarom doen ze een oproep om 
foto’s van de prooien door te stu-
ren. 
Muizen en spitsmuizen zijn vaak 
moeilijk waar te nemen en dus 
ook lastig in kaart te brengen. 
Er is echter een bijzonder mo-
ment om deze snelle diertjes 
wel te bestuderen. Als ze gepakt 
zijn door de kat, die trots de buit 
komt brengen. Veel eigenaren 
zitten daar niet op te wachten en 
de betreffende muizen of spits-
muizen natuurlijk al helemaal 
niet. Maar voor de wetenschap 
zijn deze prooien wel heel nut-
tig. Ten minste als de kattenbe-
zitter even de moeite neemt om 
de prooi door te geven.
Katten zijn prima gegevensleve-
ranciers. Volgens gegevens van 
de Zoogdiervereniging worden 
in Nederland regelmatig bos-
muizen, huisspitsmuizen en ros-
se woelmuizen gevangen. Daar-
naast wagen enkele katten zich 
aan groter spul: bruine rat, mol 
en woelrat. Tenslotte zijn er nog 
katten die met vleermuizen thuis 
komen. Kortom, veel bruikba-
re waarnemingen voor de Zoog-
dieratlas.

Om met zekerheid te kunnen 
vaststellen welk zoogdier de kat 
gevangen heeft, vragen de ma-
kers van de atlas de kattenbezit-
ters een digitale foto te maken 
en die via www.zoogdieratlas.nl 
op te sturen. Eventueel meerdere 
foto’s uit verschillende hoeken, 
met duidelijk zichtbaar kop, buik, 
rug en staart. Zo kan de soort 
worden vastgesteld en de exac-
te locatie op kaart aangegeven.

Het is nooit leuk als de kat een muis vangt. Maar voor de wetenschap 
is het nu nuttig. Fotograaf: Robbert Lette

Computerkennis vergaren
Castricum - Wie zich snel op-
geeft kan in september van start 
met het in alle rust vergaren van 
computerkennis. Zo kan men 
op maandagmorgen 12 sep-
tember beginnen met de cursus 
internet/e-mailen. ‘s Middags 
wordt de workshop digitaal fo-
toboek maken gegeven. Ook kan 
men kiezen voor fotobewerking 
met Picasa op 14 september of  
computerproblemen oplossen 
op 28 september. Aanmelden 

bij Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5, tel. 656562, 
info@welzijncastricum.nl.
Wie geïnteresseerd is in het tota-
le computeraanbod voor 50+ers 
van Stichting Welzijn Castri-
cum en de bibliotheek kan het 
jaarprogramma 2011/2012 op-
halen of naar de informatiebij-
eenkomst komen op 7 septem-
ber van 14.15-15.45 uur op de 
bovenverdieping van de biblio-
theek.

IVN Natuurwandeling                                                    

Voor minder-goed-
ter-been-wandelaars
Bergen - Zondagmorgen om 
10.00 uur begint een bijzonde-
re IVN wandeling door Bergen 
vanaf het beeldje van Roland 
Holst bij de Ruïnekerk in Ber-
gen. IVN gids Bert van Grinsven 
gaat wandelen door het dorp en 
directe omgeving met geïnte-
resseerden die niet zo goed ter 
been zijn, maar het fijn vinden 
in aangepast tempo het dorp te 
verkennen. 
Het wordt een wandeling die niet 
langer duurt dan normaal - en 
mogelijk wat korter dan de ge-
bruikelijke twee uur - maar wel 
een wandeling waar wandelaars 
heel rustig kunnen wandelen en 

hier en daar, in overleg, wat kun-
nen stilstaan om uit te rusten. 
Ondertussen vertelt de gids over 
de flora en fauna van dit mooie 
dorp. Op de route staan zeer 
fraaie oude bomen, bloeiende 
struiken maar ook heel veel wil-
de bloemen en planten. De gids 
weet de kleine laantjes, de door-
steekjes, de achterafpaadjes, 
maar ze zijn wel altijd geschikt 
voor rollator of rolstoel. 
Aan het eind van de wandeling 
wordt, indien gewenst, samen en 
voor eigen rekening koffie ge-
dronken.Aanmelden via tel. 06-
23576647. of ivnkl.net. De wan-
deling kost twee euro.   

