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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

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

INSTAL
®

Vijftien kuub plastic verwijderd
Strand even schoon na actie

castricum - De plastic soep, 
of kunststofarchipel; bena-
mingen voor een gebied in het 
noorden van de Grote Oce-
aan waar een enorme hoeveel-
heid plastic drijft. Wereldwijd 
werd daar zondag actie tegen 

gevoerd. Jong en oud deed  
mee; ouders met kinderen, pu-
bers van Nova College Am-
sterdam en surfers van Freak-
wave. In de voorjaarszon werd 
vijftien kuub plastic verwijderd 
van het strand. De organisatie 

was in handen van 6|SURF ma-
gazine, surfclub Freakwave en 
de strandpaviljoens. Het doel 
is om mensen bewust te ma-
ken van plastic in het milieu en 
een bijdrage te leveren aan een 
schonere zee en strand.  

DEZE WEEK

50pluswijzer.nl

BURG. MOOYSTRAAT 17 • TEL. 0251-652386
GEESTERDUIN 39 • TEL. 0251-654683

ZE ZIJN ER WEER!
PAAS 

PETIT FOURS

Geldig t/m zaterdag 31 maart

IJSSEIZOEN GEOPEND

3e bol gratis 
en 

gratis 
slagroom

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2012
Zaterdag 31 maart t/m zondag 15 april 2012

Hemelvaart/Pinkster Expositie
Donderdag 17 mei t/m maandag 28 mei 2012

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 537 62 27

www.museumboerderij-janmakkes.nl

Kamerlid stelt kamer-
vragen over het spoor
castricum - Farshad Bashir, 
Tweede Kamerlid voor de SP, 
pleit voor maatregelen aan de 
spoorwegovergangen van Cas-
tricum en Heiloo. Maandag  
was hij op werkbezoek in bei-
de gemeenten om kennis te ne-
men van de problemen rond het 
spoor. Hij werd rondgeleid door 
de verkeerswethouders van Cas-
tricum en Heiloo, Bert Meijer en 
Jacob Ouderkerken. “Dat er voor 
bewoners files ontstaan is verve-
lend, maar erger is dat de hulp-
diensten vertraging oplopen bij 
een gesloten overgang. Iedereen 
zal begrijpen dat juist voor hulp-
diensten de minuten heel hard 
tellen”, aldus het kamerlid. Ba-
shir kondigde aan bij de minister 

van Infrastructuur en Milieu ka-
mervragen te stellen. Hij wil we-
ten of de minister bereid is geld 
uit te trekken voor spoortunnels. 
“Een tunnel is de beste oplos-
sing”, stelt Bashir. 
“Dat mag dan enkele tientallen 
miljoenen kosten; op de miljar-
den die worden uitgegeven aan 
het hoogfrequent spoor stelt dat 
niet veel voor. Er is veel aan-
dacht geweest voor beter trein-
verkeer, maar er is te weinig re-
kening gehouden met de plaat-
selijke situaties. Nu zitten de ge-
meenten met de problemen op-
gezadeld”, aldus de parlementa-
riër. De twee gemeenten kunnen 
de kosten voor een tunnel nooit 
zelf dragen. 

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Soep v/d week
Diverse soepen

Elke 2e ltr  gratis
Vlees v/d week

Minute steaks
4 halen  3 betalen

Vleeswarentrio
Runderrollade
Gebraden gehakt
Leverkaas samen  4,99
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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. 

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 Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum 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)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en 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 donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Koek en zopie voor 
Team CAL d’HuZes
Castricum - Team CAL d’HuZes  
is volop bezig met zijn voorberei-
dingen voor de grote dag 7 ju-
ni, waarop de 35 deelnemers zo 
vaak mogelijk de Alpe d’huez 
zullen beklimmen om sponsor-
gelden te werven voor kanker-
onderzoek. 
De teller staat nu op zo’n 75.000 
euro, en daarmee is team CAL 
ruim over de helft van het streef-
getal van 125.000 euro! Opval-
lend is dat veel van de sponsor-
activiteiten in het teken staan 
van eten en drinken. 

Sponsoractiviteiten
Dat begon al in de schaatsweek 
in de winter, toen Tieme Wal-
ta met ‘de Binders’ een koek en 
zopietent op een duinmeertje bij 
Egmond zette. Meer dan 100 li-
ter chocomel, 95 liter Glühwijn, 
40 liter snert en 50 rookwor-
sten werden verkocht. Het lever-
de 1500 euro op voor het goe-
de doel. 
De moeder van team Wilco van 
Pel bakt op bestelling appeltaar-
ten voor Alpe d’HuZes. Ze heeft 
er al 28 gebakken en gaat nog 
tot begin juni door. Van elke ap-
peltaart gaat 15 euro naar het 
goede doel. Inge Bakker, docent 
banketbakkerij, verzorgt tot eind 
april een aantal workshops voor 
Alpe d’HuZes. Vanaf 25 euro is 
men een onvergetelijke middag 
in de weer met koekjes van ei-
gen deeg, high tea of marsepein 
en truffel. De workshops vinden 
plaats bij Bakkerij P. Bakker op 
de Dusseldorperweg in Limmen. 
De jongste deelnemer, de elfja-
rige Lex Burgering organiseert 
op 1 april een fantastisch pan-
nekoekenfeest (zonder ‘n’) voor 
het hele gezin in de Burgerij in 
Limmen. En hoofdsponsor Jo-
hanna’s Hof heeft een speciaal 
‘Menu CAL d’HuZes’ op de me-
nukaart staan. Per menu gaat 5 
euro naar het goede doel. Infor-
matie over al deze activiteiten is 

te vinden op de website van CAL 
d’HuZes: www.teamcal.nl.
  
Sport en voeding
Eten en drinken is voor team 
CAL dus van groot belang bij de 
werving van sponsorgelden. Dat 
kan geen toeval zijn zou men 
zeggen. En dat klopt. Terwijl het 
voorjaar nog maar net begonnen 
is, zitten de 34 fietsers en die ene 
hardloper van team CAL al mid-
den in hun trainingsopbouw op 
weg naar 7 juni. Dat betekent dat 
ze heel wat trainingskilometers 
maken. Zoals iedere duursporter 
weet is de voeding voor, tijdens 
en na de inspanning van groot 
belang. En dat geldt zeker op de 
grote dag zelf, wanneer de deel-
nemers van half 5 ’s morgens tot 
8 uur ’s avonds een toppresta-
tie moeten kunnen leveren. Niet 
voor niets heeft team CAL zich 
dan ook uitgebreid laten voor-
lichten door voedingsdeskundi-
ge Ineke Earnshaw. Zij kan het 
weten, want haar man Dave is al 
jaren een vaste deelnemer aan 
Alpe d’HuZes.  

Kanker en voeding
Voeding is ook op een andere 
manier direct verbonden met Al-
pe d’HuZes. ‘Kanker en voeding’ 
is één van de vijf onderzoeks-
programma’s die met de spon-
soropbrengsten worden gefi-
nancierd. Goede voeding kan de 
kwaliteit van leven met kanker 
beïnvloeden. Daarom is in 2010 
aan de Vrije Universiteit van Am-
sterdam een leerstoel Kanker en 
Voeding ingesteld, met Prof. Dr. 
Ellen Kampman als hoogleraar. 
Haar onderzoeksprojecten rich-
ten zich op voeding tijdens en na 
kanker. Daarvoor is de komende 
jaren drie miljoen gereserveerd. 
Wie meer wil weten over het on-
derzoeksprogramma dat met de 
opbrengsten van Alpe d’HuZes 
wordt gefinancierd, kan kijken 
op www.opgevenisgeenoptie.nl. 

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Optreden Belle Perez op 
feestavond Holland Casino
Regio - In Holland Casino 
Zandvoort vindt op vrijdag 6 
april een sfeervolle feestavond 
plaats met optredens van Bel-
le Perez en Tommy Thompson. 
Het belooft een fantastische 
avond te worden! Tommy brengt 
de bezoekers met een veel-
zijdig repertoire, van disco tot 
danceclassics en van ballads tot 
rock & roll, volledig in de juiste 
‘mood’.  Het hoogtepunt van de 
avond is het optreden van Bel-
le Perez, de latino-diva uit Bel-
gië. Met haar heerlijke songs 
creëert zij de passionele sfeer 
die alleen Belle Perez kan op-
roepen. Dit zorgt voor een unie-
ke Spaanse ‘shake’ die iedereen 
zal  smaken.
Deze avond maken de bezoe-
kers bij de speelautomaten 
kans op een van de tien ‘mys-

tery jackpots’: een volledig ver-
zorgd arrangement voor vier 
personen!
Entreevoorwaarden: minimum-
leeftijd 18 jaar en een geldig le-
gitimatiebewijs. Dresscode: stijl-
vol en verzorgd. Zie ook www.
hollandcasino.nl.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum: 
12-03-2012: Finn Nicolaas Bjorn, 
zoon van N.J. Kool en W.W.M. 
Heeringa, geboren te Bever-
wijk. 16-03-2012: Ties, zoon van 
M.J.L. Blom en T. Lute, geboren 
te Castricum. 18-03-2012: Donny 
Sarris Albert, zoon van R. Rorije 
en S. Nooter, geboren te Castri-
cum. 18-03-2012: Merel There-
sia, dochter van A. van der Flier 
en L.T.A. van Veen, geboren te 
Castricum. 18-03-2012: Niels 
Petrus Gerardus, zoon van A.P.F. 
Termes en J. de Moel, geboren 
te Castricum. 20-03-2012: Kris, 
dochter van J. Maij en R. van der 
Voort, geboren te Castricum.
Wonende te Limmen: 
10-03-2012: Yenthe, dochter van 
T.F. Jonker en M. Ploeg, geboren 
te Alkmaar.
Wonende te Bakkum: 
19-03-2012: Halifa, zoon van A. 
Abudureheman en H. Wumaier, 
geboren te Alkmaar.
 
Aangifte  huwelijken  en  part-
nerschapsregistraties:
14-03-2012: Dirkson, René en 

Weijers, Rosanne M., beiden wo-
nende te Limmen. 16-03-2012: 
Stel, Pepijn A. en Papilaja, Ka-
therina M., beiden wonende te 
Castricum. 16-03-2012: Nee-
len, Dik en Blees, Yvonne, bei-
den wonende te Castricum. 19-
03-2012: ’t Hart, Hendrik H. en 
Leenstra, Elida, beiden wonende 
te Akersloot. 20-03-2012: Bek-
ker, Sebastiaan en van der Rol, 
Meike, beiden wonende te Cas-
tricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
20-03-2012: Winkelman, Gerar-
dus J. en Verdonk, Johanna H., 
beiden wonende te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Castricum: 
14-03-2012: Oosterhof, Dirk, oud 
92 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met A. van der Zwaag. 
17-03-2012: Kuijs, Nicolaas G., 
oud 70 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met J.C. Blok. 19-
03-2012: Konijn, Anna C, oud 78 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd met J.M. Borst.

Beestenboel in 
de bibliotheek
Castricum - Karin en José Nie-
kel exposeren met Beesten-
boel tot 7 mei met schilderijen 
over beesten in de bibliotheek in 
Castricum. De expositie is gra-
tis te bezoeken tijdens de ope-
ningsuren op de Geesterduin-
weg 1.

