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Jongens (20) komen om 
na ongeval op de N203
Uitgeest - Twee 20-jarige Uit-
geesters zijn in de nacht van za-
terdag op zondag uur omgeko-
men bij een eenzijdig ongeval 
op de Provincialeweg (N203). Zij 
kwamen vanuit de richting Cas-
tricum. 
De politie kreeg omstreeks 4.10 
uur een melding van een in 
brand staand voertuig bij een 
benzinestation in de bocht van 

Na regen komt zonneschijn
Limmen - “Het was heerlijk zomerweer in de Limmerpolder. Regen en zon wisselden elkaar af en dat le-
vert altijd weer mooie plaatjes op.” Aan het woord is rasoptimist Peter van Renen, die er in zijn vrije tijd graag 
op uittrekt om foto’s te maken in de natuur. En dan maakt het hem niet uit wat voor weer het is. “Achter 
de wolken schijnt de zon!” Ook een mooie foto gemaakt in de omgeving? Stuur een digitale versie naar in-
fo@castricummer.nl. 

deze weg. Bij het ter plaatse ko-
men bleken er twee personen 
in de auto, die volledig in brand 
stond, te zitten. 
Beiden  waren al overleden. De 
brandweer heeft het vuur ge-
blust. 
De afdeling verkeersondersteu-
ning onderzoekt de exacte toe-
dracht. Foto: mgkmedia/Lucas 
Hazes.

Open Monumentendag; 
drie keer honderd jaar
Castricum - Drie panden aan 
de Dorpsstraat bestaan dit jaar 
honderd jaar. Dat zijn de rooms-
katholieke Sint Pancratiuskerk, 
het voormalige gemeentehuis en 
het pand waar cultureel podium 
De Bakkerij is gevestigd. Om dit 
te vieren worden tijdens de Open 
Monumentendag diverse activi-
teiten georganiseerd, zoals live-
muziek, een historische fototen-
toonstelling en een historische 
fiets- en wandelroute. De Stich-
ting Werkgroep Oud-Castricum 
en de gemeente Castricum ver-
lenen hun medewerking. 

De start is zaterdag 10 septem-
ber om ongeveer 9.45 uur voor 
hotel Het Oude Raadhuis. Na 
de officiële opening om 10.00 
uur kan men het voormalige ge-
meentehuis bezichtigen en ge-
nieten van een aubade op het 
pleintje naast het hotel voor de 
Julianabank. Vervolgens zijn de 
deuren van de Pancratiuskerk 

en De Bakkerij geopend. Daar-
naast worden nog elf bescherm-
de monumenten opengesteld. 
Korenmolen De Oude Knegt in 
Akersloot houdt open huis, mu-
seumgemaal 1879, de stolpboer-
derij op de Koningsweg 76 en de 
begraafplaats en protestantse 
kerk in Akersloot zijn geopend. 
De eigenaar van het pand aan de 
Westerweg 6 in Akersloot heeft 
weer een expositie in zijn woning 
ingericht. 
Op de Woude is een boerderij op 
nummer 19 open en een schuur 
op nummer 28. De dienstwoning 
op de Van Oldenbarneveldt-
weg 32 in Bakkum is te bezichti-
gen en de voormalige Duinrand-
school op de Van Oldenbarne-
veldtweg 37. Dijk en Duin doet 
mee, de protestantse kerk van 
Castricum en Limmen en stolp-
boerderij ’t Veldhuis op de Pro-
vincialeweg 4 in Limmen. Thema 
dit jaar is ‘Nieuw gebruik - Oud 
gebouw’.  
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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. 

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

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
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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. Bonkenburg 
Uitgeest: gele kanarie.

Gevonden:
Meester Nijsenstraat Castricum: 

mager rood katje. Bredeweg 
Castricum: cypers katje (klein 
van stuk). 

Bakkummerstraat Bakkum: rode 
ongecastreerde kater met een 
oog. Helmbloem Castricum: cy-
perse kater, wat witte haren on-
der de kin.

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.

Lezing over de Europese 
topnatuur in bibliotheek 
Castricum - Johan Stuart, voor-
lichter van Landschap Noord-
Holland, laat zien hoe mooi de 
natuur is in de omgeving van 
Castricum. In een lezing op don-
derdagavond 18 augustus vertelt 
hij waarom natuurgebieden hier 
zo belangrijk zijn voor planten en 
dieren. Zo belangrijk dat de EU 
ze heeft aangewezen als Natura 
2000-gebied.
Natura 2000 is een natuurmaat-
regel van de Europese Unie en 
beschermt allerlei bijzonde-
re landschappen: duinen, veen-
weiden, bloemrijke beekda-
len, bergketens, maar ook uit-
gestrekte delta’s en zelfs grot-
tenstelsels. In deze gebieden le-
ven vaak bijzondere en kwetsba-
re planten en dieren zoals orchi-

deeën, steenarenden, flamingo’s, 
otters en lynxen. Ook de omge-
ving van Castricum hoort daar-
bij en is dus onderdeel van die 
Europese topnatuur. De natuur 
wordt er beschermd en mensen 
kunnen ervan genieten. Het gaat 
dan om de duinen, maar ook 
de veenweiden in het hart van 
Noord-Holland zijn uniek. Zelfs 
een deel van de Noordzee hoort 
bij Natura 2000.
De lezing is van 20.00 tot 21.45 
uur in de bibliotheek, Geester-
duinweg 1. De toegang bedraagt 
3,00 euro.
Aanmelden kan via castricum@
bibliotheekkennemerwaard.nl 
of op telefoonnummer 0251-
655678 of in de bibliotheek, tij-
dens de openingsuren.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
02-08-2011: Thijs Kornelia, zoon 
van E. Schipper en K.M. Mietti-
nen, geboren te Beverwijk.

Wonende te Bakkum:
26-07-2011: Catheline Susan-
ne, dochter van F.W. Zuilekom en 
E.S. Grimminck, geboren te Alk-
maar.
 
Wonende te Akersloot:
26-07-2011: Floor, dochter van 
R.J.J. Zoon en K.M.P. Meijne, ge-
boren te Alkmaar. 30-07-2011: 
Lisanne Catharina Gertrudis, 
dochter van D.W. de Jong en 
D.A.M. Koppes, geboren te Be-
verwijk. 31-07-2011: Yannick, 
zoon van M.A. Bernardos Anice-
to en W.A. Krom, geboren te Be-
verwijk.
 
Wonende te Limmen:
27-07-2011: Fleur Charlotte, 
dochter van B. Reinders en J. 
Lap, geboren te Amsterdam. 30-
07-2011: Thijs Rein Ewald, zoon 
van J.F.P. Hoogland en I.M. Leve-
ring, geboren te Alkmaar. 01-08-
2011: Anna Maria, dochter van 
M.M.J. Twisk en A.C.P. Hes, ge-
boren te Alkmaar. 02-08-2011: 
Amy Fie Vera, dochter van J.B. 

Coule en S.V.C. Brakenhoff, ge-
boren te Beverwijk.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
02-08-2011: Demmers, Simon 
A., en Schipper, Minkje T. beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Limmen:
02-08-2011: Welp, Elisabeth 
W.C., oud 85 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
C.J. Maalman.
 
Wonende te Castricum:
31-07-2011: Langereis, Willem J., 
oud 71 jaar, gehuwd met P. de 
Moor, overleden te Castricum. 
01-08-2011: Groen, Geertruida 
C.M., oud 66 jaar, gehuwd met 
P.C.J. Borst, overleden te Castri-
cum. 
02-08-2011: de Winter, Pieter, 
oud 81 jaar, gehuwd geweest 
met H.G. Plas, overleden te Cas-
tricum. 02-08-2011: van der 
Ploeg, Hendrik J, oud 81 jaar, ge-
huwd met K.W. Sikkens, overle-
den te Castricum.
 
Wonende te Heiloo:
02-08-2011: Wiggers, Jan, oud 
66 jaar, gehuwd met M. Sjerps.
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Psychedelische rock en 
zomernacht in Bakkerij 
Castricum - Zondag 14 augus-
tus spelen de Alcmartians van-
af 16.00 uur in De Bakkerij. Mid-
night Culture start met psyche-
delische rock uit de jaren ’60 en 
’70. De band MeuG hypnotiseert 
op een heel andere manier met 
jazz, punk en vooral veel rock 
’n roll. Naast de optredens zul-
len dj Bulldóser Quero en dj Roy 
Rix voor muziek zorgen. De na-
druk ligt bij hen vooral op psy-

chedelische garagerock met tus-
sendoor jingels en reclamespot-
jes uit die tijd. 
Maar eerst is het zaterdag tijd 
voor de derde editie van JD & 
The Move. Zij presenteren een 
postpunk en new wave zomer-
nacht. De Bakkerij is te vinden 
aan de Dorpsstraat 30 te Castri-
cum. Zondag is de entree 4 eu-
ro. Zaterdag kan iedereen gratis 
naar binnen.