Castricum - Van 14 september 
tot 12 oktober exposeert de Cas-
tricumse Marion de Jonge fo-
to’s in het Oude Raadhuis op de 

Expositie in het Oude Raadhuis
Dorpsstraat 65. Marion: “Ik foto-
grafeer op boeiende wijze mijn 
omgeving, waarvan het resultaat 
blijmaken is.” De expositie is te 

bezoeken tijdens de openingstij-
den van het Oude Raadhuis op 
zondag tot en met woensdag van 
10.00 tot 17.00 uur en donderdag 
tot en met zaterdag van 10.00 tot 
21.00 uur.
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Zienswijze Platform Ons Strand 
Op 27 juli was de sluitingsdatum om te reageren op een projectplan van 
de gemeente Castricum betreffende de jaarrondexploitatie van strand-
horeca en het overnachten in strandhuisjes. Hangende de definitieve 
beslissing heeft de gemeente een aantal vérstrekkende vergunningen 
verleend aan partijen op het strand. Het is sinds vorig jaar toegestaan 
aan een viertal strandpaviljoens om het hele jaar opgebouwd en open 
te blijven en aan de eigenaars van strandhuisjes om hierin te overnach-
ten. Tegen het plan, de onderbouwing ervan, de bovenstaande tijdelijke 
beslissingen en een aantal mogelijke gevolgen van de plannen heeft 
Platform Ons Strand stelling genomen, en een zienswijze ingediend. 
De totale zienswijze van het Platform bestaat uit vier kernpunten en 31 
daarmee onderbouwingen en argumentaties. De bezwaren van platform 
Ons Strand betreffen natuurbescherming, inspraak van de bevolking en 
kwaliteit van bestuur en het karakter van het strand, slechte regelgeving 
en slechte financiële onderbouwing. Verder roept het Platform in haar 
zienswijze op om alle tijdelijke maatregelen en vergunningen te her-
roepen en de wettelijke situatie van vóór het projectplan te herstellen. 
In de ogen van het Platform zijn de commerciële ontwikkelingen veel 
te ver doorgeschoten. Het is vooral de gemeente aan te rekenen dat 
dit heeft kunnen plaatsvinden. Als het tot een belangenafweging moet 
komen tussen partijen op het strand enerzijds en natuur, natuurbeleving 
en karakter van het strand anderzijds, dan zijn de doelstellingen van het 
Platform heel helder: vóór die laatste drie. De tekst van de zienswijze 
is bij de gemeente op te vragen, als onderdeel van de besluitstukken 
rond voornoemd projectplan of via contact@onsstrand.info. Adrie Lute, 
Platform Ons Strand. (Ingekort door de redactie).

Het glasvezelnet
Er zijn veel te weinig aanmeldingen voor het glasvezelnet, de deadline is 
verlengd, maar toch is het beoogde resultaat niet behaald. Tóch wordt 
heel Castricum straks opengelegd omdat de gemeente in samenwer-
king met KPN de aanleg van deze kabel erdoorheen wil drukken. De-
mocratisch? Absoluut niet! Het zal wel weer om geld draaien. Straks 
dus ook een hotel aan zee, want dat is ook allang geleden bepaald. Of 
wij, brave inwoners van dit mooie dorp, het ermee eens zijn of niet. Bah!
Nel Schiphorst, Castricum. (Ingekort door de redactie).

Costa Nostra
Ik ben nog maar 1.5 jaar inwoner van Castricum en het bevalt prima! Wat 
mij wel opvalt is dat de gemeenteraad niet erg luistert naar de stem-
mers. De beslissingen zijn redelijk te vergelijken met het politieke kli-
maat in Italië. Vastgoedmagnaat Biesterbos koopt/pacht voor veel geld 
een stuk grond en mag daar een hotel neerzetten. Past dat hotel wel in 
het plaatje van Castricum/Bakkum? De huidige strandpaviljoenen trek-
ken de toeristen die gewenst zijn en geen overvloedig drugsgebruikende 
‘partypeople’. De KPN is onder leiding van onder andere Henny Huisman 
de glasvezel door onze strot aan het duwen en wonder boven wonder 
komt dit glasvezelnet er. Niet genoeg stemmen/voorstanders, maar dat 
maakt de gemeenteraad niet uit om toch voor te stemmen. Misschien 
ook de gemeenteraadsverkiezingen maar afschaffen? Er wordt toch niet 
geluisterd naar de kiezers, net als in de ‘echte’ politiek. Kan iemand mij 
uitleggen waarom onze gemeenteraad zulke beslissingen neemt terwijl 
er elke keer een meerderheid tegen is? Geld? Macht? Belangenver-
strengeling? Ard van Alteren, Castricum. (Ingekort door de redactie).