Lezing over zeevogels 
en het global plastic
Castricum - Natuurfotograaf 
Peter Zwitser en Hans van Wee-
nen van de Plastic Soup Founda-
tion (PSF) verzorgen op zondag 
1 april in de bibliotheek van Cas-
tricum een lezing over zeevogels 
en hun problemen op zee. Peter 
Zwitser toont foto’s en Hans van 
Weenen vertelt over de schade-
lijke gevolgen van plastics in zee 
waardoor het natuurlijk leefmi-
lieu van deze vogels bedreigd 
wordt.
Peter Zwitser heeft over de oce-
anen van zowel het noordelijk als 
het zuidelijk halfrond gevaren en 
prachtige foto’s van zeevogels 
gemaakt. Hans van Weenen be-

gon met het onderzoeken van 
het plasticprobleem tijdens zijn 
studie scheikunde. Hij gaat nu 
in op de vraag wat de toekomst 
is van dit inmiddels mondiale 
probleem dat hij ‘global plastic’ 
noemt. De lezing is tot stand ge-
komen op initiatief van de Vogel-
werkgroep Midden Kennemer-
land en Landschap Noord-Hol-
land. De lezing begint om 13.30 
uur.
Kaarten zijn voor 3,00 euro te 
koop bij de klantenservice of re-
serveer via 0251-655678/ cas-
tricum@bibliotheekkennemer-
waard.nl. De toegangsprijs is in-
clusief consumptie.

Achtste-groepers huilen niet 
krijgt Musicalworld Kids Award
Bakkum - Vrijdag werd in de 
Dansende Duinen op het ter-
rein van Dijk en Duin de Musi-
calworld kids Award uitgereikt. 
De voorstelling ‘Achtste-groe-
pers huilen niet’ was de winnaar.
Onder begeleiding van Toon-
beeld zoekt een groep vrijwilli-
gers de schoolvoorstellingen uit 
voor alle basisscholen van Cas-
tricum, Akersloot en Limmen. 
Eén van de voorstellingen die dit 
jaar geboekt is voor groep 7/8 

is ‘Achtste-groepers huilen niet’. 
De voorstelling is gemaakt naar 
het populaire boek van Jacques 
Vriens en won de prijs met 28% 
van de stemmen. De muziekthe-
atervoorstelling gaat over het 
vieren van de herinnering. Wie 
zich aan wil sluiten bij de groep 
vrijwilligers is welkom. Bel voor 
meer informatie Toonbeeld tel.: 
0251 659012 en vraag naar Ma-
rion Albers of Manda de Jong of 
mail tnbmanda@xs4all.nl.

Limmen - Zaterdagochtend is er 
voor kinderen van vier tot en met 
negen jaar van 10.30 tot 12.00 
uur een Oud Hollandse spellen-
ochtend in Conquista. Zaterdag-
avond 31 maart is er in Club-Xtra 
van 19.00 tot 22.00 uur het spel 
Minute to win it. Conquista is op 
zoek naar vrijwilligers. Mail voor 
vragen of meer informatie naar 
nadine@conquista.nl.

Spelletjes doen 
bij Conquista

Dilvis op Castricum105 in 
Ondernemend Castricum
Castricum - Woensdag 4 april 
is er op Castricum105 weer een  
aflevering te beluisteren van On-
dernemend Castricum. Hein Dil 
van Dilvis te Akersloot is ditmaal 
te gast in de studio. Elke eerste 
woensdag van de maand van 
19.00 tot 20.00 uur wordt een on-
derneming uit de gemeente Cas-

tricum uitgenodigd om over zijn/
haar bedrijf te komen vertellen. 

Aan bod komen de geschiedenis 
van het bedrijf, het reilen en zei-
len in de huidige tijd en de even-
tuele toekomstplannen. Ook de 
Kamer van Koophandel levert 
een bijdrage.

Castricum - Van 28 maart tot en 
met 15 mei exposeert Stichting 
Wisselwerk bij Klaver Vier aan de 
Dorpsstraat 45. Stichting Wissel-
werk is een dagbesteding en on-
derdeel van de Meergroep voor 
mensen met een psychische en 
verstandelijke beperking. De ex-
positie bestaat uit schilderijen, 
keramiek en glas in lood.  

Castricum - Vanaf woensdag 21 
maart zendt C-TV ook uit in het 
digitale pakket van Ziggo. Dat 
betekent dat inwoners van Cas-
tricum, die geen analoge tele-
visie meer hebben, weer dage-
lijks kunnen afstemmen op C-TV. 

Nieuws van C-TV Om de uitzending digitaal mo-
gelijk te maken heeft Ziggo di-
verse aanpassingen gedaan aan 
het netwerk en in de studio’s van 
Omroep Castricum. In Castricum 
en Bakkum zendt C-TV uit op ka-
naal 41, inwoners van Akersloot, 
De Woude en Limmen kunnen 
afstemmen via kanaal 46.

Castricum - Het thema van de 
landelijke autismeweek is ‘Laat 
ze meedoen’. Dit keer is het Au-
ticafé Castricum niet alleen ge-
richt op ouders, maar worden 
ook gemeenten en een aantal 
organisaties (zoals welzijnsor-
ganisaties, sportclubs,  werkge-
vers van vakantiebaantjes) uit-
genodigd. 
De thema-avond begint met 
twee korte lezingen. Hansje Veen 
van het Auticafé spreekt als ou-
der over effecten  van het weg-
vallen van het PGB. Een spreker 
van Per Saldo geeft een toelich-
ting op de laatste ontwikkelin-
gen met betrekking tot het PGB 
en de rol van gemeenten hierin. 
Na de pauze zal door alle aan-
wezigen in groepjes doorge-
sproken worden over de wensen 
en mogelijkheden in de regio 
voor het ondersteunen van kin-
deren en jongeren met autisme.  
Het Auticafé vindt plaats op 
dinsdag 3 april van 20.00 tot 
22.00 uur in de Juliana van Stol-
bergschool, Juliana van Stol-
bergstraat 3. De toegang is gra-
tis. Aanmelding en informatie: 
Hansje Veen, tel. 0251-679333 of 
auticafecastricum@hotmail.com. 

Thema-avond 
bij Auticafé

Workshop van Goed 
Contact druk bezocht
Castricum - Op 12 maart was er 
een drukbezochte internetmar-
ketingavond die vrouwennet-
werk Goed Contact organiseer-
de. Eelco Kraefft van het Am-
sterdamse content marketingbu-
reau Ehio Media legde ruim 60 
ondernemende vrouwen uit hoe 
ze Google kunnen beïnvloeden 
en hoe hun website, nieuwsbrief 
of blog bovenaan kan verschij-
nen in de zoekresultaten. Er was 
veel ruimte voor vragen en prak-
tische tips en veel vrouwen gin-

gen dan ook geïnspireerd huis-
waarts. Op 11 april organiseert 
Goed Contact een netwerkont-
bijt voor haar leden in het Ou-
de Theehuys. Tijdens het ontbijt 
wordt er aan de hand van stellin-
gen gediscussieerd over het the-
ma leiderschap ten aanzien van 
zichzelf én ten aanzien van de 
medewerkers en collega’s. Meer 
informatie op de website: www.
goed-contact.nl. 
Foto: Babette Welboren Fotogra-
fie.

Expositie bij 
Klaver Vier
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Dorpskerk klinkt als kathedraal 
tijdens Iskra Monumentconcert
Castricum - Zaterdag 31 maart 
wordt het Iskra Monumentcon-
cert verzorgd door Joseph Puglia 
op viool en de Hongaarse cellist 
Örs Köszeghy. Het concert be-
gint om 20.15 uur in de Dorps-
kerk en op het programma staan 
werken van Bach, Ravel en Ko-
daly.
Tijdens het concert zal de klei-
ne Dorpskerk van Castricum 
klinken als een heuse kathe-
draal wanneer violist Joseph Pu-
glia het publiek meeneemt in 
de Tweede Partita voor Vioolso-
lo. Bach laat deze muziek varië-
ren van hoog tot zeer laag, van 
uitbundig tot verstild maar blijft 
spannend en virtuoos. En dit is 
nog maar een deel van het Mo-
numentconcert. Met cellist Örs 
Köszeghy speelt Puglia het Duo 
voor viool en cello van Kodaly en 
Ravel’s Sonate voor viool en cel-

lo. Kaarten kunnen gekocht wor-
den via www.iskra.nl of vanaf 45 
minuten voor aanvang aan de 
concertkassa. 

Reünie Turbo in Bobs
Uitgeest - Zaterdag 31 maart 
organiseren dj’s Rob Roest en 
René Lust voor de zevende keer 
de reünie Turbo Toen. Het feest 
der herkenning heeft dit jaar als 
thema: TopPop Yeah! De twee 
voormalig dj’s van de Uitgees-
ter discotheek Turbo 2000 kun-
nen inmiddels van een traditie 
spreken. Net zoals de vorige af-

leveringen laten Rob en René de 
lekkerste dansbare muziek ho-
ren uit vooral de jaren ‘70, ‘80 
en ‘90. Turbo Toen is zaterdag 31 
maart vanaf 21.00 uur. Wie meer 
wil weten kijkt op www.discotur-
bo2000.nl. Kaarten kosten 10 eu-
ro en zijn verkrijgbaar bij de re-
ceptie van Bob’s Party Palace.
 

voorjaar. drukte in de bouw
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Castricum - Activiteitenclub 

Stapmaatjes Stapmaatjes, voor gezellige 
mensen tussen 30 en 55 jaar, 
gaat op tweede paasdag fietsen. 
Startpunt is het NS-station Cas-

tricum. Er wordt een bezoek ge-
bracht aan Hortus Bulborum in 
Limmen en het strand van Eg-
mond. 

Spullen welkom voor 
rommelmarkt C-Squad
Castricum - Op zaterdag 31 
maart houdt theatergroep C-
Squad weer een rommelmarkt. 
Deze vindt plaats in Geesterha-
ge van 9.00 tot 14.30 uur.

Op vrijdagavond na 17.30 uur 
kan men spullen afleveren bij 
Geesterhage. En op afspraak 
worden ze op vrijdag 30 maart 
tussen 18.00 en 21.00 uur op-
gehaald. Bel hiervoor 0251-
659333 na 20.00 uur of mail naar 

rommelmarkt@c-squad.nl. De 
theatergroep is op zoek naar al-
lerlei spullen maar geen meu-
bels. C-squad is de jongste thea-
tergroep van Castricum en heeft 
in mei 2010 de zeer succesvol-
le productie Famed op de plan-
ken gebracht. 
Op dit moment wordt er hard ge-
repeteerd voor een nieuwe pro-
ductie. De opbrengst van de 
rommelmarkt is voor deze nieu-
we productie.

Programma 29 maart t/m 4 april 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.00 uur zaterdag 18.30 uur 
zondag 20.00 uur maandag 18.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
The Best Exotic Marigold Hotel
donderdag 20.00 uur vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 15.30, 18.30  & 21.00 uur 

zondag 15.30 uur 
maandag, dinsdag 20.00 uur 

woensdag 15.45 & 20.00 uur 
The Hunger Games

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag 20.00 uur 

The Descendants
maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 

Hysteria
dinsdag 14.00 uur 

Extremely Loud & Incredibly Close
vrijdag 18.30 uur 
The Iron Lady

zaterdag 13.00 uur 
Sprookjesboom

zaterdag & zondag 15.30 uur 
woensdag 15.45 uur 

Achtste groepers huilen niet
zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Tony 10

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

The Muppets

Descendant met George Clooney
Matt King (George Clooney), va-
der van twee dochters, wordt 
gedwongen zijn verleden en 
zijn toekomst met andere ogen 
te gaan bekijken wanneer zijn 
vrouw betrokken raakt bij een 
ernstig bootongeluk in Waiki-
ki. Wanneer Alexandra hem ver-
telt dat haar moeder ten tijde van 
het ongeluk een verhouding had, 
wordt Matt gedwongen om op 
een andere wijze naar zijn leven 

en zijn nalatenschap te kijken in 
een week waarin hij veel belang-
rijke beslissingen moet nemen. 
Samen met zijn dochters gaat hij 
op zoek naar de minnaar van zijn 
vrouw. 
Tijdens deze zoektocht krijgt hij 
te maken met een afwisselen-
de reeks van humoristische en 
soms pijnlijke situaties, en be-
seft hij dat hij zijn leven en gezin 
weer aan het opbouwen is. 