Poprockband Helder 
komt naar Deining
Bakkum - Op zaterdag 13 au-
gustus zorgt de band Helder van 
22.00 tot 1.00 uur voor een ge-
zellig muziekspektakel bij Dei-
ning op het strand. De band Hel-
der is een poprockband met een 
zangeres. De band bestaat uit 
vijf gedreven, geschoolde mu-
zikanten uit Noord-Holland. 
Nuchter, vrolijk, passievol, spe-
lend met vrienden; dat is Helder 
in eigen woorden. Na al jaren sa-
men te spelen besloot het team 

in 2008 de studio in te gaan met 
eigen werk. Onder de ervaren 
leiding van producer Frans Hen-
driks, die eerder samenwerkte 
met Kyteman, Guus Meeuwis en 
Do, werden de eerste nummers 
opgenomen. De entree is gratis. 
Voor een complete avond uit kan 
men vooraf aan het bezoek van 
de band Helder een hapje eten. 
Om zeker te zijn van een tafel is 
het wel verstandig om te reser-
veren: tel.: 0251-674101. 

Lichtjes, swingende klanken 
en tennissen bij Club Zand
Bakkum - Club Zand organi-
seert meerdere evenementen en 
live optredens op het strand van 
Bakkum. Vrijdag 5 augustus ko-
men de jongens van Moved bij 
Music hun muzikale talent laten 
horen op het terras. Op zaterdag 
13 augustus is er een gezellige 
lichtjesavond, die bij slecht weer 
wordt verplaatst naar 20 augus-
tus. Lichtjesavond is een idee 
van alle gezamenlijke strand-
huisjeseigenaren. Tegelijk is er 
bij Club Zand een ‘Caribbean 
Night’; een complete avond met 
swingende live-muziek en voor-
al veel gezelligheid. Ook staat in 
augustus het bekende Old Skool 
Beach Break op de agenda met 
meerdere dj’s en live-artiesten. 

De datum wordt bekendgemaakt 
op de Club Zand Facebook en 
website. Dit feest is voor ieder-
een van achttien jaar en ouder.
Tot en met september wordt in 
het weekend, op mooie dagen, 
muziek gemaakt op het terras, 
Verschillende muzikanten wis-
selen elkaar af tijdens de jam-
sessies en het geheel staat on-
der leiding van Danny Bakkum 
en Sjoerd Balk.
In samenwerking met Club Zand 
word een strandtennistoernooi 
gehouden op zondag 28 au-
gustus. Ongeveer 100/150 deel-
nemers kunnen voor het pavil-
joen meestrijden om het kampi-
oenschap. Alle evenementen en 
feesten zijn gratis te bezoeken. 

Programma 11 augustus t/m 17 augustus

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur 
“Larry Crowne”

vrijdag 19.00 uur
“Monte Carlo”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

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

vrijdag & zaterdag 16.00 & 18.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 16.00 uur 

“Mr. Poppers Penguins (NL)”
donderdag & vrijdag 13.00 & 16.00 uur 
zaterdag 13.00 & 16.00 & 18.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 13.00 & 16.00 uur
“De Smurfen (NL) 3D”

vrijdag, zaterdag, maandag 
& woensdag 13.00 uur 
“Cars 2 (NL) 3D”

zondag 13.00 uur 
“Kung Fu Panda 2 (NL) 3D”

donderdag & dinsdag 13.00 uur 
“Penny’s Shadow”

Oscarwinnaars Tom Hanks en 
Julia Roberts in een heerlij-
ke romantische komedie, ge-
regisseerd door Hanks zelf. De 
charmante Larry Crowne (Tom 
Hanks) ontmoet de knappe pro-

Larry Crowne

Mr. Popper’s Penquins
Thomas Popper is een succesvol 
projectontwikkelaar in New York, 
maar door zijn werk totaal ver-
vreemd van zijn gezin. Maar dat 
verandert allemaal als zijn avon-
tuurlijke vader hem een pingu-
in nalaat. Door een misverstand 
krijgt Popper er zelfs nog vijf pin-
guïns bij, die zijn leven op zijn 
kop zetten. Poppers kinderen zijn 
echter dol op de pinguïns en om 
hun liefde voor hem weer terug 
te winnen, besluit hij de pingu-
ins te houden. Maar dat valt niet 
mee, want naast de zorg voor zes 

pinguïns heeft Popper ook zijn 
zinnen gezet op een historisch 
pand in Central Park. Als Popper 
de eigenaar wil overhalen het 
pand aan hem te verkopen, zor-
gen de pinguïns voor een enor-
me chaos en dreigt hij zelfs zijn 
baan kwijt te raken. Desondanks 
gaat Popper steeds meer van 
de pinguïns houden en leren zij 
hem een betere vader en echt-
genoot te zijn. Dankzij zijn nieu-
we kijk op het leven, slaagt Pop-
per er ook nog in de belangrijke 
deal te sluiten.

fessor Mercedes Tainot (Ju-
lia Roberts). Larry Crowne her-
innert zijn lerares aan de kleine 
verrassingen van het leven. Hij-
zelf heeft alle reden om te ver-
zwelgen in somberheid, maar hij 
kiest ervoor om er het beste van 
te maken. 

Gratis busje voor Engelse scouts 
om de omgeving te leren kennen

Castricum - De afgelopen we-
ken werd de World Jamboree 
voor scouts in Zweden gehou-
den. 40.000 jongens en meiden 
in de leeftijd van veertien tot ze-
ventien jaar en afkomstig uit 160 
landen kwamen hier bijeen. De 
vijftienjarige Madelon van de 
Water uit Castricum was ook van 
de partij. 

Zij kwam zondag weer thuis en 
vertelt: “Engeland had bedacht 
dat het voor hun scouts leuk zou 

zijn als ze nog een paar dagen in 
gezinnen konden worden onder-
gebracht in Nederland. Mijn ou-
ders wilden wel twee jongens in 
huis nemen, maar ze hadden er 
nog wat over en toen kregen we 
er vier!” 
“Zondag moest we dus ineens 
vijf scouts en een berg bagage 
van drie weken ophalen”, ver-
volgt Madelons moeder Marian-
ne. “Onze auto heeft plek voor 
vier personen, dus dat ging echt 
niet. Bovendien waren we van 

plan om samen met de jongens 
allerlei tochtjes te maken in de 
omgeving en ons gezin bestaat 
al uit vier personen. Toen ik dit 
verhaal deed bij Middelbeek Au-
torent in Alkmaar, wilde dit be-
drijf ons wel helpen. Zij stel-
len een busje beschikbaar waar 
negen mensen in passen! Jack, 
Marianne besluit lachend: “Jack, 
Callam, Matthew en Alex kunnen 
nu worden getrakteerd op Hol-
landse nieuwe en andere Hol-
landse wetenswaardigheden.”    
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Woningbouw is mogelijk 
na uitspraak Raad van State
Limmen - Het bestemmingsplan 
Hogeweg/Pagelaan is rechtma-
tig, dat is het oordeel van de af-
deling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Het bestem-
mingsplan dat in november 2010 
door de gemeenteraad werd 
vastgesteld, maakt de bouw van 
75 woningen in Limmen moge-
lijk. Het beroep van een nabijge-
legen bedrijf is ongegrond ver-
klaard. 

Het beroep bij de Raad van Sta-
te ging over de aan te houden 
afstand tussen de woningen en 
het bedrijf en over de vraag of de 
gemeente haar besluit hierover 
voldoende had gemotiveerd.

De gemeente is terecht niet uit-
gegaan van een afstand van 100 
meter, omdat voor dit bedrijf in 
eerste instantie 50 meter als uit-
gangspunt was genomen, luidt 

het oordeel van de Raad van 
State.
De Raad van State zegt ook dat 
de gemeente een uitgebreide re-
actie heeft gegeven op de ziens-
wijzen. Daarbij heeft de gemeen-
te terecht het nu geldende be-
stemmingsplan in aanmerking 
genomen, de bestaande bedrij-
vigheid beoordeeld, uitgebreid 
akoestisch onderzoek laten ver-
richten, de bestaande woningen 
bij de afweging betrokken, toe-
komstig beleid in aanmerking 
genomen en onderzocht  welke 
maatregelen gevestigde bedrij-
ven zouden moeten treffen en 
hoe groot de kans daarop is.

De Raad van State heeft geoor-
deeld dat de gemeente zich aan 
een goede ruimtelijke ordening 
heeft gehouden en heeft daarom 
het beroep ongegrond verklaard. 
De bouw is reeds gestart.Gameday bij Jeugdvakantiecocktail

Limmen - Odi in Zwembad 
Dampegheest organiseert de-
ze zomer in samenwerking met 
de Jeugdvakantiecocktail een 
gameday op dinsdag 16 augus-
tus voor kinderen in de leeftijd 
van acht tot en met twaalf jaar. 
De gekste sporten, wedstrijdjes, 
ouderwetse spellen en moder-
ne varianten met allerlei soorten 

banden, ballen, ringen, touwen, 
doeltjes, stokken, sticks, spon-
sen komen aan bod.
De activiteit is van 11.00 tot 13.00 
uur. Na gameday mogen de kin-
deren ‘s middags blijven zwem-
men in Zwembad Dampegheest. 
De kosten bedragen 3,00 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.