Naam tribune FCC
Allereerst wil ik FC Castricum feliciteren met de facelift van de Chris de
Leeuw tribune! Tegelijkertijd spreek ik mijn verbazing uit over een actie
vanuit de vereniging om de naam van deze tribune te veranderen. Dit 
terwijl Chris de Leeuw nog steeds onder ons is. Het voorstel wat de 
leden is voorgelegd bestaat uit een keuze van namen zoals Jan Boe-
senkool, Jan Kooy, Bert Tuyn, Chris de Leeuw en waar het FCC om gaat 
Peter van Splunter. Wie van de zaterdagleden is bekend met de namen 
anders dan die van Peter van Splunter? Ik neem dus aan dat binnen niet 
al te lange tijd FC Castricum de naam van de nieuwe tribune bekend 
zal maken. Of heeft het huidige bestuur toch nog zoveel fatsoen om dit 
besluit vooralsnog uit te stellen? Dat laatste mag ik toch hopen.
Ingekort door en naam bekend bij de redactie. 

Week lang feest in Beverwijk!
Beverwijk - Na een jaar wach-
ten is het weer bijna tijd voor 
Feestweek Beverwijk. Vijf dagen 
wordt het centrum ondergedom-
peld in feestvreugde en wordt 
het publiek verwend met ver-
trouwde activiteiten en artiesten 
van nationale en regionale allu-
re. Zo beleeft de landelijk beken-
de Hermes House Band zaterdag 
haar debuut op het volksfeest. 

Woensdag 10 augustus in Ca-
fé-Bar Carrousel ‘Tip van de 
Stal’ met dj Toine vanaf 20.00 
uur. Voor ieder die donderdag-
middag zijn geluk wil beproe-
ven bij de harddraverij is een be-
zoekje aan de Carrouselbar aan 
het Meerplein een must. Insiders 
uit de paardensport delen daar 
hun inzicht over de aanstaande 
paardenritten! Ook wordt men 
getrakteerd op de aanstekelijke 
hits waarmee dj Toine de feest-
week opent. Hij zal alle avon-
den van de feestweek bewijzen 
waarom hij dé feest-dj bij uit-
stek is. 

Donderdag 11 augustus op de  
Breestraat harddraverij van-
af 13.00 uur. Het stadscentrum 
van Beverwijk vormt donderdag-
middag het epicentrum van de 
paardensport met harddraverij-
vereniging Prins Bernhard. Ge-
zellig met familie en vrienden  
proosten met een drankje van 
één van de tappunten. In Café-
Bar Carrousel ‘After Paarden’ 
met dj Toine vanaf 17.00 uur. Na 
de paardenkoers  draait dj Toine 
tot in de late uurtjes een mix van 
de allergrootste hits totdat alle 
voeten van de vloer zijn. 

Vrijdag 12 augustus op de 
Breestraat braderie van 12.00 
tot 21.00 uur en lappendag 
van 9.30 tot 18.00 uur. Een 
groot deel van de winkeliers aan 
de Bree strooit met flink kor-
tingen op een aanzienlijk deel 
van hun assortiment. Hun win-

De Hermes House Band speelt zaterdag op de Breestraat.

kelpanden zijn van 9.30 uur tot 
en met 18.00 uur geopend. De 
Piano Toppers spelen vanaf 
20.00 uur op het podium op de 
Breestraat. Deze rasmuzikan-
ten spelen vanachter hun impo-
sante vleugels alle verzoeknum-
mers waar het publiek maar om 
vraagt. In Café-Bar Carrousel 
draait dj Toine vanaf 21.00 uur 
een gevarieerde muziekmix zo-
dat iedereen die binnenstapt het 
café niet meer wil verlaten. 