Hysteria is een ondeugende ro-
mantische komedie, gebaseerd 
op een waargebeurd verhaal, 
over de uitvinding van de vibra-
tor tegen de vrouwenziekte ‘hys-
teria’ in het Victoriaanse Enge-
land. Klachten van hysterische 

Hysteria vrouwen worden tijdelijk verhol-
pen door een zogenoemde ‘bek-
kenmassage’. 
In hun zoektocht naar de meest 
doeltreffende behandeling krij-
gen ze hulp van een in elektri-
citeit gespecialiseerde uitvinder, 
en besluiten ze te experimente-
ren met een nieuw elektrisch ap-
paraat. 

Castricum - Op zondag 1 april 
staat De Soos in teken van een 
spellenmiddag, met spellen als 
Hints en Wat neem je mee op 
reis. Vanaf 14.00 uur zijn mensen 

Spelletjesmiddag in De Soos
met en zonder beperking wel-
kom in Jongerencentrum Disco-
very op de Dorpsstraat 2a schuin 
tegenover het NS-station. 
Discovery is rolstoeltoegankelijk.  
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Door het lint...
Castricum - Woensdag 21 
maart opende wethouder Bert 
Meijer op ludieke wijze het ge-
heel verbouwde pand van Reakt 
De Wissel op de Gasstraat 3. 
Reakt biedt mensen met psy-
chiatrische en/of psychosociale 
problematiek steun in hun func-
tioneren. Per fiets legde de wet-

houder in het pand een gemar-
keerde route af en werd langs de 
zijlijn aangemoedigd door alle 
genodigden. Aan het einde van 
de route fietste hij door het lint. 
Dit was het moment van de offi-
ciële opening.
Belangstellenden kunnen ook 
een kijkje nemen bij De Wissel.

Ouderen genieten van 
schoonheidsbehandeling
Akersloot - Bewoners van 
woonzorgcentrum Strammer-
zoom zijn getrakteerd op een 
schoonheidsbehandeling. Ook 
de heren wilden zo’n verwenbe-
handeling niet missen en geno-
ten er enorm van. Eerst was er 
gebak bij de koffie en daarna 
startten de behandelingen. Be-

woners die nog niet aan de beurt 
waren, konden een zeepket-
ting maken in ’t Trefpunt. Na de 
beautybehandeling werden de 
handen verzorgd en de nagels 
gelakt. De verwennerij is moge-
lijk gemaakt door onder andere 
de stichting ‘Ook voor jou’ en het 
Oranjefonds.

Voor laatste keer kroostrijke 
gezinnen bij Oud-Castricum
Castricum - De foto-expositie 
over de grote Bakkumse en Cas-
tricumse gezinnen is voor het 
laatst te bezichtigen op de eerst-
volgende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum, die ge-
houden wordt op zondag 1 april 
in het Historisch Informatiecen-
trum De Duynkant aan de Ge-
versweg 1b. Dit betreft foto’s van 
in totaal zo’n dertig families met 

bekende namen als De Graaf, 
Groot, Glorie (foto), Veldt et ce-
tera. Er wordt ook een film ver-
toond die Hans Kinders samen 
met Cor Smit over dit onder-
werp heeft gemaakt. Hierin ver-
tellen kinderen van de families 
Zonneveld, Dekker en Lute over 
het vroegere gezinsleven. Be-
langstellenden zijn welkom in De 
Duynkant van 12.00 tot 17.00 uur.

Cursus keramiek
Bakkum - De vereniging Per-
spectief geeft een vervolg op de 
succesvolle beginnerscursus ke-
ramiek die gegeven wordt door 
de kunstenares Ineke Koops.
In zes lessen wordt ingegaan op 
de verschillende technieken en 
mogelijkheden.
Het uiteindelijke doel van de cur-
sus is om een eigen stijl te ont-
wikkelen.

De cursus loopt van donderdag 
12 april tot en met 31 mei van 
19.30 tot 22.00 uur in Ateliers De 
Duinrand, Van Oldenbarneveldt-
weg 37 Bakkum. Aanmelden: Jo-
anne_vetter@hotmail.com of via 
tel.: 0251-655183.  

Castricum - In de week voor Pa-
sen wordt in de kerken het lijden 
en sterven van Jezus herdacht. 
In de Maranathakerk in Castri-
cum gebeurt dit op de woens-
dagavond al vele jaren met me-
ditatieve dans. Danservaring is 
niet nodig. Iedereen is welkom 
op 4 april vanaf 19.45 uur in de 
kerk op de hoek Beatrixstraat/
Kleibroek in Castricum. Kos-
ten vijf euro. Aanmelden kan via 
0251-652729/651035.

Meditatief dansen

Castricum - De workshop Beter 
Slapen is voor iedereen die toe is 
aan een gezonde nachtrust.
‘… En morgen gezond weer op!’ 
is het motto van deze workshop
De workshop Beter Slapen wordt 
door Context in Castricum in 
ontmoetingscentrum Geester-
hage gegeven op donderdag 12 
april  van 15.00 tot 17.00 uur. 
Deze workshop is kosteloos voor 
burgers uit  Castricum
Aanmelden kan telefonisch 
(088) 3571790 of (088) 3571980 
of via de website www.context.nl 

Workshop 
Beter Slapen

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Castricum - Ruim vijftig buurt-
bewoners zijn dinsdag 20 maart 
in de Tuin van Kapitein Rommel 
aanwezig geweest bij de infor-
matieavond over zonnekracht. 

De sprekers, Piet Geerke van 
CALorie en Berend Olde Rik-
kert van Zon-IQ, hebben alles 
rond zonnepanelen op de da-
ken uit de doeken gedaan. Piet 
ging in op wat CALorie allemaal 
doet en betekent in de CAL-ge-
meenschap. Iedereen kan zich 

Zonnekracht

Koor De Vredeburgers 
op zoek naar versterking
Limmen - Gemengd koor De 
Vredeburgers is begonnen met 
het instuderen van het nieuwe 
repertoire. Daarbij zijn nieuwe 
leden, vooral sopranen, welkom. 
Mensen die van zingen houden 
en niet ouder zijn dan zestig jaar 
worden  uitgenodigd om tijdens 
repetities vrijblijvend de sfeer te 
komen proeven van dit gezellige 
koor. Er wordt wekelijks op don-
derdagavond gerepeteerd in het 

protestantse kerkje aan de Zuid-
kerkenlaan in Limmen. Het koor 
bestaat uit ongeveer veertig le-
den. 

Het repertoire is klassiek geva-
rieerd waarbij het accent ligt op 
lichte operamuziek. Het eerst-
volgende optreden is tijdens de 
4 meiviering. Voor meer infor-
matie: 072-5052087/5052235 en 
www.devredeburgers.nl.

aanmelden voor de nieuws-
brief: www.calorieenergie.nl. Be-
rend zette uiteen wat zonnepa-
nelen kunnen opleveren. Uit de 
intensieve interactieve discus-
sies over draaimeters en terugle-
veren aan het net, blijkt dat Cas-
tricum warm loopt voor zonne-
kracht. Velen waren benieuwd 
of zonnepanelen inmiddels voor 
henzelf voldoende aantrekke-
lijk waren. Dat bleek inderdaad 
het geval gezien de vele enthou-
siaste informatie- en offerteaan-
vragen. Stuur een mail naar zwa-
re001@hotmail.nl voor een infor-
matiepakket. 

Castricum - Vrijdag 30 maart 
is er weer unplugged friday bij 
Mezza Luna. Eten en drinken 
met op de achtergrond sfeervol-
le en gezellige live muziek? Re-
gionale helden ontmoeten elkaar 
op het podium van Grandcafé 
Mezza Luna. Een vaste huisband 
onder leiding van André Voebel 
varieert in repertoire en brengt 
op eigenzinnige wijze de aller-
bekendste songs met een intiem 
karakter.
Deze vrijdag treedt Nienke van 
den Berg als zangeres op.
Unplugged friday is gratis en 
toegankelijk voor iedereen, men 
hoeft dus niet uitsluitend te eten.
Muziek vanaf 20.00 uur.
Grandcafé Mezza Luna, Mient 1, 
Castricum.

Unplugged in 
Mezza Luna
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En nu ik!
“De Bakkerij is echt thuis”

Castricum - Kunst, wat hebben 
we eraan? Laura ten Zeldam, 24 
jaar, bestuurslid van poppodium 
De Bakkerij en beginnend kun-
stenares, kijkt nadenkend voor 
zich uit. Ze formuleert zorgvul-
dig. De klok is net een uur voor-
uit, de zomer lonkt en in de zon 
ziet zelfs het stationsplein van 
Beverwijk er vrolijk uit. “Voor een 
afstudeerproject van mijn oplei-
ding moest ik puur vanuit mezelf, 
dus zonder opdracht, een beel-
dend kunstwerk maken. Dat was 
voor mij heel leerzaam omdat 
ik me begon af te vragen waar-
om kunst eigenlijk zin heeft. Je 
moet altijd bedenken wat men-
sen er aan hebben.” Nu staat ze 
met haar vriend Arjan, die illu-
straties maakt, op de zondags-
markt in de Breestraat. Lau-
ra maakt schetsboekjes met de 
hand, waarbij ze tweedehands 
materialen gebruikt: casette-
hoesjes, Simson-blikjes, lucifer-
doosjes, lp-hoezen. Ieder boek-
je is gesigneerd, heeft een num-
mer en is uniek. 

Het kunstenaarschap heeft ze 
niet van huis uit meegekre-

gen: vader zit in de koeltech-
niek, moeder in de geneeskun-
de, broertje doet sport en ma-
nagement, zusje zit op de hoge-
re hotelschool. Toch is Laura een 
geboren creatieveling. 

“Al zolang ik me kan herinne-
ren vind ik schilderen en teke-
nen leuk. En ik ben fan van lezen. 
Mijn moeder zei wel eens dat ik 
buiten moest gaan spelen, ik zat 
veel binnen. Als kind zei ik twee 
dingen: ik word kunstenaar en ik 
krijg een zilvergrijze Audi. Toen 
zei mijn oma een keer dat je als 
kunstenaar nooit een Audi kunt 
kopen. Inmiddels wil ik ook he-
lemaal geen dure auto meer, ik 
wil liever zo’n oud blikken busje.
Na mijn middelbare school twij-
felde ik wat ik wilde. Ik vond wis-
kunde ook heel leuk. Na een half 
jaar reizen door Laos en Thailand 
ben ik de docentenopleiding aan 
de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten gaan doen. Die 
studie bestaat uit drie pijlers: 
beeldende kunst, waarbij je zelf 
iets moet maken; stage lopen, 
waarbij je lesgeeft; en kunst-en 
cultuurgeschiedenis. Een inten-

Laura verkoopt handgemaakte schetsboekjes in Beverwijk.

sieve studie, door de combinatie 
van die drie heel verschillende 
dingen. Uiteindelijk heb ik een 
kapel gemaakt, symbool voor 
rust en veiligheid in een drukke, 
hectische wereld met veel infor-
matie. De kapel is bedoeld voor 
een poppetje dat al jaren mijn 
talisman is. Ik heb hem bijna al-
tijd bij me, zeker als ik iets span-
nends moet doen. Dan heb je al-
tijd iets herkenbaars bij je.”
Naast de schetsboekjes werkt 
Laura op een naschoolse op-
vang en volgt ze een deeltijdstu-
die glas in lood in Brussel. “Na 
mijn docentenopleiding wist ik 
ineens zeker dat ik verder wilde 
met glas in lood. Dat is het me-
dium waar ik mijn ei in kwijt kan. 
Ik vind de combinatie van am-
bacht en spiritualiteit heel mooi. 
Je hebt er bijna geen apparatuur 
voor nodig. Lood is een zwaar, 
aards materiaal, terwijl glas heel 
licht is. Glas is meer dan een 
mooi materiaal, het laat natuur-
lijk veel licht door in alle kleu-
ren en er zit voor mij echt een 
geest in.” Laura heeft in Amster-
dam, Zaandam, Castricum, Alk-
maar, Bakkum gewoond en nu 
weer Castricum. Ze woont in de 
Dorpsstraat, boven poppodium 
De Bakkerij waar ze ook in het 
bestuur zit. 
“Toen ik in het bestuur kwam 
waren we net met de aankoop 
van het nieuwe pand bezig, dat 
was erg hectisch. Nu is er meer 
aandacht voor de organisatie en 
de structuur. We zijn hard bezig 
met de nieuwbouw, want in 2013 
moet er een nieuwe zaal zijn. 
Dan kunnen we weer doen waar 
we goed in zijn, namelijk band-
jes programmeren. Mijn focus 
ligt op het creatieve, dus nu ben 
ik bijvoorbeeld aan het kijken 
naar de vormgeving van de nieu-
we zaal. Ik zit zelf vooral doorde-
weeks in De Bakkerij, dan kun 
je goed praten. Het is een open 
plek waar iedereen zijn plek kan 
vinden. De mensen die er ko-
men zijn heel divers, doen heel 
verschillende studies en hebben 
daarmee verschillende visies. 
Dat is een typische Bakkerij-ei-
genschap. Er heerst een cultuur 
van ‘iedereen hoort erbij’. Ik heb 
me er altijd welkom en op mijn 
plek gevoeld. Het is echt thuis.” 
Zie ook www.lauratenzeldam.nl. 
Tekst en foto: Arjen de Wit.