Nieuwbouw Basisschool Paulus van start! 
In de week van 15 augustus start bouwbedrijf Tervoort uit Egmond met de heiwerkzaamhe-

den voor de nieuwbouw van Paulusschool en de 15 daarboven gelegen appartementen. De 
nieuwe Paulusschool wordt gebouwd op de locatie naast de huidige Paulusschool aan de 

Eerste Groenelaan. De huidige Paulusschool is aan vervanging toe, het gebouw verkeert 
bouwkundig in slechte staat en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen voor het 

geven van goed onderwijs. De nieuwe school krijgt negen groepsruimten, een aula, 
een ruimte voor een peuterspeelzaal en een ruimte voor de buitenschoolse opvang.  
Bovenop de nieuwe school worden 15 appartementen gebouwd.
De 15 appartementen zijn royaal uitgevoerd en hebben een woonoppervlak van 84 
m2 tot 102 m2. Bovendien hebben alle woningen  een riant terras op het zuiden 
De verkoop van deze appartementen zal binnenkort starten en loopt via Hopman 
ERA Makelaars, telefoon 0251-65 77 00. Verwacht wordt dat de school en appar-
tementen rond augustus 2012 opgeleverd worden.

Architect BBHD uit Schagen ontwierp het gebouw. Het zal even druk worden op 
het schoolterrein voor de 240 leerlingen, want terwijl de nieuwe school gestalte 

krijgt, blijft het huidige gebouw open. ”Het zal wel een onrustig en spannend jaar 
worden, want er staat ons iets heel moois te wachten’’, zegt directeur Conny Goedel.

Tien jaar geleden werd de omliggende woonwijk aan de Oranjelaan heringericht en 
hoopte de Paulusschool ook op een opknapbeurt. Goedel:  “Daar vielen we net buiten 

en dat leidde tot uitstel en geen onderhoud meer. Gelukkig werd in 2007 besloten om 
nieuw te bouwen.’’ Vorig jaar is er een Europese aanbesteding geweest waarbij ontwikkelaar 

Exploitatie Maatschappij Egmond (EME II b.v.) samen met BBHD het winnende ontwerp heeft 
ingediend, inclusief appartementen. EME, de ontwikkelcombinatie van Tervoort Egmond en Van 

der Gragt uit Assendelft ontwikkelt het project en verzorgt de woningverkoop via Hopman.  Tervoort 
Egmond gaat de bouw uitvoeren. Daar is Wil Kaandorp, sectormanager Huisvesting van de overkoepe-

lende onderwijsorganisatie Tabijn, erg blij mee:  “Het is een regionaal bedrijf en bovendien denken ze erg goed 
met ons mee.’’

De begane grond en een deel van de eerste etage worden school. Er komen twee woonlagen met 15 appartementen. 
Goedel is verheugd over het ontwerp en de mogelijkheden.  “We hebben straks een school die de komende 40 jaar modern is en 
helemaal aansluit bij onze visie op onderwijs. Wetenschap en techniek staan centraal en veiligheid en betrokkenheid zijn de norm. In de 
toekomst gaan we ons op buitenschoolse opvang richten en willen we driejarigen bij ons onderwijs betrekken. Met de 9 lokalen, die 
onderling geschakeld kunnen worden, een technieklokaal, snoezelruimte, uitgebreide keuken en een aantal grote gemeenschappelijke 
ruimten, zijn we daar straks helemaal klaar voor.’’
Volgens planning zal het schooljaar 2012-2013 van start gaan in het nieuwe gebouw. De appartementen zullen dan ook gereed zijn 
voor bewoning.  Makelaar Hopman voorziet een  voorspoedige verkoop:  “de appartementen liggen prachtig in deze mooie wijk,  
hebben riante terrassen en worden hoogwaardig uitgevoerd.  Bovendien  liggen de woningen met prijzen vanaf  € 214.500 v.o.n.  zeer 
courant  in de markt.” 

Torenstraat 2a  |  1901 ED Castricum  |  Telefoon: 0251-65 77 00
 www.hopmanmakelaars.nl

Poëzie in de Slotkapel
Egmond- Op zondagavond 14 
augustus kan men in de Slot-
kapel gratis genieten van po-
ezie en muziek, met als thema 
‘Op de grens van Land en Wa-
ter’. De Schoorlse schrijfster Gi-
selle leest gedichten voor. Roser 

Vives Batista zingt enige gedich-
ten a capella en begeleidt zich-
zelf ook op de gitaar. Ans Zwart 
illustreert dit meditatieve mo-
ment met bloemen. 
De bijeenkomst begint om 20.00 
uur.  
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Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenza-
ken. Deze maand behandelt hij 
‘de vernieuwde hypotheekregels’

Sinds 1 augustus jl. zijn de ver-
nieuwde regels voor hypotheken 
in gegaan. Nieuwe woningeige-
naren kunnen voortaan hoog-
stens de helft van hun hypotheek 
nog aflossingsvrij afsluiten. Dit is 
het gevolg van de aangescherpte 
Gedragscode Hypothecaire Fi-
nancieringen (GHF).

Wat is er gewijzigd?
De twee belangrijkste wijziging-
en in de GHF hebben betrekking 
op de hoogte van de lening en 
het gedeelte dat aflossingsvrij 
mag worden afgesloten. De ver-
nieuwde regels zijn als volgt:
Ten eerste is er een maximum ge-
steld aan de hoogte van de hypo-
theek in verhouding tot de waar-
de van de woning. De consument 
mag in de nieuwe situatie niet 
meer dan 104 procent van de 
marktwaarde lenen vermeerderd 
met de verschuldigde over-
drachtsbelasting. (nu tijdelijk 2%)

Daarnaast mag nog maar de 
helft van de marktwaarde van de 
woning met een aflossingsvrij 
krediet gefinancierd worden. Dit 
betekent dat in elk geval mini-
maal 50 procent van een volledig 
krediet moet worden afgelost. 

Wat betekent het voor u?
Het lijkt er in eerste instantie op 
dat de regels behoorlijk aange-
scherpt zijn. Maar is dit ook zo? 
Voor mensen die een hypotheek 
afsluiten met Nationale Hypo-
theek Garantie verandert er niets. 
Woningkopers die een hypo-
theek nodig hebben die hoger is 
dan 350.000 euro krijgen wel te 
maken met de vernieuwde re-
gels. In de vernieuwde regels 
wordt gekeken naar de markt-
waarde van de woning in plaats 
van naar de executiewaarde in 
de oude situatie. 

Bijvoorbeeld: de marktwaarde van 
een woning is 400.000 euro en 
executiewaarde (waarde bij ge-
dwongen verkoop) is 348.000 
euro. In de oude situatie kon er 
435.000 euro (125% van de execu-
tiewaarde geleend worden. Met 
de vernieuwde regels kan er maxi-
maal 440.000 euro (110% van de 
marktwaarde) geleend worden. 

Let op
Als u bij uw huidige woning een 
grote verbouwing heeft gepland 
waarbij u te maken krijgt met een 
nieuwe hypotheek, dan gelden 
ook deze vernieuwde hypotheek-
regels. Dit kan verstrekkende ge-
volgen voor u hebben, zoals een 
veel hogere maandlast.

Meer weten?
Wilt u weten wat de nieuwe re-
gels voor u betekenen? Kom dan 
langs voor een vrijblijvend en 
onafhankelijk advies. Wij zijn te 
vinden in Heemskerk aan de 
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 
& in Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. (072) 505 35 81.

Vernieuwde hypotheek-
regels sinds 1 augustus

Dolfinn Rocks vol verrassingen

Heiloo - Stichting Dolfinn orga-
niseert ook dit jaar weer het suc-
cesvolle benefietfestival Dolfinn 
Rocks. Het festival vindt plaats 
op zaterdag 10 september op het 
plein bij Winkelhof ’t Loo in Hei-
loo. De opbrengst van het bene-
fietfestival komt weer geheel ten 
goede aan Stichting Dolfinn. De-
ze stichting is in het leven geroe-
pen om kinderen met een beper-
king, uit Heiloo en omgeving, fi-
nancieel bij te staan, en dolfij-
nentherapie te kunnen volgen.
Dolfinn Rocks omvat een verras-
send programma. Optredens van 
bekende artiesten, een eetpla-

za, een kinderkermis en allerlei 
activiteiten voor de kinderen. Al 
maanden zijn de voorbereidin-
gen in volle gang en op de dag 
zijn meer dan 120 vrijwilligers in 
touw om alles in goed banen te 
leiden. Opbrengsten van het fes-
tival komen geheel ten goede 
van Stichting Dolfinn. 