Zaterdag 13 augustus op de 
Breestraat braderie van 12.00 
tot 21.00 uur en lappendag 
van 9.30 tot 18.00 uur. Een nieu-
we kans voor koopjesjagers. 
Om 11.00 uur ‘Fiets mee op de 
Bree’ vanaf 11.00 uur. Voor de 
zesde keer wordt er een spin-
ningmarathon georganiseerd. 
Ter hoogte van het podium op de 
Breestraat zijn spinningbikes van 
fitnesscentrum De Meer opge-
steld. Deelnemers betalen ver-
volgens vijftien euro per uur om 
mee te fietsen op de sportappa-
raten. De opbrengst gaat naar de 
Hartekampgroep en naar stich-
ting SIG. Dit initiatief wordt me-
degeorganiseerd door de Juni-
or Kamer IJmond. Gehele cen-
trum: Transportdag vanaf 
12.00 uur. Meer dan zeventig 
transportwagens van regiona-
le ondernemingen zullen van-
af het middaguur in een kleurrij-
ke parade door het centrum rij-
den. Terwijl de bonte stoet voor-
bij rijdt, zorgen populaire zan-
gers als Koen Raad en Roc-
ky Vosse voor live-muziek. 
Breestraat: Hermes House-
band vanaf 20.30 uur. Veel 
mensen zullen waarschijnlijk 
bijna vergeten dat het een gra-
tis toegankelijk evenement is als 
ze horen dat de Hermes House 
Band op het hoofdpodium staat. 
De beroemde studentenforma-
tie komt met een tienkoppig mu-
zikantengezelschap om het he-
le centrum op haar grondves-

ten te laten schudden. Ze kun-
nen niet wachten om hun hitver-
sie van ‘I will survive’ van Gloria 
Gaynor ten gehore te brengen. 
Net als hun gloednieuwe single 
‘Elke keer als jij me aankijkt’ die 
deze zomer is uitgekomen. Ca-
fé-Bar Carrousel: Knallen met 
dj Toine vanaf 21.00 uur. De dj 
die jarenlang Bob’s Uitgeest op 
stelten zette, neemt weer plaats 
achter de draaitafel. 

Zondag 14 augustus op de  
Breestraat wielerronde vanaf 
12.00 uur. Er is een koers voor 
de categorieën Nieuwelingen, 
Junioren, Amateurs B, en aan-
sluitend de Toppers, Beloften en 
Amateurs A. Vanaf 14.30 uur be-
gint de dernyrace waarbij onder 
andere voormalig profwielrenner 
Steven Rooks aan de start ver-
schijnt. Hij zal laten zien dat hij 
het wielrennen alles behalve ver-
leerd is. Dat moet ook wel, aan-
gezien profrenners Kai Reus en 
Matthé Pronk ook zullen deel-
nemen. Het belooft dan ook een 
hevige sportieve strijd te worden. 
Voor alle liefhebbers van de Tour 
de France een goeie reden om 
bij de wielerronde langs het par-
cours te staan. Breestraat De 
Wico’s vanaf 14.00 uur. Jan 
Laan en Udo Jansen, beter be-
kend als feestduo De Wico’s, zijn 
al jaren een begrip in de IJmond. 
Dit komt mede doordat ze elke 
wielerronde bewijzen waarom 
juist zij de feestweek moeten af-
sluiten. Meer dan hun drumstel, 
keyboard en stemgeluid hebben 
ze niet nodig om iedereen te ver-
blijden met een breed uiteenlo-
pend repertoire. Dit jaar met een 
gastoptreden van Robin de Rui-
ter, voorheen gitarist van Shorli-
ne. Een feest met De Wico’s be-
tekent een feest voor iedereen!