Expositie in het Gemaal
Akersloot - Op 1 april worden 
de deuren van het Gemaal 1879 
geopend. Elke zondagmiddag 
van 13.30-16.30 uur en op aan-
vraag is in de maanden april en 
mei het werk te zien van Hans 
ten Broeke, beeldend kunste-
naar uit Akersloot. Om 12.00 uur 
wordt de expositie geopend door 
zijn kleinzoon Eben Berend; hij 
geeft het startsein door het ma-
ken van een vingerverfschilde-
ring. Hans beheerst een aantal 
disciplines in de schilderkunst 
en legt zijn ziel bloot in olieverf 
en acrylverf. Hij schildert zowel 
abstract als figuratief op doek 
en op hout. Op de foto een frag-
ment van een werk van de kun-
stenaar. 

’t Praethuys in Castricum
Castricum - ’t Praethuys is afge-
lopen donderdag onder overwel-
digende belangstelling geopend 
op de Dorpsstraat 23. De voor-
zitter van het bestuur, Jan Glau-
bitz, vertelde dat ’t Praethuys 
Alkmaar, dat dit jaar zijn tienja-
rige bestaan viert, voldoet aan 
een grote vraag. Volgens coör-
dinator Nel Kleverlaan is er be-
langstelling voor een locatie van 
’t Praethuys in Castricum. Hier 
wordt nu een luisterend oor ge-
boden, de overige activiteiten 
blijven in Alkmaar. 

Hierna volgden warme woorden 
van burgemeester Toon Mans. 
Een citaat uit het postuum ver-

schenen boek van Martin Bril 
sloot precies aan bij datgene wat 
’t Praethuys voor mensen met 
kanker kan betekenen. De vlag 
werd onder luid applaus van het 
publiek opgehangen en toen 
mocht de burgemeester nog de 
taart aansnijden die gesponsord 
was door  De Roset. Na een on-
gedwongen samenzijn maakte 
het publiek plaats voor de doel-
groep. Diverse mensen werden 
deze eerste ochtend al ontvan-
gen door de vrijwilligers. Hieruit 
blijkt dat ’t Praethuys al tijdens 
de eerste openingsochtend vol-
deed aan de vraag. De volgen-
de inloop staat gepland op don-
derdag 26 april vanaf 10.00 uur.

Spekman spreekt in Geesterhage
Castricum - De nieuwe partij-
voorzitter Hans Spekman komt  
woensdag 4 april naar Castri-
cum in het ontmoetingscentrum 
Geesterhage vanaf 20.15 uur. 
Spekman praat over de vernieu-
wing van de PvdA, de crisis en 

de bezuinigingen. Sinds het aan-
treden van de nieuwe voorzitter 
gaat het weer bergopwaarts met 
de PvdA. 

Hans Spekman wil de partij ver-
nieuwen en vergroten. Beken-

de punten van Hans Spekman 
zijn: het ledenaantal verdubbe-
len tot 100.000 leden, weg uit het 
PvdA-pand aan de Herengracht 
en verkiezing van de lijsttrekker 
door leden en niet-leden. Alle 
belangstellenden zijn welkom.º

Flashmob Bakkerspleintje
Castricum - Leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van basisscho-
len De Klimop, de Montessori, 
de Sokkerwei en de Juliana Stol-
bergschool verrasten vrijdag-
middag het winkelende publiek 
met een flashmob. Een flashmob 

is een groep mensen die plotse-
ling op een openbare plek sa-
menkomt, iets ongebruikelijks 
doet en daarna weer snel uit-
eenvalt. De jongens en meiden 
voerden een ritmische dans uit 
op het Bakkerspleintje..
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Voetbal en golf komen 
samen in toernooi
Uitgeest - Wie nog nooit van 
footgolf of de Nederlandse ver-
sie voetgolf heeft gehoord is 
geen uitzondering maar daar-
in komt binnenkort, als het aan 
Thijs Sluijter ligt, verandering.
Deze Uitgeester profvoetballer 
die bij verschillende binnen- en 
buitenlandse clubs speelde en 
momenteel bij Almere City voet-
balt, zet zich met hart en ziel in 
voor het toernooi “Footgolf Mas-
ters 2012” dat op 19 en 20 mei in 
Spaarnwoude wordt gehouden 
ten bate van de Dirk Kuyt Foun-
dation.
Op 19 mei spelen de recreanten 
en op 20 mei de profs, VIPS en 
sponsoren.
Footgolf is een combinatie van 
golf en voetbal en wordt met een 
voetbal gespeeld. Doel is de bal 
met zo min mogelijk trappen in 
de hole te krijgen, die speciaal 
voor dit spel een doornsnede van 
52 centimeter heeft.
Thijs vertelt dat het als grap be-
gon: “Met een aantal vrienden 
speelden we footgolf en kwa-
men zo op het idee om het gro-
ter aan te pakken en er een goed 
doel aan te verbinden. De Dirk 
Kuyt Foundation steunt en orga-
niseert sportprojecten voor men-
sen met een beperking. Sporten 
is voor hen niet vanzelfsprekend 
maar wel goed voor de gezond-
heid en belangrijk voor hun so-
ciale leven. Met enige aanpas-
singen kan deze doelgroep mee-
doen. Het is dus de opzet om 
met dit toernooi zoveel mogelijk 
geld bijeen te krijgen. Binnen-
kort worden amateurclubs bena-
dert en zullen er posters uitko-
men waarop  reclame gemaakt 
wordt voor dit evenement.”
Thijs heeft een aantal bekende 

voetbalnamen weten te verbin-
den aan dit toernooi. Onder an-
dere Gertjan Verbeek, Demy de 
Zeeuw, Kevin Hofland en Erwin 
Koeman trekken hun kicksen 
aan en prachtig is natuurlijk dat 
Ronald Koeman plotseling aan 
de telefoon hing met de mede-
deling dat hij graag meedoet.
Behalve dat het een buitenkans 
is eens te spelen met voetbalico-
nen, zijn er leuke prijzen te win-
nen en krijgt men aan het eind 
van de dag een body bag met 
cadeaus waarmee je thuis kunt 
komen.
Bovendien zijn er door middel 
van een veiling via de websi-
te www.footgolfmasters2012.nl 
van verschillende professione-
le clubs shirtjes met handteke-
ningen te verkrijgen. Via deze si-
te kan men zich ook inschrijven, 
er is nog plek maar haast is ge-
boden.
Hoofdsponsor in dit verhaal is 
L’Oreal (Fructis for men) maar 
meerdere sponsoren hebben 
zich reeds aan dit toernooi ver-
bonden.
Ook aan de inwendige mens is 
gedacht, sponsoren zullen na af-
loop getrakteerd worden op een 
barbecue.
Thijs: “Helaas kan Dirk Kuyt zelf 
niet aanwezig zijn omdat hij een 
paar dagen ervoor  naar het bui-
tenland vertrekt met het Neder-
lands elftal, maar met een video-
boodschap is hij toch vertegen-
woordigd.”
Behalve met voetballen wil Thijs 
zich in de toekomst meer gaan 
bezighouden met het organise-
ren van evenementen voor be-
drijven dus dit zal niet het laat-
ste zijn wat wij van hem gehoord 
hebben. (Monique Teeling)

Management Footgolf Masters 2012 met van links naar rechts Bjorn 
van der Geest, Menno Olgers en Thijs Sluijter

Drie nieuwe Nederlanders
Uitgeest - Voor drie inwoners 
van Uitgeest brak vorige week 
woensdag de dag aan dat zij 
zich officieel Nederlander kon-
den noemen. Een Somalische, 
een Cubaanse en een Griek wer-
den door burgemeester Mieke 

Baltus toegesproken in de raad-
zaal. De naturalisatieceremonie 
werd bijgewoond door familie-
leden en bekenden en door de 
nieuwe Nederlanders afgesloten 
met het afleggen van de ‘Verkla-
ring van verbondenheid’. Burge-

meester Baltus sprak de hoop 
uit dat de drie ook nog iets van 
hun eigen landsaard zouden be-
houden, om door te geven aan 
de overige Nederlanders. ‘Dat 
is goed voor ons allemaal.’ (foto: 
gemeente Uitgeest).

Speeltuin Kindervreugd weer open!
Uitgeest - Vanaf maandag 2 
april opent speeltuinvereniging 
“Kindervreugd” Uitgeest haar 
deuren voor een nieuw speel-
seizoen. De speeltuin is dit jaar 
geopend tot en met de herfst-
vakantie. Om te spelen kan er 
een kaartje worden gekocht bij 

de toezichthoud(st)er voor 1 eu-
ro per dagdeel. Willen kinde-
ren vaker komen spelen, dan 
kunnen zij het beste lid worden 
van de vereniging. Voor 22 eu-
ro per jaar kan het gehele gezin 
een jaar lang gratis spelen in de 
speeltuin. Daarnaast kunnen zij 

ook meedoen aan alle activitei-
ten van Kindervreugd, zoals de 
workshops, kinderdisco en het 
carnaval.
De openingstijden zijn als volgt: 
ma, di, do, vr: 15.30-17.30 uur, 
wo: 13.30-17.00 uur, za: 10.00-
12.00 & 13.30-17.00 uur. Op zon-
dag is de speeltuin gesloten. Tij-
dens de schoolvakanties van Uit-
geest gelden andere openingstij-
den. Kijk hiervoor op www.speel-
tuinuitgeest.nl. Buiten de norma-
le openingstijden is het mogelijk 
om de speeltuin af te huren voor 
bijvoorbeeld een kinderfeest-
je of schoolreisje. Op de zondag 
wordt de tuin in twee dagdelen 
verhuurd, namelijk van 9.30 tot 
14.00 uur en van 14.30 tot 18.30 
uur. Ook kan de speeltuin op de 
zaterdagmiddag van 12.00 tot 
13.30 uur gehuurd worden.