Om 12.00 uur start het festi-
val met een kinderkermis met 
attracties als een springkus-
sen, trampoline, een treintje, 
speelparadijs en een zweefmo-
len. Ook de vorig jaar geïntro-
duceerde Shape Shifter is er dit 

jaar weer bij. Het is een nieuw 
ontwikkeld spel met combina-
ties van Human Tetris, Hole in 
the Wall en de draaimolen. De 
clowns Soeth, Ditte, Scheffers 
en Frans Brok zijn weer van de 
partij om de kinderen met hun 
grappen en grollen een heerlijke 
middag te bezorgen. Om 13.00 
uur start de muziek met drum-
band de Reigers, al zes jaar lang 
een trouwe traditie op Dolfinn 
Rocks. Gevolgd door een optre-
den van dansschool Denise. De 
Kids Club speelt het stuk ‘Op een 
onbewoond eiland’; een mix tus-
sen bestaande kindernummers 

en een nieuw geschreven ver-
haal. Dan de ‘Niet alleen voor 
kids band’ onder leiding van de 
presentator van de dag Herman 
de Jager. Vervolgens Ready, drie 
jongen dames die in 2008 als  
publiekslieveling werd gekozen 
op het Junior Songfestival. 

Rond de klok van 16.00 uur word 
het één groot feest op het plein 
met Sjon & Sjeffrie. Dit komische 
duo, met de slimme Sjon en de 
overenthousiaste Sjeffrie bren-
gen muziek en maken daar een 
toneelstuk van. Kevin Hellen-
brand is de volgende artiest die 
optreedt. Hij is vooral bekend uit 
de tijd dat hij bij de bekende pop-
groep Chipz optrad. Na enkele 
grote hits met Chipz te hebben 
gehad is Kevin nu solo op tour.                                                                                   
Hierna volgt een optreden van 
de bekende Noord-Hollandse 
poprockband Helder. Om 19.00 
uur is het tijd voor Gio. Deze jon-
ge zanger heeft al met vele gro-
te namen samengewerkt, zoals 
Usher, Ali B en Darryl. Met zijn 
Nederlandstalige repertoire laat 
Gio horen dat hij bij de beste ar-
tiesten van Nederland behoort. 

Het avondprogramma begint 
rond 19.30 uur met een optreden 
waar de organisatie van Dol-
finn Rocks ontzettend blij mee 
is. Niemand minder dan Garden 
of Love zal komen optreden. Be-
kend geworden door Johnny de 
Mol die in mei en juni van dit jaar 
een serie van dit vijftal maakte 

onder de naam ‘Down met John-
ny Rocks’. De vier jongens en het 
meisje, allen met een verstande-
lijke beperking, zal iedereen ver-
steld doen staan. Het zijn vijf on-
gelofelijk muzikale talenten die 
met optredens op Pinkpop en op 
het bevrijdingsfestival op 5 mei 
in Zwolle diepe indruk hebben 
gemaakt op het publiek.  

Rond 20.00 uur betreedt Lesley 
Williams het podium. Hij is in 
Nederland landelijk bekend ge-
worden door zijn Andre Hazes 
imitatie van de Soundmixshow. 
Hij eindigde daar op de derde 
plaats. Na zijn optreden de lote-
rij. De gehele dag door kan het 
publiek loten kopen voor het 
goede doel. Prachtige prijzen zijn 
er beschikbaar gesteld door di-
verse ondernemingen uit Heiloo 
en omstreken. Onder andere een 
arrangement van Bob’s Party Sa-
loon, een weekendje Antwerpen 
ter waarde van 200 euro van Ho-
land International, kaarten voor 
Timmerdorp 2012 en een was-
machine van Wouters Witgoed. 
De presentatie en uitreiking van 
deze  prijzen is in handen van 
Henny Huisman.  

Rond 21.00 uur nadert het bom-
volle programme het einde met 
een optreden van Hot Town, een 
showband die met veel gevoel 
voor entertainment het publiek 
trakteert op een muzikaal spek-
takel. (Foto Garden of Love: Kees 
Tabak).

Castricum - Vrijdag 26 au-
gustus vanaf 19.30 uur vindt 
het jaarlijkse Pompoenencon-
cert plaats in de Tuin van Kapi-
tein Rommel. Tijdens het concert 
staat de tuin een hele avond in 
het teken van muziek. Melodieu-
ze klassieke composities, swin-
gende jazz of volksmuziek, sfeer-
volle kaarsverlichting en uitge-
sneden pompoenen geven de 
tuin deze avond een sprookjes-
achtige uitstraling. Dit jaar heeft 
Vereniging Vrienden van de Bak-
kerij gezorgd voor de invulling 
van het programma. Vanaf 20.00 
speelt Milou Bakker en na de 
pauze Neef Steef Op Dreef. 
De 17-jarige Beverwijkse Milou 
Bakker vormt samen met Joey 
Hendriks (16) een duo. Op dit 
moment is jazz/pop de stijl die 
het meest bij hen past. “De tek-

sten en de melodieën die ik zing 
komen overal vandaan. Een mooi 
woord, ruzie met een vriend, een 
vreemde foto in de krant, echt ál-
les inspireert mij. Meestal begint 
Joey te improviseren, ik zing wat 
er het eerste in mij opkomt en we 
hebben dan een nummer!”

Neef Steef Op Dreef maakt klei-
ne vrolijke liedjes over simpe-
le dingen. Frankrijk, lekker eten, 
het mooiste meisje… Gewa-
pend met een gitaar en een ver-
sterkertje gaat hij proberen een 
glimlach te brengen op het ge-
zicht van het publiek. Wie wil zit-
ten kan een eigen stoeltje mee-
nemen. 
De entree is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage is welkom. De 
tuin is te vinden schuin tegen-
over het NS-station. 

Jong talent laat van zich horen 
tijdens het Pompoenenconcert 
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Naam tribune FCC
Met verbazing heeft het bestuur van FCC het naamloos ingezonden 
artikel van 3 augustus gelezen over een naamsverandering van de ver-
nieuwde tribune. Diegene die dit als ingezonden artikel heeft laten plaat-
sen, had beter zo fatsoenlijk kunnen zijn om eerst contact op te nemen 
met de voorzitter. Je laten leiden door geruchten is nooit verstandig. 
Het huidige bestuur heeft en had geen voornemen om een naamsver-
andering van de tribune aan de leden voor te stellen. FCC heeft dankzij 
de vele vrijwilligers een totaal gemoderniseerde tribune voor vele jaren 
voetbalplezier met als naam de Chris de Leeuwtribune. 
Namens het bestuur, voorzitter Martin Vaalburg. 

‘Quality time’
Ben zojuist nog even naar het strand geweest op de fiets, balletje trap-
pen met mijn zoon met een veel te hard opgepompte bal. Inmiddels heb 
ik gekneusde voeten. Los van de te harde bal nam mijn zoon ook nog 
het initiatief mijn enkels en tenen niet te ontzien bij zijn zogenaamde 
handige passeer- en aanvalstechnieken. Hij met schoenen aan, dat dan 
natuurlijk weer wel. Een aantal salvo’s met een bal vol zand en gebroken 
schelpjes was voor mij een reden om vrijwillig afstand te doen van het 
pijnlijke balbezit. Ik houd sowieso niet van voetbal en nu weet ik weer 
waarom. Na zoveel zonneschijn, toch zeker wel 30 minuten, was het 
weer tijd voor een Nederlands wolkendek met het gevolg een massale 
uittocht. In de wirwar van vertrekkende fietsen, gevaarlijke priemende 
parasols en huilende kinderen ontdekte ik dat mijn voorband lek was. 
Waarom ook niet; die twee keer per jaar dat ik fiets wil ik dat jeugdig 
melancholisch ongenoegen van een lekke band niet benoemen met het 
vrouwelijke geslachtsorgaan. De door de uittocht gecreëerde opstop-
ping op het smalle fietspad moesten we ook maar voor lief nemen, want 
deze zomerse dag kon mijn geluk niet meer bevlekken. Na een kort 
logistiek overleg ter plaatse besloten we dat de één achterop bij de an-
der de fiets met lekke band zou besturen. Een lichte crash tijdens de 
introductiefase van deze circusact had alleen lichte schaafwonden en 
wat schade aan de fiets tot gevolg. De benodigde extra inspanning van 
het fietsen met bijrijder in de duinen gaven genoeg afleiding om hier niet 
te lang bij stil te staan. Inmiddels weer thuis, de fietsen zo snel mogelijk 
uit het gezichtsveld. Die lekke band houden we nog even in ere om 
de herinnering aan minimaal één warme zomerdag vast te houden. Het 
gaat tenslotte om ‘family quality time!’
Lejo van der Ven. 