Kijk voor meer informatie op 
www.feestinbeverwijk.rmmc.nl 
of de profielpagina op Facebook 
en Hyves. 
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Scouting Limmen beleeft 
avontuurlijk jubileumkamp
Limmen - Dit jaar viert de scou-
tingvereniging van Limmen haar 
65-jarig bestaan. Als hoogtepunt 
hebben leiding en oudere leden 
een zomerkamp voor alle leden 
van Scouting Limmen georgani-
seerd. Het centrale thema was 
Expeditie Robinson, voor de kin-
deren één groot avontuur.
Op zondagochtend 24 juli ver-
trokken ruim 60 kinderen naar 
scoutcentrum Buitenzorg in 
Baarn. Deze locatie met een 
blokhut en een groot terrein er-
bij was uitermate geschikt voor 
de activiteiten die de leiding 
had voorbereid. Verdeeld in acht 
teams gingen de kinderen de 
strijd aan in allerlei opdrachten. 

Zoals een echte Robinson be-
taamt, moesten ze zelf vuur ma-
ken, een stormbaan trotseren 
en katapult schieten. Op maan-
dag was er een wandeltocht van 
ruim 8 km, met allerlei opdrach-
ten tussendoor, en moesten de 
groepen hun eigen eten berei-
den.
Andere uitdagingen waren het 
pionieren van echte schommels 
en natuurlijk een leuke bonte 
avondact verzinnen. In de blok-
hut hing een groot scorebord 
waarop het hele kamp door pun-
ten van de groepen werden bij-
gehouden, wat een flinke con-
currentiestrijd teweeg bracht. Op 
woensdagochtend werd de win-

naar bekendgemaakt, waarna 
iedereen zich nog een paar uur 
kon uitleven in een zwembad in 
Amstelveen. De stemming was 
tot op het laatste moment opper-
best en iedereen heeft eraan bij-
gedragen dat dit jubileumkamp 
een groot succes is geworden.
Scouting Limmen is er trots op 
dat zij mag bouwen op de steun 
van vele geweldige sponsors en 
vrienden, en zou ook dit kamp 
niet georganiseerd kunnen heb-
ben zonder hun hulp. 
Wie ook een keer bij de scou-
ting wil komen kijken, is welkom 
op de Kapelweg 72 in Limmen. 
Voor meer informatie www.scou-
tinglimmen.nl.

Sporten bij stichting ‘Ook Voor Jou’

Regio - Stichting ‘Ook Voor Jou’ 
vindt het erg belangrijk dat er 
aan de kinderen met een be-
perking tijdens de (naschool-
se) opvang veel bewegingsacti-
viteiten aangeboden wordt. Voor 
veel kinderen is sport en bewe-
ging een uitlaatklep en het is 
gewoon erg gezond. Ook kun-
nen veel kinderen die van de op-
vang gebruik maken niet terecht 
op de reguliere sportclubs, van-

wege hun beperking. Op deze 
manier kunnen zij toch sporten. 
Daarnaast is sport een zeer ge-
schikt middel om (sociale) vaar-
digheden aan te leren. 
Een aantal jaar geleden is er op 
de zaterdagen een tijd lang ge-
sport bij sportschool ‘de Meer’ in 
Beverwijk onder leiding van een 
fysiotherapeut. Dit was een groot 
succes. Helaas was het voor de 
fysiotherapeut, die dit op vrijwilli-

ge basis deed, niet meer te com-
bineren. Sinds het stoppen hier-
van is de stichting gaan zoeken 
naar een alternatief. Dit bleek 
nog niet zo makkelijk. Heel blij 
zijn ze dan ook dat ze zijn bena-
derd door Nancy Eeltink. Nan-
cy is personal trainer en ver-
zorgt onder andere groepsles-
sen. Zij gaat elke woensdagmid-
dag met de kinderen sport- en 
bewegingsactiviteiten onderne-
men. Deze vinden veelal buiten 
plaats, maar bij slechtere weers-
omstandigheden in een gymzaal 
in Wijk aan Zee of in het gebouw 
van de stichting. 
Voor meer informatie over Nan-
cy, zie www.nancyeeltink-perso-
naltraining.nl. 
Stichting ‘Ook Voor Jou’ wil kin-
deren met een beperking de mo-
gelijkheid bieden om hier aan 
deel te nemen op de woens-
dagmiddag. Aan het sporten zijn 
geen extra kosten verbonden, 
men betaalt alleen een dagdeel 
opvang via PGB. 