Boomfeestdag op de Kooglaan

Uitgeest - Wethouder Wil 
Spaanderman heeft woensdag 
21 maart, op Nationale Boom-

feestdag, samen met leerlingen 
van groep 6/7 van de Paltrok-
school een aantal struikjes ge-

plant in een plantsoen aan de 
Kooglaan. Het ging om Lonicera 
(groenblijvende kamperfoelie), 
Spiraea (roze bloeiende spier-
struik) en vlinderstruiken. Wet-
houder en leerlingen kweten 
zich enthousiast van hun taak. 
Maar omdat het om bijna vier-
honderd struiken ging, moest 
het karwei worden afgemaakt 
door medewerkers van de ge-
meentelijke buitendienst.

Na afloop van het plantkar-
wei bedankte de wethouder de 
schooljeugd hartelijk voor hun 
betrokkenheid. De leerlingen 
kregen een passend aandenken 
aan de boomfeestdag.  
Het thema van de boomfeestdag 
van dit jaar was: ‘Bomen (be)le-
ven’. (foto: gemeente Uitgeest)
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Nieuws van de vereniging 
‘Vrienden van Pincehely’
Uitgeest - Zoals u ondertus-
sen wel weet onderhoudt de Uit-
geester vereniging ‘Vrienden van 
Pincehely’ al vele jaren het con-
tact tussen Uitgeest en het Hon-
gaarse dorp Pincehely. Medio 
2011 deed men in deze krant 
verslag van een uitwisselings-
reis, waarbij Uitgeester kinde-
ren mochten logeren bij Hon-
gaarse gezinnen in Pincehe-
ly. Deze reis was een daverend 
succes, mede doordat er dank-
zij gulle giften vanuit de Uitgees-
ter gemeenschap heel veel mooi 
en goed bruikbaar spelmateriaal 
aan het kinderdagverblijf aldaar 
werd geschonken. 
Zoals in het reisverslag van me-
dio 2011 al werd aangekondigd, 
was het de bedoeling dat er in 
2012 wederom een jeugdreis zou 
plaatsvinden, maar dan anders-
om: een bus vol Hongaarse kin-
deren is uitgenodigd om in ju-
ni 2012 Uitgeest te logeren. Dit 
is altijd een geweldig spekta-
kel voor deze Hongaarse kinde-
ren, want de meeste jongens en 
meisjes gaan nooit op vakantie, 
en zijn dus ook nog nooit in het 
buitenland geweest… Helaas 
dreigde de economische crisis 
roet in het eten te gooien. De fi-
nanciële omstandigheden zijn in 
Hongarije heel slecht; 50 pro-
cent van de mensen in Pincehe-
ly is werkeloos! Hierdoor werd al 
gauw duidelijk, dat de Hongaar-
se ouders deze uitwisselingsreis 
voor hun kinderen niet konden 

betalen. Om de kinderen niet in 
de kou te laten staan, besloot 
de vereniging daarom de kos-
ten voor deze reis zelf op zich te 
nemen. Uit eigen middelen kon 
de helft van het benodigde be-
drag op tafel gelegd worden; de 
resterende helft moest op één of 
andere wijze nog bij elkaar ge-
schraapt zien te worden….
Gelukkig is dat inmiddels ge-
lukt, opnieuw dankzij ruimhar-
tige steun vanuit de Uitgeester 
bevolking! Na een oproep in di-
verse kranten kwamen vele klei-
ne en grote bedragen binnen en 
tijdens de kerstsamenzang op 
de Waldijk is door alle mensen 
bij elkaar 225 euro gedoneerd! 
Dankzij uw hulp en steun is het 
nu dus mogelijk geworden, dat 
de Hongaarse kinderen in Uit-
geest komen logeren.
De Hongaarse kinderen (28 in 
totaal, plus 8 begeleiders) ko-
men met een bus aan in Uitgeest 
op zaterdag 23 juni en zij ver-
trekken weer op vrijdag 29 ju-
ni (waarbij de bus weer zo veel 
mogelijk vol gestopt zal met door 
u geschonken spullen, die men 
in Hongarije uitstekend kan ge-
bruiken). Tijdens deze week wor-
den er onder andere een bezoek 
gebracht aan Medemblik, het 
strand, het klimduin, en het Dol-
finarium. Ook worden de kinde-
ren getrakteerd op een barbe-
cue.
Toch heeft men nog wat extra 
hulp nodig om deze reis tot een 

succes te maken: voor enkele 
kinderen en de beide chauffeurs 
wordt nog gezocht naar een 
gastgezin. Lijkt het u leuk om 
voor een paar nachtjes onder-
dak te bieden, neemt u dan con-
tact op met tje.vanduin@ziggo.
nl  of 0251-310757. Verder kunt u 
de organisatiew, om het hen nog 
net iets gemakkelijker te maken, 
altijd nog financieel steunen. Het 
banknummer is 3520259 ten na-
me van Vrienden van Pincehely.
Tot slot graag nog even uw aan-
dacht voor het volgende: van 25 
september tot en met 3 oktober 
2012 gaat een bus met Uitgees-
ter volwassenen op weg naar 
Hongarije, om aldaar bij de men-
sen in Pincehely thuis te logeren. 
Voor deze reis zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. De prijs 
voor deze 8-daagse excursiereis 
naar Hongarije, met op de heen- 
en terugreis een overnachting in 
Zuid-Duitsland, is 260 euro per 
persoon. U logeert tijdens het 
verblijf in Pincehely bij gastge-
zinnen thuis en ter plaatse wor-
den door de Hongaarse vereni-
ging diverse excursies geor-
ganiseerd. Wilt u zich aanmel-
den? Dat kan via s.groet@case-
ma.nl of 0251-318245. En ook tij-
dens deze busreis zal de bus na-
tuurlijk weer volgepropt worden 
met zoveel mogelijk, door de Uit-
geester gemeenschap geschon-
ken hulpgoederen…
Siem Groet, Voorzitter vereniging 
Vrienden van Pincehely

Muziek centraal op 
Basisschool de Paltrok
Uitgeest - Op basisschool de 
Paltrok staan de komende drie 
weken volledig in het teken van 
muziek. Er wordt veel aandacht 
besteed aan verschillende soor-
ten muziek. Er is meer dan ge-
middeld aandacht voor zang en 
ritme.

Vaak is cultuur het onderge-
schoven kindje binnen het huidi-
ge basisonderwijs, de nadruk ligt 
toch vaak op taal en rekenon-
derwijs. Volgens basisschool de 
Paltrok in Uitgeest is het nood-
zakelijk eens per jaar een extra 
portie cultuuronderwijs toe te 
voegen aan de aangeboden les-
stof. 
Door de kinderen actief te la-
ten ervaren dat er meer is dan 
de normaal door hen beluister-
de muziek, wil de school de ken-
nis en vaardigheden van de leer-
lingen op het gebied van muziek 
een extra stimulans geven.
De leerlingen zullen op ver-
schillende manieren kennisma-
ken met de veelzijdigheid van 
het begrip muziek. Zo is er dins-
dag 27 maart een veelheid aan 
workshops aangeboden, in sa-
menwerking met de stichting 
Swing uit Alkmaar. Zij verzor-
gen workshops over Djembé, 

Capoeira, en Steeldrums, maar 
ook zal een heuse jazzband ac-
te-de-présence geven. Het pro-
ject werd de afgelopen week in-
geleid door elke ochtend muziek 
aan de kinderen te laten horen 
van verschillende pluimage. De 
school beoogt hiermee de kin-
deren zonder vooroordelen te 
laten luisteren en hen belang-
rijke zaken te laten ervaren zo-
als het verschil in ritme en dy-
namiek. De in deze eerste week 
geleerde basiskennis zal wor-
den uitgediept in de daaropvol-
gende weken. De school zal de 
kinderen proberen uit te dagen 
verder op de leerstof in te gaan 
door gebruik te maken van hun 
eigen interesses en manier van 
leren. Uitgangspunt is hierbij de 
theorie van de meervoudige in-
telligentie, die ervan uitgaat dat 
niet elk kind op dezelfde manier 
leert. Sommigen doen kennis op 
via geschreven taal, anderen vin-
den het prettig dingen te doen, 
of door met elkaar te praten en 
kennis uit te wisselen. De school 
verwacht dat op deze manier 
aan het einde van de projectwe-
ken de kerndoelen voor muziek-
onderwijs, zoals die door het Mi-
nisterie worden voorgeschreven 
ruimschoots gehaald zijn.

Geen kinderen meer in 
paspoort bijschrijven
Uitgeest - Met ingang van dins-
dag 26 juni vervalt de geldigheid 
van kinderbijschrijvingen in pas-
poorten. Vanaf die dag moeten 
kinderen een eigen paspoort of 
identiteitskaart hebben om naar 
het buitenland en terug naar Ne-
derland te reizen. 
Alle ouders en voogden die kin-
deren jonger dan 16 jaar in hun 
paspoort bijgeschreven hebben 
staan, krijgen daarover rond 15 
maart een brief van de minister 
van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties.  
De brief geeft aan of het nood-
zakelijk is dat het bijgeschreven 
kind een eigen reisdocument 
krijgt. Als dat het geval is, wordt 
aangeraden die in ieder geval 

vóór 1 mei aan te vragen. Dan 
is levering voor de zomervakan-
tie nog mogelijk. Normaal duurt 
het verwerken van een aanvraag 
vijf werkdagen. Vanwege de ver-
wachte drukte in verband met 
extra aanvragen heeft de leve-
rancier van de reisdocumenten 
echter veel meer tijd nodig. 
Heeft een bijgeschreven kind 
geen eigen reisdocument nodig 
vóór 1 september 2012, dan ver-
zoekt de gemeente deze niet te 
vroeg te komen aanvragen. Dat 
voorkomt extra drukte aan de 
publieksbalie.
Meer informatie over het verval-
len van de geldigheid van de kin-
derbijschrijving kunt u lezen op 
www.paspoortinformatie.nl.

Vanaf 26 juni hebben kinderen een eigen reisdocument nodig
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Kinderen Sint Maarten 
in actie voor het WNF
Limmen - Tijdens een drie we-
ken durend project op de Sint 
Maartenschool in Limmen heeft 
groep 8C actie gevoerd vanwe-
ge het vijftigjarig bestaan van 
het WNF. 
Op vrijdag 16 maart een spon-
sorloop georganiseerd door een 
aantal leerlingen in het park 
aan de Vuurbaak. Op zaterdag 
17 maart was een groep leerlin-
gen actief om geld te verdienen 
met het wassen van auto’s op 
het parkeerterrein van VV Lim-
men. Tenslotte werden er tijdens 
de tentoonstellingsavond van de 

Sintmaartenschool op 22 maart 
loten, knuffels en zelfgebak-
ken koekjes verkocht. Tijdens de 
druk bezochte veiling hebben de 
leerlingen hun zelf beschilderde 
potjes voor een pittig bedrag aan 
hun ouders verkocht. 
Op vrijdag 23 maart kwam er een 
vrijwilliger van het WNF, Kin Jan 
Truong. Hij heeft een presenta-
tie gehouden over het werk van 
het WNF en de actie ‘Samen los 
voor een groot pandabos’, Daar-
na heeft hij een cheque van 
874,64 euro in ontvangst kunnen 
nemen. 

Samen koken, samen eten
Castricum - In alle kernen van 
Castricum kan meegedaan wor-
den aan Meet & Eat. Deze acti-
viteit richt zich op mensen die 
het gezellig vinden eens in de 
maand samen met een enthou-

siaste vrijwilliger van het Rode 
Kruis een maaltijd te bereiden 
en te gebruiken om zo de con-
tacten te verbreden. Bij de deel-
nemer thuis worden de maaltij-
den klaar gemaakt. De deelne-

mer hoeft niet per se alleenwo-
nend te zijn en leeftijd is ook niet 
belangrijk. 
Voordat gekookt gaat worden 
wordt het menu besproken en 
worden al of niet samen de no-
dige boodschappen gedaan, dit 
is geen must. Het gaat bij Meet 
en & Eat zeker niet om culinai-
re hoogstandjes, maar om ge-
zellig samen een lekkere maal-
tijd maken. De vrijwilliger krijgt 
een budget voor de boodschap-
pen, de deelnemer draagt hier-
aan een (klein) deel bij.
Voorafgaand aan de eerste 
kookafspraak maken deelnemer 
en vrijwilliger kennis met elkaar 
zodat een goede match gemaakt 
kan worden. 