Leve de vooruitgang!
Een tegengeluid op de negatieve brieven over het strandinitiatief en het 
glasvezelnetwerk in de krant vorige week. Wat mij stoort is dat de inte-
griteit van de gemeente in twijfel wordt getrokken en ondernemersiniti-
atieven worden afgedaan als zakkenvullerij. Als het aan mevrouw Schip-
horst en de heer Van Alteren had gelegen reden we waarschijnlijk nog 
met paard en wagen, poepten we op een toilet in de tuin en hadden de 
vrouwen geen stemrecht. Tja, gelukkig zijn er bedrijven en ondernemers 
die de vooruitgang wel zien en risico willen nemen om deze vooruitgang 
te bewerkstelligen. Daar mogen we als inwoners van Castricum trots en 
blij mee zijn. 
Het strand kan best een extra impuls hebben, dit zorgt voor reuring op 
het strand en werkgelegenheid. Wil je als inwoner van Castricum een 
rustig strand? Dan heb je het grote voorrecht op de fiets te kunnen 
stappen en lekker door de duinen naar het stille strand te gaan. Kun je 
precies tussen de pier en de windmolens naar oneindige vertes turen. 
Niet KPN maar Reggefiber investeert miljoenen in een glasvezelnetwerk 

Parkeren strand, goed-
koper of juist duurder?
Platform Ons Strand krijgt regelmatig te horen dat ze iets zou moeten 
doen met het parkeren bij het strand. Dat wordt door veel mensen als te 
duur ervaren, met name voor kortparkeren. Daar zitten voor het Platform 
twee kanten aan: goedkoper parkeren is goed voor het familiekarakter, 
maar tegelijkertijd zal het een grotere verkeersstroom naar en van strand 
tot gevolg hebben en dat is nu juist iets waar het Platform zich tegen 
verzet. Een lastig dilemma. Natuurlijk snappen we wel waar de irritatie 
over het dure parkeren vandaan komt. Dat is het gevoel dat iemand erg 
rijk wordt van die parkeergelden. Of dat terecht is, weten we niet. We 
hebben de boekhouding daarvan niet gezien. Dat de parkeerconces-
sie voor de betreffende ondernemer, Cambium van projectontwikkelaar 
Biesterbos, lucratief is, is waarschijnlijk. De firma Biesterbos heeft jaren 
geleden deze concessie verworven in ruil voor het afzien van plannen 
om een hotel op het strandplateau te bouwen (en ten koste van een 
onvervangbare duinvallei met zeldzame planten zoals parnassia en grote 
muggenorchis). Nu deze projectontwikkelaar toch weer zijn zinnen op 
het strandplateau gezet heeft, zonder in ruil daarvoor de parkeerconces-
sie aan de gemeente terug te willen geven, wijst erop dat daar toch wel 
een zekere winst uit gehaald wordt. Maar het Platform is er niet op uit 
om de boekhouding van ondernemers tegen het licht te houden. Wij 
willen ons inzetten voor het karakter van het strand en de bescherming 
van het omliggende natuurgebied. En daar zitten soms interessante te-
genstellingen in. Daar kunnen we niet omheen. Die geven juist aan dat 
de natuur zich zelden aan menselijke overwegingen houdt. Die enorme 
parkeerplaats, die als een woestijn van steen in het duingebied ligt, dat 
is nou net een gebied waarin een aantal vogels zich weer heel erg thuis 

voelt! Als er tenminste geen auto’s 
staan! De bontbekplevier heeft er 
een nestelplaats gevonden, dankzij 
de beschutte ligging in een hoekje 
tegen de duinen, de kort gehou-
den begroeiing en de aanwezig-
heid van precies het soort insecten 
dat hij graag eet. De strandleeu-
werik, een zeldzame vogel langs 
onze kust, overwintert en foera-
geert er. Voor hem is het beste 
alternatief, aangezien het gebied 
waar hij het liefst jaagt en woont, 
de slikken van een breed strand, 
bij ons verdwenen is. Verschillende 
trekvogels gebruiken juist de par-
keerplaats om uit te rusten, omdat 
het zo’n mooie vlakte is waar ze 
elk gevaar kunnen zien aankomen, 
en toch luw is vanwege de duinen.
Moeten we dus blij zijn met de 
parkeerplaats? Tja. De natuurlief-
hebber zegt: nee, en als het dan 
toch moet, maak het dan maar 
duur. De strandliefhebber zegt: 
ja, maar wel graag goedkoop. Het 
vogeltje zegt: ja, aangezien ik ner-
gens anders meer heen kan moet 
het maar, maar dan liefst zonder 
auto’s. Het zal nooit eens eenvou-
dig zijn.
Adrie Lute, Platform Ons Strand.

Meepraten glasvezelnet 
Vorige week reageerden zowel Nel Schiphorst als Ard van Alteren op 
het nieuws dat het glasvezelnet in Castricum en een deel van Bakkum 
zal worden aangelegd. Gesteld wordt dat de gemeenteraad dit heeft 
goedgekeurd. Goed om dit even recht te zetten. De gemeenteraad gaat 
daar niet over en heeft daar niets over besloten. Het college is uitsluitend 
bevoegd om het besluit te nemen. De PvdA heeft ook vragen over de 
wijze waarop het glasvezelnet in onze gemeente wordt geïntroduceerd. 
Moeten niet alle inwoners (dus ook van Limmen, Akersloot, de Woude 
en de buitengebieden) op het net aangesloten kunnen worden en dan 
voor dezelfde prijs waarop de inwoners van Castricum dit nu krijgen? 
Op 8 september ’s avonds zal op initiatief van de PvdA in het Clusius-

college nadere informatie worden 
gevraagd van de glasvezelaan-
bieders. Alle inwoners zijn daarbij 
welkom en kunnen actief deelne-
men aan deze avond. Pas na die 
avond zal het college een definitief 
besluit nemen. Het beeld dat door 
beide briefschrijvers wordt neer-
gezet dat de gemeenteraad allerlei 
zaken er zomaar doordrukt is dus 
niet juist.

John Hommes, fractievoorzitter 
PvdA Castricum.

welke over tientallen jaren wordt 
afgeschreven. Een risicovolle in-
vestering waarvoor de interesse 
bij de inwoners is gepeild. Vijftien 
jaar geleden was internet nog 
nauwelijks bekend, vijf jaar gele-
den had niemand nog van sociale 
netwerken gehoord, wie weet wat 
we over vijf jaar hebben? We heb-
ben in ieder geval over één jaar 
een netwerk liggen wat zijn tijd ver 
vooruit is. Daar moeten we heel 
blij mee zijn, het is goed voor Cas-
tricum, voor de waarde van onze 
huizen en voor de leefbaarheid van 
onze gemeente. Het getuigt van 
visie en moed dat de gemeente 
deze initiatieven ondersteunt.
Dirk-Jan Dijkman.

Glasvezelnet
Glashart is nu in Hoofddorp bezig om de kabel te leggen en ook daar 
blijft het de gemoederen bezig houden. Het bezorgt veel bewoners be-
hoorlijk wat ergernis. Zo zouden er onder andere kapotte gasleidingen, 
gebroken rioleringputjes en scheef gelegde tuintegels zijn. Ook het on-
dergrondse kabelschieten schijnt nogal eens mis te gaan en voor onge-
makken te zorgen. Waarom gaat men in Castricum al deze problemen 
toch op zijn hals halen, terwijl het nu al mogelijk is dat men zonder kabel 
kan computeren? Het zal met de kabel wel wat vlugger gaan, maar de 
ontwikkelingen gaan zo snel dat er over enkele jaren weinig of geen 
verschil meer zal zijn en er geen enkele kabel meer nodig is om snel te 
computeren. 
Cor Martens, Castricum.

Platform- en actiegroepen 
in gemeente Castricum 
We hebben Actiegroep Bescherm Bakkum, Actiegroep tegen Schotse 
Hooglanders, Actiegroep voor hondenlosloopgebied in Castricumse dui-
nen. Platform Vlieghinder, Toeristisch Platform,  Platform gehandicapten, 
Platform Sport, Groeninformatie Platform, Cliëntenplatform, Economisch 
Platform Castricum, Recycling Platform, Vorm Platform City Camp, Digi-
taal Platform, V-1 platform Tweede Wereldoorlog in Castricum, Platform 
ondernemend Castricum, Platform Castricum Online en dat zijn ze vast 
niet allemaal! Tenslotte nu ook het Platform Ons Strand, een welkome 
aanvulling, toch? En dan hebben we nog een Platform, dat is de ge-
meenteraad van Castricum! Mooi toch? Of niet soms? 
Ben Piepers, Limmen. 

Verdwijnt politiebureau?
Hierop gewezen door bezorgde burgers heeft onze fractie vragen ge-
steld aan het college aangaande de toekomst van het politiebureau in 
Castricum. Wij willen weten of het college bekend is met voornemens 
om het politiebureau op korte termijn uit Castricum te laten verdwijnen. 
En indien de berichten over een mogelijke opheffing van de politiepost 
niet kunnen worden bevestigd, of het college bereid is hier navraag naar 
te doen om vervolgens de gemeenteraad te informeren. Burgers van 
Castricum zouden voor politiediensten in de toekomst aangewezen zijn 
op de vestiging in Heiloo. 
Wij willen weten wat de voor- en nadelen van de eventuele sluiting zijn 
en welke inbreng het college hierbij heeft gehad. Bovendien rijst de 
vraag of er nog mogelijkheden zijn om de gemeenteraad bij de besluit-
vorming over de locatiekeuze te betrekken. 
Ron de Haan, gemeenteraadsfractie De VrijeLijst,

Geen krant ontvangen? Bel 
0251-674433.



pagina 10 10 augustus 2011

Limiet verhoogd naar 6.000 deelnemers
Dam tot Dam FietsClassic populair 
Regio - De inschrijving voor de 
5e Dam tot Dam FietsClassic, die 
op zondag 18 september wordt 
gehouden, verloopt voorspoedig. 
Dit fietsspektakel van Le Cham-
pion wordt zowel bij de fanatieke 
toerfietsers als bij de stadsfiet-
sers steeds populairder. In over-
leg met de gemeente Amster-
dam is de deelnemerslimiet dit 
jaar daarom verhoogd van 5.000 
naar 6.000.