Motorrijdster onderuit
Limmen - Een 25-jarige motor-
rijdster uit Alkmaar werd zon-
dagmiddag rond 14.30 uur naar 
het ziekenhuis vervoerd nadat 
zij onderuit was gegaan op de 
Rijksweg. Haar vriend reed op 
de motor voor haar in de rich-
ting van Uitgeest. De man moest 
remmen voor een auto die voor 
hem afsloeg. De vrouw zag dit te 

laat en moest in de remmen. Zij 
kon niet voorkomen dat zij met 
haar motor de motor van haar 
vriend aantikte. Hierdoor kwam 
zij ten val. De vrouw gaf aan 
pijn te hebben in buik en heup. 
Zij werd voor onderzoek over-
gebracht naar het ziekenhuis. 
Zij mocht na controle weer naar 
huis.

Tonna en Margriet voor Streetscape.

Expositie in Streetscape
Castricum - Tonna Lucassen 
exposeert glasobjecten en beel-
den in Streetscape in de Bur-
gemeester Mooijstraat 13. De 
kunstwerken van Margriet Scha-
dee zijn in Streetscape op de 
hoek van de Pernéstraat/Henri 
Schuytstraat te zien. 
Tonna heeft het atelier ‘Achter-
om’ in het gebouw van Perspec-
tief, haar werken waren recent 
ook in een expositie in Het ou-
de Theehuys te zien. Een selec-

tie van haar beelden staan nu in 
Streetscape. 
In het werk van Margriet spelen 
kleuren, lijnen en vormen een 
spannend en sfeervol spel. Zo 
ontstaat een wereld vol verras-
singen en tegenstellingen. Mar-
griet beschrijft haar eigen werk 
als ‘abstract met figuratieve ele-
menten’. De Castricumse kunste-
nares laat zich inspireren door 
gebeurtenissen in haar leven, 
veraf of dichtbij, op reis of thuis. 

Snoeprace en freezeyourself
Castricum - Op woensdag 10 
augustus wordt van 14.00 tot 
17.00 uur een spannend spel-
circuit met prijzen gehouden op 
het terrein van Vitesse. Een flit-
sende snoeprace, het lachwek-
kende zakkenlopen en het coole 
freezeyourself staan zoal op het 
programma. De activiteit wordt 
georganiseerd door Discovery in 
het kader van de Vakantiecock-

tail. De  kosten voor de activiteit 
bedragen 3 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.

Cursus ‘Liever bewegen dan moe’
Castricum - In Ontmoetings-
centrum Geesterhage start 
maandag 19 september om 9.15 
uur de training ‘Liever bewegen 
dan moe’. Dit is een vrouwen-fit-
programma van acht bijeenkom-
sten, waarin vrouwen hun condi-
tie verbeteren en gezondheidsin-
formatie krijgen.
Het programma duurt acht we-
ken en wordt gegeven door een 
sporttrainer en een preventie-
werker. De eerste bijeenkomst 
is een voorlichting over het pro-
gramma. De andere zeven bij-

eenkomsten beginnen met een 
gezondheidsvoorlichting. Daar-
na vindt er buiten en binnen een 
training in actief wandelen/be-
wegen plaats. Daarbij gaat het 
niet om prestatie; komen en 
meedoen is het belangrijkste.

Meer informatie en aanmelding 
bij Stichting Welzijn Castricum, 
per email: info@welzijncastri-
cum.nl onder vermelding van de 
naam van de cursus en volledige 
adresgegevens of telefonisch op 
nummer 0251-656562.
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Akersloot - Woensdag 10 au-
gustus is er weer een doorde-
weekse wandeling bij de Aker-
sloter Marathon Klub. Vertrek 

Amak wandelt 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.

Toertocht Tourclub Limmen
Limmen - Zondag 7 augus-
tus wordt de maandelijkse toer-
tocht georganiseerd door Tour-
club Limmen. Aanvankelijk zou 
de afstand 130 km zijn, maar de-
ze wordt ingekort tot 110 km. Het 
vertrek is om 8.00 uur bij café De 
Lantaarn.
De gemiddelde snelheid zal om 
en nabij de 30 km/uur zijn, zodat 
iedereen die redelijk getraind is 
dit kan bijhouden. De tocht gaat 
door de kop van Noord-Holland 
richting Medemblik en in Kol-
horn wordt er een koffiepauze 
gehouden.
De deelname is gratis voor leden 
en aankomende leden van Tour-
club Limmen.