Wie meer informatie wil ont-
vangen of zich wil aanmelden 
als deelnemer kan contact op-
nemen met: Erica Bresser, te-
lefoon: 072 – 5051621, e-mail: 
cl.bresser@quicknet.nl. 
Foto: Nico Lute

MOV groep Castricum haalt 
800 euro op met vastenmaaltijd
Castricum - Op vrijdagavond 
23 maart en zaterdagavond 24 
maart heeft de MOV groep Cas-
tricum een vastenmaaltijd geor-
ganiseerd.

Op vrijdagavond was de maaltijd 
in de Eenhoorn in Bakkum en op 
zaterdagavond was de maaltijd 
in het parochiehuis in Castricum.
De avonden begonnen met een 
film over alle projecten die de 
MOV groep samen met RKVV 
DEM steunt in Ethiopië. In to-
taal hebben 48 mensen deel-

genomen aan de maaltijd. Deze 
bestond uit boerenkoolstamp-
pot met rookworst en hete blik-
sem met een gehaktbal. Na deze 
stevige kost was er een toetjes-
buffet met verschillende soorten 
Oudhollandse puddingen.

De volledige opbrengst komt ten 
goede aan het dagopvangpro-
ject voor gehandicapte meisjes 
in Welkite in Ethiopië.Voor meer 
informatie over de activiteiten 
van de MOV groep zie www.cas-
tricumvoorethiopie.

Monique Arkenbout pro- 
longeert de nationale titel
Castricum - In een zonovergo-
ten Venlo stond afgelopen zon-
dag tijdens de Venloop het Ne-
derlands Kampioenschap Hal-
ve Marathon op het program-
ma. AV Castricum atlete Moni-
que Arkenbout presteerde daar 
ijzersterk door in haar catego-
rie de nationale titel in de wacht 
te slepen. Bij de Circuitrun in 
Zandvoort was er succes voor 
Nel Grootjen. Op de 12 kilome-
ter was de Castricumse in haar 
categorie al haar concurrentes 
de baas.
Bij uitstekend loopweer ging Mo-
nique Arkenbout in Venlo voort-
varend van start. De eerste vijf 
kilometer werden door haar af-
gelegd in 19.20 min. Daarna trad 
een licht verval op en passeer-
de de Limmense de 10 kilome-

Monique Arkenbout op weg naar 
nationaal succes.

ter na 39.38 minuten. De finish 
werd bereikt in 1.26.00  waar-
mee zij concurrente Anneke Sta-
venga van de Loopgroep Aad 
Stigter met zo’n 20 seconden af-
troefde. Met deze zege verleng-
de Monique Arkenbout haar na-
tionale titel van vorig jaar. Ook 
Christian de Lie en Wesley Pau-
el stonden in Venlo aan de start. 
Beide AVC’ers  liepen een goe-
de halve marathon en passeer-
den de meet in respectievelijk 
1.09.48 en 1.09.56.
Bij de Circuitrun in Zandvoort 
was er ook Castricums succes. 
Hier kwam Nel Grootjen op de 
12 kilometer tot een fraaie eer-
ste plaats in haar categorie. Zij 
bereikte de finish na 54.41. Ria 
Stam viel met haar vierde plaats 
in 55.39 net buiten het podium.

Afsluiting seizoen VKIJ

Castricum - Afgelopen zater-
dag was de seizoensafsluiting 
2011-2012 voor de licentiegroep 
van de VKIJ (Vereniging Kenne-
mer IJsbaan).  Het mooie lente 
weer zorgde voor een fantasti-

Julia de Vries met de PR-topper 
bokaal.

sche dag in de duinen. ‘Wie is de 
Mol’ was de inzet van die mid-
dag. Enkele ouders hadden op-
drachten gemaakt met betrek-
king tot het afgelopen schaats-
seizoen. Dit leverde naast een 
stukje teambuilding ook veel hi-
larische momenten op. Na afloop 
was er een uitgebreide maaltijd 
in het clubhuis. Hier vond ook de 
evaluatie plaats van afgelopen 
seizoen. 
De VKIJ kan terugkijken op een 
succesvol  jaar met veel hoog-
tepunten. Dit uitte zich in een 
enorme lijst aan nieuwe clubre-
cords, persoonlijke records en 
baanlimieten. Ook was er de uit-
reiking van de progressie bokaal 
en de pr-topper bokaal. De pro-
gressie bokaal word uitgereikt 
aan diegene die de meeste pro-
gressie heeft gemaakt met het 

verbeteren van zijn/haar tijden 
en ging dit jaar naar Pascal Rem-
mers. De pr-topper bokaal gaat 
naar diegene die de meeste per-
soonlijke records heeft gereden 
afgelopen seizoen en ging naar 
Julia de Vries. Paulien Verhaar 
en Thom de Vries zetten beiden 
bij de dames en heren een nieu-
we standaard neer bij de clubre-
cords. Paulien (12 jaar) met  vijf 
nieuwe records op de 100, 300, 
500, 700 en de 1000 meter en 
Thom (elf jaar) met zes nieuwe 
records op de 100, 300, 500, 700, 
100 en de 1500 meter.

Met nog eens twee rijders die 
het NK jeugdmarathon hebben 
verreden een tweede plaats met 
het district Noord-Holland scho-
len ploegen achtervolging en 
Stella Muthert die in aanmerking 
komt voor de C-selectie in Alk-
maar was het een zeer goed sei-
zoen voor de VKIJ.
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Rammeltijd in Limmerpolder
Limmen - Fotograaf Peter van Renen is getuige geweest van een zeldzaam schouwspel. “In de Limmerpol-
der zag ik zes hazen die met de rammeltijd, of paartijd, in de weer waren. Rammelaars, de mannetjes, ko-
men dan op de moerhazen af, zoals de vrouwtjes heten. Ze verzamelen zich in kleine groepjes. De rammen 
ruiken onder de staart van de moer of ze bronstig is en in dat geval wordt zij achtervolgd door de rammen. 
Dat zie je op de foto. De ram met de beste conditie kan de moerhaas daarna dekken.” 

Toekomst onzeker voor VVV
Castricum - Op dinsdag 13 
maart bezocht het college van B. 
en W. de VVV in Castricum om 
te praten over de toekomst, want 
die is nogal onzeker. In 2008 
sloot de gemeente Castricum 
samen met de VVV een presta-
tieovereenkomst af voor vijf jaar. 
Dit contract loopt tot en met de-
cember 2012. Voor de periode 
erna moeten nieuwe afspraken 
worden gemaakt. Maar de ge-
meente staat voor een forse be-
zuinigingstaak en ook de VVV is 
hierbij betrokken.
De combinatie van een VVV-
winkel en een ANWB-vestiging 
is een ijzersterke formule. Op 
dit moment is nog niet bekend 
hoe de nieuwe vijf-jarencontrac-
ten met de ANWB eruit komen 
te zien en welke vestigingen met 
de VVV worden verlengd. Om-

In actie om eigenwijs 
stuk ijzer te behouden

Castricum - Het is een oude 
brandweerwagen uit Vriezeveen, 
de Bakbus van De Bakkerij, en 
binnenkort heeft die een eigen 
website en een pagina op Face-
book. Want een groep vrijwilli-
gers wil niet dat de bus verkocht 
wordt en heeft actiegroep ‘Red 
de Bakbus’ opgericht. De groep 
wil de bus van De Bakkerij over-
nemen en op de weg houden.
In de periode dat de jongeren 
van De Bakkerij geen onderko-
men hadden werden toch allerlei 
muzikale georganiseerd. De ge-
luidset stond opgeslagen in een 
garage en de vrijwilligers moes-
ten bij optredens meerdere ma-
len met spullen vanuit de opslag 
naar de podia/festivals in de om-
geving en terug rijden. Om het 
werk te vergemakkelijken heeft 
De Bakkerij vijf jaar geleden 
een oude brandweerwagen ge-
kocht, een Ford Transit uit 1968. 
Eelco Zwikker van De Bakkerij: 
“De bandwagen kon geen beter 
nieuw baasje krijgen. Dat de bus 
redelijk goedkoop was speelde 
een belangrijke rol bij de beslis-
sing om de bus aan te kopen. En 

de bus ziet er geweldig uit. Een 
charismatisch eigenwijs stuk 
ijzer, misschien wel net zo eigen-
wijs als de gemiddelde Bakke-
rijer.” De bus is in de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot een Bak-
kerij icoon. Ondertussen heeft 
De Bakkerij een nieuw pand en 
wordt de bus alleen nog gebruikt 
als reclameobject of als vervoer-
middel voor de festivals. Eel-
co: “Het bestuur van de Bakkerij 
heeft besloten om de bus te ver-
kopen. Een begrijpelijke beslis-
sing, de bus moet weer gekeurd 
worden, kost veel geld in onder-
houd én de Bakkerij kan het geld 
goed gebruiken. Maar wij willen 
het hoofdstuk Bakbus in de ge-
schiedenis van De Bakkerij nog 
niet sluiten. Aan de inzet ligt het 
niet, aan de kennis en midde-
len om de bus in een accepta-
bele staat te krijgen helaas wel. 
Wij zijn nu op zoek naar spon-
sors, knutselaars en een plek om 
aan de bus te werken in ruil voor 
naamsvermelding op de website 
en Facebookpagina en veel aan-
dacht op de drukbezochte festi-
vals van De Bakkerij.”

Publieksbalie nu ook op 
woensdagmiddag open
Castricum - Met ingang van 3 
april is de Publieksbalie in plaats 
van woensdagochtend geopend 
op woensdagmiddag van 12.00 
tot 16.00 uur. Uit reacties van het 
publiek en bezoekcijfers blijkt 
dat vooral de zaterdagochtend 
zo populair is, dat de gemeen-
te de vraag nauwelijks aankan, 
met grote wachttijden tot gevolg. 
Vooral veel ouders met school-

gaande (basis)schoolkinderen 
maken van de zaterdagmorgen-
openstelling gebruik om reisdo-
cumenten en identiteitsbewij-
zen te regelen. Een ander tijd-
stip in de week is voor de kinde-
ren geen optie, omdat zij dan op 
school zitten. In juli 2012 wordt 
onderzocht of deze nieuwe ope-
ningstijden het gewenste resul-
taat hebben.

Lekker weekendje Texel ven op vakantiecentrum Den-
nenoord. Dit centrum maakt ook 
onderdeel uit van het Univé le-
denvoordeelprogramma waar 
men als Univé klant gebruik van 
kunt maken. Bekijk alle leden-
voordelen op de website: www.
unive-noordkennemerland.nl/le-
denvoordeel. 
Op 1 november 2011 hebben 
Univé en SenZ het contract on-
dertekend voor een collectieve 
overeenkomst. Univé is een ver-
zekeraar zonder winstoogmerk; 
een goede reden voor SenZ om 
de samenwerking aan te gaan. 
Maar er is meer. Ook de regio-
nale betrokkenheid en aanwe-
zigheid van Univé heeft SenZ 
doen besluiten te willen samen-
werken. Zo is Univé met hun re-
gionale winkels altijd in de buurt. 
Men vindt Univé Noord-Kenne-
merland aan de Maerelaan 6 in 
Heemskerk en aan De Drie Lin-
den 1 in Limmen. 