Eendaagse fietsevenementen, 
zoals deze Dam tot Dam Fiets-
Classic, zijn erg in trek. In 2010 
deden er 5.000 fietsers mee in 
Amsterdam. De limiet was toen 
al twee weken voor de sluiting 
bereikt, waardoor veel belang-
stellenden teleurgesteld moes-
ten worden. Op dit moment heb-
ben zich al bijna 2500 deelne-

mers aangemeld. De grootste 
groep komt uit Noord-Holland, 
gevolgd door Zuid-Holland en 
Utrecht. Ook in het buitenland 
begint de FietsClassic aan popu-
lariteit te winnen. Uit vijf landen, 
waaronder Zuid-Afrika en Tur-
kije, hebben zich al deelnemers 
ingeschreven. 

De Dam tot Dam FietsClassic 
kent een bijzondere start- en fi-
nishplaats: voor het Koninklijk 
Paleis op de Dam in Amsterdam. 
De Dam is voor deze gelegen-
heid zelfs speciaal afgesloten. 
Kort na de start volgt de passage 
door de IJtunnel. Een unieke er-
varing! Deelnemers kunnen kie-
zen uit vier verschillende afstan-
den: 40, 65, 105 en 145 kilome-
ter. De routes gaan langs diverse 
plaatsen met dam in hun naam, 

zoals Monnickendam, Ilpendam, 
Volendam, Obdam, Durgerdam 
en Schoorldam. Onderweg is er 
volop verzorging en amusement. 
Wie wil kan er een compleet 
dagje uit van maken. De Dam 
tot Dam FietsClassic maakt deel 
uit van het Dam tot Damweek-
end, waarbij op zaterdag 17 sep-
tember de Dam tot Dam Wan-
deltocht plaatsvindt en op zon-
dag de Dam tot Damloop. In to-
taal zijn in er tijdens die twee da-
gen 60.000 mensen in beweging.
Voor de Dam tot Dam FietsClas-
sic kan nog worden ingeschre-
ven tot en met 28 augustus 2011 
(of tot de limiet is bereikt) via 
www.damtotdamfietsclassic.nl. 
Na-inschrijving is niet mogelijk. 
Alle soorten fietsen zijn welkom, 
dus ook handbikes, ligfietsen en 
elektrische fietsen.

Zomerfeest in heem-
tuin De Wielenmaker 

Egmond-Binnen - Op zaterdag 
13 en zondag 14 augustus stel-

len de vrijwilligers van Stichting 
De Wielenmaker hun heemtuin 

weer open voor het publiek. De 
IVN natuurgidsen leiden het pu-
bliek rond en vertellen alles over 
het eiken hakbos, de duinbeek, 
het bloemrijke grasland, de pad-
denpoel en de groententuin. De 
heemtuin bestaat nu tien jaar en 
door het beheer, dat geheel door 
vrijwilligers gebeurt, is er een 
prachtig stukje natuur ontstaan 
waar natuurlijke processen zo 
veel mogelijk hun gang gaan. 
Geniet van de vele sprinkha-
nen, vlinders en de kleine kik-
kertjes die vrolijk rondspringen. 
Door het natte weer van de laat-
ste tijd zijn er ook weer veel wil-
de bloemen. De lekkere taartjes 
van Fermento maken het feest 
helemaal compleet. 
Ook weten hoe de eigen tuin op 
een natuur- en milieuvriende-
lijke wijze aangepast kan wor-
den? Kom dan 13 of 14 augustus 
tussen 10.00 en 16.00 uur naar 
Heemtuin De Wielenmaker, Sint 
Adelbertusweg 38 in Egmond-
Binnen. De entree is gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Voor meer informatie zie 
www.wielenmaker.nl.

Harpconcert in Abdijkerk
Egmond-Binnen - De befaam-
de harpiste Erika Waardenburg 
geeft van 19 tot en met 25 au-
gustus voor de negende keer 
een Master Summer Course 
Harp in het Lioba-klooster te Eg-
mond. Met 13 deelnemers uit 
onder andere Duitsland en En-
geland wordt zeer intensief ge-
werkt aan de kleinste details op 
masterniveau. De jongste deel-
nemer is 16 jaar.
Tijdens deze cursus zijn drie op-
tredens gepland.
0p 19 augustus een besloten 
concert in de kapel van het Lioba 

klooster, Herenweg 85, Egmond 
Binnen. Aanvang 19.30 uur.
Op 21 augustus in de Abdijkerk 
van de st. Adelbertabdij, Abdij-
laan 26 te Egmond Binnen. Aan-
vang 19.00 uur.
Op 24 augustus in de kapel van 
Willibrord, Kennermerstraatweg 
464 te Heiloo. Aanvang 19.30 
uur.

Voor verdere informatie zie: 
www.erikawaardenburg.com. 
Toegang gratis. Na afloop col-
lecte voor bestrijding van de on-
kosten.

Jokertje komt op bezoek!

Kermis op de Brink
Castricum - Van zaterdagmid-
dag tot en met maandagavond 
staat de kermis op De Brink. Om 
14.00 uur wordt het feest zater-
dag officieel geopend door wet-
houder M. Zonjee-Zonneveld. 
Zij wordt bijgestaan door clown 
Desalles. Hierna kunnen de kin-
deren meedoen aan een ballon-
nenwedstrijd. Welke ballon zal 
het verste komen? 
Meest spectaculaire attractie 

De Groene Driehoek naar 
Landschap Noord-Holland
Uitgeest - De Groene Driehoek, 
het natuurgebied ingeklemd tus-
sen Waldijk, rijksweg A9 en de 
provinciale weg N203 is eind ju-
li door de gemeente Uitgeest 
overgedragen aan Landschap 
Noord-Holland. In 2007 sloot de 
gemeente via het Ontwikkelbe-
drijf Uitgeest (OBU) een inten-
tieovereenkomst met Landschap 
Noord-Holland voor overdracht 
van het gebied. 

De definitieve overeenkomst 
kwam tot stand onder meer na 
overeenstemming over het ver-

wijderen van distels. Ook werd 
nog een aanvullend bodemon-
derzoek verricht. Dat gaf Land-
schap Noord-Holland geen aan-
leiding om van overname af te 
zien. 
De percelen die nu bekend staan 
als de ‘Groene Driehoek’ zijn in 
het verleden ingericht om te 
kunnen dienen als natuurgebied. 
Zo kreeg het gebied een recre-
atieve waarde en kon tegelijk 
een noodzakelijke waterberging 
worden gecreëerd. De gemeen-
te verwierf een aantal subsidies 
voor het creëren van de natuur-

waarde. Voorwaarde daarbij was 
dat de ‘Groene Driehoek’ onder-
houden zou worden door een 
natuurbeheerder.

Voordat de overdracht aan Land-
schap Noord-Holland tot stand 
kon komen moesten in het na-
tuurgebied een onderhoudspad 
en een brug worden aangelegd. 
Begin 2009 was dat zover en kon 
de gemeente met Landschap 
Noord-Holland aan tafel voor 
de juridische overdracht. Daarbij 
bleek het gewenst om nog enige 
plooien glad te strijken. Zo had-

den de agrariërs van omliggen-
de percelen een dringend ver-
zoek gedaan om de veelvuldig 
voorkomende distels in de drie-
hoek te verwijderen. Vorig jaar 
konden daarover afspraken wor-
den gemaakt waarin alle betrok-
ken partijen zich konden vinden.
Verder leefde nog een wens bij 
Landschap Noord-Holland om 
in vervolg op het bodemonder-
zoek van 2003 aanvullend on-
derzoek te doen. De resultaten 
daarvan kwamen afgelopen ju-
ni beschikbaar. Wethouder Piet 
Linnartz: ‘Ook dat nieuwe onder-
zoek heeft geen vervuiling in het 
gebied aan het licht gebracht. In 
overleg met Landschap Noord-
Holland hebben we bij de over-
dracht een bepaling opgenomen 
dat als er binnen nu en vijf jaar 
alsnog wordt aangetoond dat er 
sprake was van ernstige bodem-

vervuiling, de gemeente de kos-
ten van de sanering betaalt.’
Bij de overdracht van het gebied 
heeft de gemeente volgens de 
oorspronkelijke overeenkomst 
tussen het OBU en Landschap 
Noord-Holland een afkoopsom 
betaald voor het toekomstige 
onderhoud van het gebied. 
Wat de gemeente nog rest is er-
voor te zorgen dat het opstal-
recht en het recht van overpad 
voor het onderhoudspad juri-
disch geregeld wordt. Dat pad 
loopt over de gronden van NS 
Vastgoed, ProRail, gemeente 
Heemskerk, Rijkswaterstaat en 
het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier. Ten slot-
te moeten de waterpartijen in 
het gebied nog worden overge-
dragen aan het Hoogheemraad-
schap. Dat gebeurt na de vakan-
tieperiode.      

is dit jaar de Rock-it; een rond-
draaiende klepel met daaraan 
drie gondels voor elk vier per-
sonen, die ook nog een afzon-
derlijk ronddraaien en over de 
kop gaan. Maandagavond rond 
20.00 uur loopt er een bekende 
Nederlander over het kermister-
rein. Jokertje van de tv-serie Oh 
oh Cherso deelt handtekeningen 
uit en fans kunnen met hem op 
de foto. 



pagina 12 10 augustus 2011

Goochelaar in de Kern
Castricum - Vakantie Kinder-
vreugd haalt maandag 15 au-
gustus goochelaar Benaaaar 
naar Dorpshuis de Kern. 