Hierna blijven er nog twee geor-
ganiseerde toertochten over; op 
zondag 4 september een verras-
singstocht en op zondag 25 sep-
tember de slottoertocht van 150 
km. Iedere zondag wordt gefietst 
in twee groepen. Groep een ver-
trekt 8.30 uur voor een afstand 
van 90 km en de gemiddelde 
snelheid is 35 km/uur. De twee-
de groep vertrekt om 8.45 uur 
voor een afstand van 80 km en 
de gemiddelde snelheid is 30 
km/uur. Het vertrek hiervan is 
van de hoek Visweg/Oosterzij-
weg te Limmen. Voor meer infor-
matie kan men terecht bij Gerard 
Kuijs, tel.: 0251-656779 of mail 
naar gerard.kuijs@casema.nl.

Mike van Kruchten wordt 
vijfde op 100m bij NK
Castricum – Tijdens de Neder-
landse Kampioenschappen at-
letiek in het Olympisch Stadion 
in Amsterdam heeft Mike van 
Kruchten afgelopen weekend 
deelgenomen aan de 100m . De 
24-jarige hordenloper uit Cas-
tricum heeft dit jaar (gedwon-
gen door een blessure) de fo-
cus verlegd naar de 100m sprint 
en heeft daarbij de afgelopen 
weken veel indruk gemaakt. Zo 
kwalificeerde hij zich als start-
loper van de 4x100m estafet-
te twee weken geleden in Italië 
voor het WK over een maand in 
Deague (Zuid-Korea).
Mike startte dan ook bij het NK 
met als duidelijk doel een podi-
umplaats op de 100m, om zo-
doende ook zijn selectie in het 

estafettekwartet veilig te stellen. 
Na de series op vrijdag leek dit 
ook een haalbare kaart. Hij won 
zijn serie met de snelste serietijd 
van alle deelnemers in 10.36 se-
conden, helaas geholpen door 
een ontoelaatbare rugwind van 
3.2 m/s. De finale op zondag ver-
liep minder voorspoedig. Nor-
maal gesproken is zijn snelle 
start zijn sterkste wapen, waar-
mee hij veel tegenstanders kan 
verrassen, maar in de finale ver-
zuimde Mike daarvan gebruik te 
maken. Hierdoor lag hij meteen 
al achter op de favorieten, waar-
onder de Antilliaanse wereldtop-
per Churandy Martina en veel-
vuldig Nederlands sprintkampi-
oen Patrick van Luijck. Mike van 
Kruchten finishte uiteindelijk als 

vijfde in een redelijke tijd van 
10.58 seconden met een lichte 
tegenwind van 0.5 m/s, slechts 
0.01 seconden achter mede es-
tafette teamlid Brian Mariano 
(de Nederlands recordhouder 
60m indoor). 

Mike heeft hiermee wel zijn se-
lectie voor het WK zeker gesteld 
en de komende weken zal dui-
delijk worden of hij ook daad-
werkelijk als startloper van start 
zal gaan of genoegen moet ne-
men met een rol als reserve. Er 
staan diverse estafettetrainingen 
op stapel op Papendal en zater-
dag 6 augustus start het Neder-
lands estafetteteam in Londen 
bij de Diamond League wed-
strijd. 

Finale 100m mannen met de volledige estafetteselectie v.l.n.r. Giovanni Codrington (derde), Churandy Mar-
tina (eerste), Mike van Kruchten (vijfde), Patrick van Luijk (tweede), Brian Mariano (vierde) en Jerrel Fel-
ler (zesde). (Foto: Erik van Leeuwen)

Radjin de Haan en FCC selectie 
beginnen met voorbereiding
Castricum - Terwijl de zomer ei-
genlijk nog echt moet beginnen, 
is de selectie van FC Castricum 
alweer begonnen  aan de voor-
bereiding op het nieuwe voetbal-
seizoen. 