Limmen - Zaterdag omstreeks 
0.40 uur raakte een 17-jarige 
jongen uit Heiloo ernstig ge-
wond toen hij door het dak van 
een loods viel. De jongen was 
met vrienden aan het voetballen 
op de Bloemenhof in Limmen. 
Hij klom op het dak. ondanks 
advies van zijn vrienden dat 
niet te doen. Hij zakte er door-

Gewond na val door dak
heen en kwam tien meter lager 
op een betonnen vloer terecht. 
Het slachtoffer liep verschillende 
ernstige verwondingen op, waar-
onder vermoedelijk een schedel-
basisfractuur. Hij werd per am-
bulance overgebracht naar het 
MCA. Er werd assistentie ver-
richt door personeel van een 
traumahelikopter.

dat de bijdrage van de gemeen-
te fors minder wordt, is de ver-
wachting dat een VVV/ANWB-
kantoor vanaf 2013 waarschijn-
lijk niet haalbaar is. 

Een oplossing kan zijn om te 
kiezen voor een ‘VVV-agent-
schap nieuwe stijl’. Een agent-
schap doet dan dienst als een 
soort bijkantoor, vaak gelegen 
op een toeristisch knooppunt. 
Zo’n VVV-agentschap heeft een 

touch-screen portaal: een com-
puterzuil waar de klant uitge-
nodigd wordt om zelfstandig op 
zoek te gaan naar de gewens-
te informatie. Daarnaast biedt 
het agentschap allerlei folders. 
Het wachten is dus nog op dui-
delijkheid over de ANWB-plan-
nen. Daarna wordt nog uitvoerig 
gesproken met alle partijen en 
mogelijke strategische partners 
waarna een beslissing wordt ge-
nomen. 

Castricum - Op dinsdag 20 
maart hebben Lucien van Ruth 
namens SenZ, de ledenservice 
van ViVa! Zorggroep, en Richard 
Bloedjes namens Univé de fami-

lie Klok in het zonnetje gezet. Het 
gezin is winnaar van het week-
endje weg naar Texel. Zij won-
nen de prijs dankzij de aanmel-
ding als lid van SenZ. Zij verblij
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Chiara met Hot Chocolate 
aan kop in de dressuurcup
Castricum - Chiara Prijs heeft 
met haar nieuwe paard Hot Cho-
colate afgelopen zondag een 
mooie overwinning behaald op 
de Chio competitiewedstrijd in 
Assen. Met een deelnemers-
veld van 35 combinaties was ze 
de concurrentie met bijna 72% 
te sterk af. Met de nummer twee 
scheelde het bijna drie procent. 
Chiara en Hot Chocolate gaan 
nu aan de leiding in de compiti-
tiewedstrijd voor junioren in Ne-
derland. De Chio junioren com-
petitiewedstrijd is er voor de 
leeftijdscatogerie van 14 tot 18 
jaar.
Sinds Chiara afgelopen decem-
ber Hot Chocolate kreeg heeft 
ze alles gewonnen wat er maar 
te winnen viel. Zo schreef ze 
het Internationale driesterren 
concours in Drachten op haar 
naam en won ze op een na al-
le Chio wedstrijden. Chiara’s an-
dere paard, Michigan, doet het 
ook erg goed. Met hem heeft ze 
onlangs een intermediar 1 wed-

strijd gewonnen met 66.8% en 
hiermee is ze nu intermediar 2 
startgerechtigd. Dit is vrij uniek 
voor een zeer jong meisje (17), 
want als ze haar komende wed-
strijd hoger dan 60% rijdt dan 
is Chiara met Michigan Grand 
Prix., het niveau waar Anky van 
Grunsven in rijdt. Hiermee zou ze 
de jongste Grand Prix amazone 
ooit zijn.
Komende tijd word het zeer druk 
voor de Castricumse amazone. 
Zo staan er twee internationa-
le wedstrijden in Frankrijk op het 
programma en is er ook het EK 
junioren in Zwitserland . 

Ook zusje Noa timmert aardig 
aan de weg. Met haar 11 jaar is 
ze nu Z2 met haar pony Mast-
wood Blackberry bij de pony’s 
(hoogste klasse) en maakt ze dit 
jaar haar debuut op het interna-
tionale strijdveld. Voor haar is 
een EK nog wat te vroeg, want je 
moet 12 jaar zijn om aan het EK 
te mogen deelnemen. 

Rabo-Beachevent
Akersloot - Zondag 3 juni wordt 
voor de elfde keer op rij het Ra-
bo-Beachevent gehouden op het 
zandveld van handbalvereniging 
Meervogels in Akersloot. Deze 
dag nemen (voet)volleybalteams 
in een recreatief toernooi het te-
gen elkaar op. 

Er kunnen zich nog teams aan-

melden. Teams bestaan uit zes 
personen, wat de volleybalteams 
betreft en de voetvolleyteams 
hebben aan drie personen ge-
noeg. De samenstelling van het 
team kan bestaan uit gemengde 
populatie. 
Opgeven kan met het formulier 
dat te vinden is op de website 
van de club: www.meervogels60.
nl. Het terrein bevindt zich aan 
de Boschweg 3.

Castricum - Ook dit jaar biedt 
AV Castricum op zondag 1 april 
om 10.30 uur de Cooper condi-
tietest aan op de atletiekbaan 
aan de Zeeweg. Doel van de test 
is om in de tijd van twaalf minu-
ten een zo groot mogelijke af-
stand af te leggen. Deelname is 

Coopertest bij AV Castricum
mogelijk voor leden en niet-le-
den en is gratis. De Coopertest is 
een erkend middel om iemands 
basisconditie te meten. Op www.
avcastricum.nl staat de comple-
te tabel van de Coopertest. Aan-
melding kan die dag tot 10.15 
uur.

Vitesse geen partij voor 
de titelkandidaat KFC
Castricum - Slechts 10 minuten 
kon het publiek van Vitesse dro-
men van een positief resultaat 
tegen koploper KFC. Want al in 
de tweede minuut kwam Vitesse 
op voorsprong. Maar lang duur-
de dat niet. Binnen een half uur 
werd het kwaliteitsverschil tus-
sen de gehavende thuisploeg en 
het op volle oorlogssterkte aan-
tredende KFC tot uitdrukking 

gebracht in de score. En na 90 
minuten prijkte een 1-6 einduit-
slag op het scorebord en daarop 
was weinig af te dingen.

Zoals gezegd startte Vitesse zeer 
verrassend door al in de tweede 
minuut op voorsprong te komen. 
Bij een van de eerste aanval-
len van de thuisploeg reageer-
de KFC allesbehalve adequaat, 

en uiteindelijk was het Tom Spil 
die de bal alsnog over de lijn wist 
te krijgen: 0-1. Maar lang kon Vi-
tesse die voorsprong niet vast-
houden. Al in de tiende minuut 
werd het 1-1, toen de verzwakte 
verdediging van Vitesse niet al-
leen vergat een voorzet te voor-
komen maar ook de spits van 
KFC vlak voor doel geheel vrij liet 
inkoppen: 1-1. Daarna ging het 
snel. Het kwalitatief veel sterke-
re en fanatiekere KFC kwam bin-
nen 20 minuten op een 1-4 voor-
sprong. Maar de meeste tegen-
goals waren toe te schrijven aan 
onvoorstelbaar slecht verdedi-
gen bij spelhervattingen. Vlak 
voor rust werd het zelfs nog 1-5 
alvorens Robin Bakker uit een 
vrije trap de lat geselde.
Kort na rust werd het zelfs 1-6 en 
vanaf dat moment gooide KFC de 
handrem er op. Vitesse probeer-
de nog wel de score een beter 
aanzien te geven, maar anders 
dan de afgelopen weken wist de 
thuisploeg nauwelijks kansen te 
creëren. Het enige positieve voor 
Vitesse was dat de concurrentie 
ook allemaal punten verspeelde, 
zodat de tiende plek nog steeds 
in zicht blijft.

Heren Meervogels 1 kampioen!  

Akersloot – Het was de laatste 
handbalwedstrijd van het zaal-
seizoen en Meervogels stond 
tweede met een punt achter-
stand op De Blinkert. Dit bete-

kende dat de kans aanwezig was 
om kampioen te worden, maar 
alleen bij een gelijkspel of verlies 
van De Blinkert en winst aan ei-
gen zijde.

Meervogels moest het tijdens de 
laatste wedstrijd tegen Berdos 
doen zonder Jelle Putter en Rob 
van Huisstede, die allebei met 
blessures kampen. Uitkomen-
de op totaal acht man, dus een 
wissel. Meervogels die de aan-
vallen uitspeelde en voor de ga-
ten in de verdediging van Berdos 
zocht, wist verschillende keren 
goed het doel te vinden. Slor-
dig balverlies aan beide kanten 
zorgde aan het eind van de eer-
ste helft voor snelle breakouts en 
een gehaast spel. In de tweede 
helft kon Meervogels de stand 
verder uitbreiden en de wedstrijd 
had een eindstand van 36-24. 

Meervogels is hiermee kampi-
oen geworden en doet volgend 
jaar weer mee in de regioklasse.

Lente wandeltocht
Castricum - Op zondag 1 april 
wordt een lentewandeltocht ge-
lopen voor liefhebbers die graag 
in de natuur van Castricum wil-
len bewegen. Het vertrekpunt 
voor de wandeltocht is om 11.00 
uur bij Bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Zeeweg in Castri-
cum. De tocht wordt begeleid 
door Roel van Moerkerken en 
heeft een lengte van circa 8 tot 
10 kilometer. Onderweg wordt 
een kopje koffie gedronken. Er 
zijn geen kosten aan de activiteit 
verbonden en men kan zonder 
opgave deelnemen. Consump-
ties zijn voor eigen rekening en 
een duinkaart is nodig. Voor  in-
formatie kan op werkdagen ge-
beld worden met de Stichting 
Welzijn, telefoon 0251-656562. 
Het mailadres van de stichting 
is: info@welzijncastricum.nl.

Zondag 1 april 14.00 uur:

Limmen - ZTS

balsponsor:	 ZVK METSELWERKEN

pupil v.d. week:	joS EN diRK hoLLENbERg (SpELERS LiMMEN d1)
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Rotary komt in actie voor goede doel
Heiloo - Rotaryclub Heiloo doet 
de Kustrally in 2012 herleven met 
de toevoeging ‘Rijden voor Wa-
ter’. Op zaterdag 2 juni vanaf 9.00 
uur rijden de deelnemers het 
plein bij Winkelhof ’t Loo op; au-
tomobielen en motoren van der-
tig jaar of ouder en jongere spe-
ciale uitvoeringen die het bekij-
ken waard zijn. Om 10.30 uur 
is de start. Via het stationscen-
trum rijden ze Noord-Holland in. 
Omstreeks 17.00 uur worden de 
deelnemers terugverwacht op 
het plein. Na een korte tijd voor 
bezichtiging is de prijsuitreiking 

en een diner. Deelnemers kun-
nen zich opgeven via de web-
site www.kustrally.nl. Zoals ge-
bruikelijk wordt er gereden voor 
een goed doel. Dat is dit jaar de 
in Heiloo opgerichte Stichting 
Maak Ethiopië Gezonder. De op-
brengst gaat integraal naar wa-
terprojecten in dat gebied. 

Op zondag 17 juni gaat voor de 
vijfde keer de PCC-Maalwater 
Run van start. Rotaryclub Hei-
loo organiseert dit recreatieve en 
wedstrijd hardloopevenement in 
samenwerking met atletiekver-

eniging Trias. Voor de allerjong-
sten is er de bambinirun over 
vierhonderd meter. De jongeren 
tot twaalf jaar kunnen twee km 
lopen. Er is ook een mogelijkheid 
om vier en tien km hard te lo-
pen. Inschrijven kan vanaf nu via 
www.avtrias.nl. 
Het batig saldo van de spon-
sor- en deelnamegelden wordt 
bestemd voor Stichting Shelter-
Box Nederland. ShelterBox voor-
ziet in noodonderdak, warmte en 
waardigheid voor mensen die 
getroffen zijn door (natuur)ram-
pen. 