Na het goochelen kan er nog ge-

knutseld worden. Het feest voor 
kinderen van vier tot en met 
twaalf jaar begint op de Over-
toom 15 om 10.00 uur en duurt 
twee uur. Entree een euro, aan-
melden is niet nodig.

Castricum - Zondagavond om-
streeks 22.30 uur werd de bewo-
ner van een pand aan het Nar-
cissenveld in Castricum wakker 

Woninginbraak van gestommel in zijn achtertuin. 
Toen hij het slaapkamerraam 
opende en naar buiten keek, zag 
hij twee mannen die bij een keu-
kenraam bezig waren om bin-
nen te komen. Toen de inbrekers 

de bewoner in de gaten kregen, 
gingen zij er vandoor.
Bij controle bleken er beschadi-
gingen in het kozijn van het keu-
kenraam te zitten. Er werd niets 
gestolen.

Expositie
Castricum - Van 10 septem-
ber tot 22 oktober exposeren Ti-
neke de Gier, Marion de Jonge 
en Marian Smulders. Zij expo-
seren schilderijen en beelden bij 
de herenkapper Jeunesse op het 
Kooiplein in Castricum. 

De een zijn dood...
Castricum - Anja Res maakte deze foto tijdens een dagje uit in Vo-
lendam. Zij dacht even de musjes te voeren, totdat er ineens een blau-
we reiger opdook. 

Het Verhalenpaviljoen 
komt naar Castricum

Castricum - Het Verhalenpavil-
joen reist langs zes Noord-Hol-
landse kustplaatsen. In het pavil-
joen krijgen mensen de gelegen-
heid om over een bijzondere plek 
aan de Noord-Hollandse kust te 
vertellen of om naar verhalen te 
luisteren. Op 20 en 21 augus-
tus is het Verhalenpaviljoen in de 
gemeente Castricum. Het pavil-

joen staat van 10.00 tot 18.00 uur 
op het Bakkerspleintje. Belang-
stellenden zijn welkom om ver-
halen van anderen aan te horen 
én hun eigen verhaal te vertel-
len aan de professionele filmers 
in het Verhalenpaviljoen. Enkele 
mensen uit Castricum, onder wie 
Marijke Dokter, Ernst Mooij en 
Jan Nijman zijn al gefilmd. Hun 

verhalen zijn te zien en beluiste-
ren in het Verhalenpaviljoen. Het 
Verhalenpaviljoen is een initiatief 
van de kustgemeenten en Pro-
vincie Noord-Holland.
De eigentijdse troubadour Bert 
van Baar begeleidt de verhalen-
vertellers en zorgt voor muzika-
le ondersteuning. In het onder-
deel Drawing the Coast kun-
nen bezoekers, onder begelei-
ding van beeldend kunstenaars 
Norbert Wille en Baukje Spaltro 
een tekening van een gedroom-
de kustlocatie maken. Interviews 
zijn op de website van Oneindig 
Noord-Holland te zien en te be-
luisteren, www.oneindignoord-
holland.nl.

Rond het Verhalenpaviljoen ziet 
men afbeeldingen van voorma-
lige gebouwen, pleinen en bou-
levards. En impressies van ge-
bouwen die ooit bedacht, maar 
nooit gerealiseerd zijn. Deze af-
beeldingen geven weer hoe de 
kustgemeenten er ooit uitzagen 
of hadden kunnen zien.

Fietser zwaargewond
Castricum - Maandagmiddag werden de hulpdiensten rond half zes 
opgeroepen omdat een fietser op het fietspad tussen Castricum en 
Uitgeest, dat zich naast de N203 bevindt, gevallen was. Bij aankomst 
bleek de man door de val zwaar hoofdletsel opgelopen te hebben. Hij 
is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Foto: mgkmedia.nl/
Lucas Hazes.

Oudercursus ‘Beter 
omgaan met pubers’
Castricum - In het Centrum 
voor Jeugd en Gezin op de Gees-
terduinweg 2 in Castricum start 
in september de oudercursus 

’Beter omgaan met pubers’. In de 
cursus wordt aandacht besteed 
aan de veranderingen in de pu-
berteit, de leuke en lastige kan-

ten van omgaan met pubers en 
hoe je als ouder goed contact 
kan onderhouden en ruzie zou 
kunnen voorkomen. De cursus 
vindt plaats op de woensdag van 
19.30 tot 21.30 uur op 28 sep-
tember, 5, 12 en 26 oktober, 2 
en 9 november. Aanmelden kan 
via www.ggdhollandsnoorden.nl 
of tel. 088-0100555. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Castricum - Op 24 augustus 
begint om 19.30 uur een work-
shop pompoenen snijden. Carla 
de Regt leert belangstellenden 
op vakkundige wijze hoe pom-

Workshop pompoenen snijden
poenen kunnen worden uitge-
sneden. Pompoenen en materi-
alen zijn aanwezig. Opgeven en 
meer informatie bij de Tuin of via 
tel.: 0251-672356.  

Bedevaart naar Lourdes
Castricum - Ook dit jaar wordt 
vanuit Castricum, in samenwer-
king met VNB Nationale Bede-
vaarten, een pelgrimstocht ge-
organiseerd per vliegtuig naar 
Lourdes. 
De reis vindt plaats van 5 tot en 
met 10 september. Tijdens de-
ze reis staan religie, beleving en 
ontmoeting centraal. 
Deelname is mogelijk voor alle 
belangstellenden, ook voor men-

sen die specifieke zorg of medi-
sche begeleiding nodig hebben. 
Vrijwilligers verlenen alle zorg 
die wenselijk is. Het programma 
is een combinatie van op bede-
vaart zijn en ontspanning. 

Belangstellenden kunnen voor 
meer informatie contact opne-
men met Nel Weckseler, tel.: 
656439 en Annie Assendelft, tel.: 
650757.

Workshop op 
de camping
Castricum - Op zondag 14 au-
gustus is er op camping Gevers-
duin een gratis workshop elek-
trisch vervoer. Tijdens de work-
shop worden verschillende ver-
voermiddelen gedemonstreerd 
en kunnen de deelnemers een 
testrit maken. De workshop, 
waaronder een elektrische ska-
tewedstrijd start om 13.00 uur. 

Vrijwilligershulp bij 
de thuisadministratie 
Castricum - Het wordt er al-
lemaal niet eenvoudiger op. Er 
moet steeds vaker een formulier 
worden ingevuld of een briefje 
worden geschreven naar de ge-
meente, de verzekering, het zie-
kenfonds, de woningbouwver-
eniging, het ziekenhuis, enzo-
voort. 
Daar komen dan ook nog eens 
bank- en girozaken bij. Het be-
talingsverkeer wordt ingewikkel-
der, er komen steeds meer mo-
gelijkheden. Geen wonder dat 
het soms niet meer lukt, zeker 
als de partner die zich hiermee 
bezig hield, ziek wordt of  komt 
te overlijden.
Om ervoor te zorgen dat mensen 

toch zelf de touwtjes in handen 
kunnen blijven houden, biedt 
het Gilde administratieve onder-
steuning. Zij heeft in alle dorps-
kernen enthousiaste vrijwilligers 
klaarstaan die bereid zijn naar 
de mensen thuis te gaan om hen 
te ondersteunen bij het ordenen 
van hun administratie. Het kan 
gaan om éénmalige hulp of om 
langere begeleiding.

Mensen die behoefte hebben 
aan administratieve ondersteu-
ning of er meer van willen weten 
kunnen zich melden bij Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5, tel. 0251-656562, vcc@
welzijncastricum.nl. 
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Akersloot - Zondag 21 augus-
tus is de Dorp tot Dorp wandel-
tocht bij de Akersloter Marathon 
Klub van 17 km lang.

Amak wandelt

Goede voorbereiding op 
de Dam tot Damloop
Regio - Le Champion organi-
seert lopen op de woensdag-
avonden 17, 24 en 31 augustus 
en 7 september. De afstanden 
zijn 7,5 km en 1600 meter. Alleen 
voor de serie van de 7,5 km is er 
een voorinschrijving bij Runners-
world Zaandam/Alkmaar. De na-
inschrijving is in de kantine van 
voetbalvereniging Assendelft 
aan de Dorpsstraat 253 in As-
sendelft. 