Nieuwbakken trainer Radjin de 
Haan kon vanwege vakanties 
nog niet beschikken over de vol-
tallige spelersgroep, maar zag 
desalniettemin zo’n dertig spe-
lers hun opwachting maken op 

Castricum - Het EK Dressuur 
in Denemarken zit er op. Chiara 
Prijs en haar paard zijn weer te-
rug op droge bodem. 
Op 17 juli vertrok het gehele ge-
zin Prijs naar Denemarken om 
deel te gaan nemen aan het EK 
dressuur te Brohol Denemarken. 
Aan het EK deden maar liefst 
19 landen mee met in totaal 64 
combinaties. Chiara en Mich wa-
ren in topvorm. De eerste proef 
ging bijzonder goed van start 
en Chiara en Mich reden op een 
+ 70% proef af. Helaas maak-
te Mich een grote fout waardoor 
een oefening niet getoond werd 
en dit leverde vijf maal een een 
op. Hierdoor eindigde ze in het 
eindklassement op de 26e plaats 
met 65,3 %. 
De tweede proef die zaterdag 23 
juli onder barre weersomstan-
digheden werd verreden, ging 
veel beter. Ondanks dat Mich re-
gen en wind niets vindt, scoorde 
ze een mooie 68.3%. Deze score 
was goed voor een 13e plaats in 
het eindklassement en zij plaats-
te zich voor de grote finale, de 
kur op muziek waar de beste 15 
aan mee mochten doen. De ove-
rige 49 deelnemers waren uitge-
reden. 
Zondag 24 juli was de kur op 
muziek en Chiara en Michigan 

EK Dressuur Denemarken 
moesten door loting als eerste 
starten. Wederom leek de hemel 
opengezet, want het kwam met 
bakken uit de lucht en ook wa-
ren er harde windvlagen. Waar 
men de dag tevoren zo bang 
voor was gebeurde met de kur 
op muziek. Michigan vond het 
weer niet fijn en reageerde ook 
zo. Helaas kwam Chiara achter 
op de muziek en was het verhaal 
niet meer passend. Reed ze op 
Compiegne int. nog een 75.8% 
voor de perfecte uitgevoerde 
kur, nu moest ze met een dikke 
66%  genoegen nemen. Ze ein-
digde als 14e.

Het doel was in ieder geval be-
reikt. Dat doel was bij de beste 
15 van Europa zitten. Een erva-
ring rijker en nu weer hard aan 
het trainen voor de finale van de 
Chio cup die in Rotterdan tijdens 
het EK wordt verreden op 19 au-
gustus. Hier strijden de beste 12 
junior combinaties voor de titel. 
Daarna krijgt Michigan een wel-
verdiende vakantie na een druk 
seizoen. In november is de voor-
bereiding op het nieuwe seizoen. 
Het streven is om in 2012 voor de 
vierde keer mee te doen aan het 
Europees Kampioenschap dat in 
Bern, Zwitserland wordt gehou-
den. 

het kunstgrasveld achter de kan-
tine. De training stond volledig in 
het teken van ‘rustig opbouwen’, 
zoals De Haan het zelf zei. ‘’We 
beginnen aan de voorbereiding 
en gaan dus ook voorbereiden. 
Dat houdt in de praktijk in dat 
we niet te hard van stapel zullen 
lopen. Vandaag trainen we be-
wust redelijk ontspannen.”
De spelers begonnen de oe-
fensessie met een paar rondjes 
warmlopen. Dit onder aanvoe-
ring van de teruggekeerde Rick 
Settels (op de foto tweede van 
links), met zijn 26 jaar een van de 
meest ervaren leden van de se-
lectie voor het komende seizoen. 
Vervolgens volgde een warming-
up en een passen-trap-vorm. De 
eerste training werd afgesloten 
met een positiespel, een zestal 
60 meter sprintjes en een rek-
en-strek-oefening, onder leiding 
van verzorger Clement Uittenbo-
gaard. 
“Zo zullen de trainingen er de 
komende tijd ook ongeveer uit-
zien”, sprak De Haan na afloop. 
“Veel met de bal, maar ook ge-
richt op het opbouwen van con-
ditie.” (Foto: Han de Swart)