Open dag op 5 april met demonstraties

Mooij Verf verlegt de grenzen! 

Heemskerk - Sinds twee jaar 
kan de professionele verwer-
ker van verf bij Mooij Verf op de 
Trompet in Heemskerk terecht. 
Ook voor verfverwante artike-
len Na jarenlang vanuit Bever-
wijk de regio te hebben bediend 
is het bedrijf in april 2010 naar 
Heemskerk verhuisd. Richard 
Vermeulen, accountmanager, 

Matthijs de Jong en Richard Vermeulen.

legt uit: ‘Op deze locatie  kunnen 
wij de klant nog beter van dienst 
zijn. Zo beschikken wij nu over 
een compleet opleidingscentrum 
waar wij voor onze klanten op-
leidingen kunnen verzorgen. Dit 
kunnen vakgerichte opleidin-
gen zijn, maar ook Arbo gerela-
teerde  opleidingen.” Vestigings-
manager Matthijs de Jong vult 

aan: ”Daarnaast wordt ons as-
sortiment met oerhollandse verf-
merken, de perfecte bereikbaar-
heid en de ongedwongen sfeer 
door onze klanten zeer gewaar-
deerd”. Ook in breder perspec-
tief verlegt Mooij de grenzen. 
Niet alleen verf, maar onder an-
dere ook wandbekleding, zon-
wering, vloerbedekking en lami-
naat worden geleverd. Matthijs 
vertelt: “Net zoals je bij groot-
handels in de ons omringende 
landen ziet, worden we steeds 
meer een one-stop shop.” Don-
derdag 5 april organiseert Mooij 
Verf een open dag. In een infor-
mele sfeer kunnen geïnteres-
seerden die dag tussen 15.00 
en 20.00 uur kennismaken met 
Mooij Verf en haar relaties. Di-
verse leveranciers houden de-
monstraties en informeren over 
hun producten. Tevens kan men 
kennismaken met de laatste no-
viteiten op het gebied van verf en 
de verwerking ervan. “Daarnaast 
zijn er geweldige acties waar de 
professionele verwerker niet om-
heen kan!” Het adres is De Trom-
pet 1161, tel.: 0251 767003. 

William Borst gast bij 
de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast William Borst uit 
Bakkum. William runt samen 
met zoon Fabian het roemruch-
te Hotel-Café-Restaurant Borst 
in Bakkum, dat al bijna 100 jaar 
in bezit is van de familie Borst. 
Bijna drie jaar geleden overleden 

de vrouw en dochter van Willi-
am bij een auto-ongeluk in Zuid-
Afrika. Vader en zoon hebben 
het leven weer zo goed mogelijk 
opgepakt. De uitzending is op 
donderdag 29 maart van 21.00 
tot 22.00 uur. Herhaling op zon-
dag 1 april van 12.00 tot 13.00 
uur. Foto: Combi Loek Anderson. 

Bakkum - Toen het buitenlicht 
rond 5.20 uur voor de derde 
keer aanging, ging de bewoon-
ster van een woning aan de Tet-
burgstraat kijken wat er aan de 
hand was. 

Er bleek ingebroken te zijn. Ver-

Inbrekers laten buit staan
der onderzoek wees echter uit 
dat de buit nog in de steeg stond. 
Er was een gaatje geboord in 
een kozijn van een keukenraam. 
Via dit gat kon het raam worden 
geopend. 

Uit de woning werden onder an-

deren een computer, laptops en 
geld gestolen. 
Ook pakten de inbrekers twee 
fietsen weg uit een schuur, 
waarvan zij de sleutel in de wo-
ning hadden gevonden. 

De inbrekers lieten veel van de 
gestolen spullen achter in de 
steeg naast de woning, waaron-
der de computer en de fietsen.

Cum laude voor dirigent Emergo 
Castricum - Dirigent Erik van 
de Kolk (27) van muziekvereni-
ging Emergo is cum laude af-
gestudeerd met een negen voor 
zijn master examen dirigent Ha-
FaBra. Een bijzonder hoog resul-
taat. Het examen vond vrijdag 
plaats in het Koninklijk Conser-
vatorium Den Haag. Het fanfare-

orkest van Emergo is momenteel 
in voorbereiding voor het Open 
Nederlands Fanfare Kampioen-
schap op 28 april waar zij trach-
ten het resultaat van vorig jaar 
(tweede) proberen te verbeteren 
en dit jaar kampioen van Neder-
land te worden in de eerste di-
visie.

Traktatie voor Kerbert Dierentehuis
Toerkoop Zonvaart beste 
reisbureau Noord-Holland!
Regio - Reisbureau Toerkoop 
Zonvaart  mag zich vanaf heden 
profileren als beste reisbureau 
van Noord Holland. Het reisbu-
reau  is winnaar van de provin-
ciale verkiezing ‘Reisbureau van 
het jaar 2012’. Vanwege dit heug-
lijke feit heeft het reisbureau ge-
trakteerd. De medewerkers van 
Toerkoop Zonvaart IJmuiden 
brachten het Kerbert Dierente-
huis een bezoekje met  gebak, 
hondenkoekjes en kattensnoep. 
In het Kerbert Dierentehuis in 
IJmuiden, onderdeel van de Die-
renbescherming Noord-Holland 
Noord, worden jaarlijks honder-
den honden en katten liefdevol 
opgevangen, verzorgd en her-
plaatst bij nieuwe adressen. Ook 
is er een pension voor tijdelijke 
opvang. Het meeste werk wordt 
verricht door een groep vrijwilli-
gers. 
De verkiezing ‘Reisbureau van 
het jaar 2012’ is een initiatief van 
vakblad TravMagazine Reisrevue 
en heeft tot doel een bijdrage te 
leveren aan het voortdurende 
proces van kwaliteitsverbetering. 
De verkiezing heeft verschillen-

de ronden gekend. In de vierde 
ronde, de juryronde, werden de 
overgebleven beste twee reis-
bureaus per provincie door een 
vakkundige jury ondervraagd. En 
Toerkoop Zonvaart werd de win-
naar! 
Joke Jak vertelt: “In tijden van 
crisis, prijzenoorlog en internet-
geweld is het geen eenvoudi-
ge opgave een reisbureau te ex-
ploiteren, maar het lukt Toerkoop 
Zonvaart al 48 jaar uitstekend. 
Het blijkt dat veel reizigers zich 
op internet oriënteren en vervol-
gens bij het reisbureau boeken. 
Vaak moeten diverse reisonder-
delen op een goede manier aan 
elkaar gekoppeld worden. Het is 
heel prettig en tijdbesparend als 
men daarbij kunt rekenen op de 
deskundigheid van een profes-
sional. 
Met achttien filialen in Noord 
Holland is er altijd wel één in 
de buurt. In deze gemeente is 
een filiaal op de Dorpsstraat 51. 
Op de foto Joke Jak van het fi-
liaal IJmuiden die Mariëtte We-
ber  het gebak en snoep over-
handigd.
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Jeugd rugbyclub drie internationals rijker!

Castricum - Weer zijn er drie 
kanjers vanuit de CasRC jeugd 
doorgedrongen tot het Neder-
lands team U17. Alexander Kerk-
hof, Jeffrey Batterman en Tony 

Hoogenboom zijn al jaren vaste 
waarden in de jeugd van de Cas-
tricumse Rugby Club en dat be-
taalt zich uit. Zij spelen in Enge-
land mee in het Wellington Rug-

Piet winnaar toernooi
Castricum - Vorig weekend is 
Piet Castricum winnaar gewor-
den van het groots opgezet-
te Verner Oussoren toernooi. 
Dit evenement wordt ieder jaar 
door biljartvereniging ‘t Ste-
tje georganiseerd ter ere van de 
oud-voorzitter en medeoprichter 
Verner Oussoren. Het toernooi 
startte vrijdagavond met twintig 
deelnemers die ieder twee ron-
des speelden. Zaterdagmiddag 
speelden zij nog twee rondes 
waarna de vier tafelwinnaars be-
kend werden. Omstreeks 18.00 

uur werd er een pauze ingelast 
waar iedereen zich tegoed kon 
doen aan een stamppottenbuf-
fet. De halve finale was tussen 
Henk Revers en gastspeler My-
riam Kranendonk van biljartclub 
De Bevers uit Beverwijk. Myri-
am won. De volgende halve fi-
nalisten waren Piet Castricum en 
Hans Molenaar.
Deze partij werd door Piet ge-
wonnen. In de finale versloeg 
Piet Myriam waarna hij werd be-
kroond met de velbegeerde Ver-
ner Oussoren wisseltrofee. 

by Festival van 6 tot en met 13 
april. In dit toernooi nemen zij 
het met Jong Oranje op tegen 
jong Engeland en jong Canada.
Naast hun activiteiten bij hun 
thuisbasis op Wouterland, zijn 
Jeffrey Batterman en Tony Hoog-
enboom actief bij het talenten-
programma van de Rugby Aca-
demy Noord West. De afgelopen 
drie jaar hebben zij, onder de 
bezielende leiding van oud-in-
ternationals en CasRC coryfeeën 
Mats Marcker en Wiet van Duin, 
dagelijks hun twee uur rugby-
training afgewerkt. Batterman en 
Hoogenboom zijn ook geselec-
teerd om in mei mee te spelen 
in het Crossbordertoernooi, die 
plaatsvindt in Portugal. 
Dit toernooi dient als voorberei-
ding op het Europees kampioen-
schap.

Castricum - Peter had er zin in 
om zijn twee inhaalpartijen in 
winst om te zetten bij biljartver-
eniging WIK, wat hem ook luk-
te. De eerste partij tegen Jaap 
Frans was een opwarmertje en 
werd pas in 34 beurten beslist, 
maar de drie winstpunten wa-
ren toch voor Peter. Beide drie-
bandenspecialisten wisselenden 
productieve beurten af met veel 
poedels. Terwijl Jaap één hoge 
serie van elf caramboles en één 
van zes caramboles produceer-

de, moest Peter het hebben van 
meer maar veel kleinere series 
met een maximum van zeven 
caramboles. Volledig op stoom 
trad hij in het strijdperk voor 
zijn tweede partij tegen Henk 
Stengs, die een volledige offday 
had. Peter had een bliksemstart 
met een serie van zestien caram-
boles, waar Henk waarschijnlijk 
zo geïmponeerd door was dat hij 
maar niet los kwam in de partij. 
Peter ging voort en kon na ne-
gentien beurten zijn keu glimla-

Peter Weijers pakt twee keer 
winst in de laatste ronde

chend in de tas stoppen en was 
weer vier punten rijker. 

Een andere inhaalpartij was tus-
sen de stand-in van Cynthia Slin-
ger, Siem Bakkum, en Gert Lute. 
Siem behaalde de winst met vier 
punten door de partij in 28 beur-
ten winnend af te sluiten, vooral 
door drie hoge series van tien-elf 
en achttien caramboles. Bij Gert 
lukte het soms net niet, maar hij 
gaf toch kleur aan de partij door 
een hoge serie van 31 carambo-
les gevolgd door een serie van 
elf op het laken te toveren. Ver-
der was er winst voor Peter Vos 
tegen Klaas Jongeneel en Jaap 
Rumphorst tegen Henk Stengs. 

Loterij was groot succes
Castricum - Zaterdagavond 10 
maart vond de trekking plaats 
van de door Croonenburg geor-
ganiseerde loterij voor de aan-
leg van de eigen 2BEACH vol-
leybalvelden. In een goed gevul-
de en feestelijk aangeklede kanti-
ne in beach-sfeer werden de loten 
getrokken door Simon Bos, in de 
huid van ‘Notaris onder den Duy-
ven uit de