De start is op de hoek van de 
Veenpolderdijk/Zaandammer-
weg. Van de lopers die zich voor 
de serie inschrijven wordt een 
klassement bijgehouden. Voor dit 
klassement tellen de drie beste 
uitslagen. Bij een gelijke stand, is 

de vierde avond beslissend. Door 
sponsor Runnersworld uit Zaan-
dam worden er prijzen beschik-
baar gesteld voor de verschillen-
de categorieën. Tevens is het ook 
mogelijk om op alle avonden in 
te schrijven voor de loop van de 
betreffende avond. Het parcours 
van de 7,5 km is een ronde om 
de Veenpolder en de lopers van 
de 1600 meter gaan richting ro-
tonde Zaandammerweg en krij-
gen een keerpunt. 

De starttijden zijn: 7,5 km 19.30 
uur en de 1600 meter 19.35 uur. 
Er is kleed- en douchegelegen-
heid aanwezig. Inlichtingen: 
trimloopcommissie@lechampi-
on.nl of www.lechampion.nl. 

Kersverse keeperstrainer 
traint met harde hand
Castricum - Bob Beentjes is 
de nieuwe keeperstrainer bij FC 
Castricum. Hij is begonnen met 
een strak trainingsprogramma. 
Met het doel de keepers voor 
het aankomende voetbalseizoen 
klaar te stomen. Bob had voor 
deze dag een aantal zware oe-
feningen voor de keepers in pet-
to. Er werd bijvoorbeeld gewerkt 
met een midicinbal. Een oefen-
bal van circa drie kilo. De man-
nen moesten er aan geloven. Om 
en om overgooien maar dan op 
één been. Om de minuut van 
been wisselen. Bob: “Dat is be-
ter voor de stabiliteit van het li-
chaam en voor de kuitspieren. 
Die spieren behoren eenmaal 
tot de luiere spieren van het li-
chaam.”
Zo ook de oefening met de kee-
per op zijn buik. De keeper 
houdt beide armen voor zijn ge-

zicht. De trainer gooit de keeper 
aan op gezichtshoogte (zie foto). 
Vervolgens werkt de doelman de 
bal terug zonder met zijn armen 
de grond te raken. Dit komt dus 
erg op de rug- en rompspieren 
aan. Om daarna nog eens zeven 
keer op te drukken. Gemakke-
lijk, zou je zeggen. Maar het ging 
toch even anders. De keepers 
moesten opdrukken, maar wel 
ieder met een bal onder de beide 
handen. En zo volgden nog vele 
zware oefeningen.
Het werd een zeer geslaag-
de trainingsdag. Bob sluit af: 
“De keeperstraining moet te al-
len tijde serieus worden uitge-
voerd. Zowel door de keeper als 
de keeperstrainer. Het is niet een 
kwestie van een paar ballen op 
het doel schieten en dat is het. 
Nee, er zit veel meer achter.” (Fo-
to: Han de Swart)

Vertrek om 9.30 uur op de fiets 
vanaf ’t Kruispunt, Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg in Akersloot. 
Belangstellenden zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 02513-15137 of Kees Deijlen, 
tel. 0251-310715.

Uitgestelde vlucht uit Laon
Castricum - De weergoden de-
den afgelopen weekend waar ze 
zelf zin in hadden. De wind blies 
regenbui op regenbui van zee 
het land op, waardoor het las-
tig werd voor de lossingverant-
woordelijken om te besluiten 
wanneer de duiven de lucht in 
mochten. Zaterdagochtend werd 

besloten tot uitstel naar de zon-
dag. Zondagochtend was het 
in Frankrijk prima weer, de dui-
ven stonden in de containerwa-
gens in Laon, zo’n 340 kilometer 
van Castricum en er werd beslo-
ten dat de duiven om 8.05 uur de 
vrijheid kregen. Op de lossing-
plaats een kalme zuidenwind en 

Cees Burgmeijer herstelt zich bij WIK
Castricum - Afgelopen weken 
moest Cees noodgedwongen 
veel punten laten liggen, omdat 
hij zijn caramboles maar niet kon 
maken. Maar hier kwam veran-
dering in tegen Peter Vos. Bei-
de spelers wilden niet voor el-
kaar onderdoen, wat resulteerde 
in een leuke partij, die voor Cees 
eindigde met 13 punten, terwijl 
Peter ook uiterst content was 
met zijn behaalde 12 punten. 
Gerard de Zeeuw kwam ook met 
een smile van de tafel, want hij 
had Wim van Duin gedecideerd 
aan de kant gezet met een sco-
re van 13 caramboles. Hiervoor 
mocht hij 13 punten bijschrij-
ven en voor Wim helaas maar 

drie. Hans Kooiman had weer 
een goede kijk op de patronen, 
in zijn de partij tegen Gert Lute 
scoorde hij 11 caramboles, wat 
hem 13 punten opleverde. Gert 
kwam ook tot een score van 11, 
maar hij moest genoegen nemen 
met  vier punten. Waarschijnlijk 
door de warmte werd er verder 
matig gepresteerd door de aan-
wezige leden. Alleen Kees Baars 
in zijn partij tegen Piet van Leur 
en Willem Baltus tegen Kees 
Baars, konden nog een winst-
punt extra laten noteren, voor 
beide 11 punten.

Cynthia Slinger was de grote 
winnaar van deze avond, maar 

CAL-toernooi eerste serieuze 
test van de voetbalselecties
Castricum - Komend weekend 
wordt op de Puikman het jaar-
lijkse CAL-toernooi gespeeld. 
Dit jaar is namelijk Vitesse ’22 de 
gastheer van dit sportieve toer-
nooi tussen de eerste en twee-
de elftallen van FC Castricum, 
VV Limmen, Meervogels en Vi-
tesse’22. 

Een toernooi waarin sportivi-
teit centraal staat, maar ook de 
wil om te winnen is aanwezig en 
wat zich bovenal kenmerkt als 
een traditie waar velen zich weer 
op verheugen. Voor alle clubs 
zijn dit meestal ook de eerste se-
rieuze oefenwedstrijden van het 
nieuwe voetbalseizoen. 
Het wordt alweer de tiende edi-
tie van deze bekende seizoen-
start, dat inmiddels toch ook een 

tevens van de gehele competi-
tie. Met een geweldige inhaal-
slag maakte zij haar achter-
stand in wedstrijden goed, waar-
door zij de koppositie verover-
de. Haar twee wedstrijden waren 
goed voor 21 punten, wat haar 
totaal bracht op 255 punten en 
een winstpercentage van 151%. 
Mochten de andere leden haar 
een aantal weken nog de ‘Best 
van de Rest’ noemen, nu kan zij 
het lied van Tina Turner zingen: 
‘Simply the Best’.

Met nog vier wedstrijdavonden 
te gaan is de stand als volgt: 1. 
Cynthia Slinger, 2. Cees Burgme-
ijer, 3. Peter Groenendal. 

prestigieus karakter heeft gekre-
gen. Na afloop van de duels op 
vrijdagavond en zondagmiddag 
komt een dj het gebeuren in de 
Vitesse-kantine muzikaal opluis-
teren. 
Vrijdagavond om 19.00 uur spe-
len alle eerste en tweede teams 
tegelijkertijd. Bij de eerste teams 
treedt gastheer Vitesse aan te-
gen Limmen, terwijl Meervogels 
het moet gaan opnemen tegen 
FC Castricum. Bij de reserve-
teams gaat de strijd dan tussen 
Vitesse en FC Castricum, en tus-
sen Limmen en Meervogels.
Zondagmorgen 14 augustus 
wordt er om 11.00 uur afgetrapt 
voor de finalewedstrijden van de 
reserveteams, terwijl de finale-
duels tussen de hoofdmachten 
om 14.00 uur gespeeld worden.

in Nederland een sterk zuidwes-
tenwind windkracht 5, dus de 
snelheden zouden boven de 100 
kilometer per uur uitkomen.
Dat Sander de Graaf zijn dui-
ven de laatste weken als aan een 
touwtje naar huis krijgt, bleek 
wel uit de uitslagen die er ge-
maakt werden. En ook op Laon 
afgelopen zondag bleek eens te 
meer dat de vorm van de duiven 
uitstekend was.
Op de Burg. Nieuwenhuijsen-
straat in Limmen werd de vol-
gende serie neergezet in de 
postduivenvereniging de Gou-
den Wieken 1, 3, 4, 5, 17, 23 voor-
waar een perfecte prestatie.
De jonge duivin met ringnum-
mer NL 11-1616584 bereikte om 
11.25.23 haar thuisbasis, dit met 
een gemiddelde snelheid van 
104 km per uur.

Tussen al dit geweld werd An-
ton Tromp verrassend tweede en 
Gerhard Tromp derde. De vierde 
liefhebber werd John Kool voor 
Arie Hageman. Ook Cees de 
Wildt en Jaap Kaandorp klokten 
vroege duiven. De laatste prijs-
vliegende liefhebber werd Nico 
de Graaf.




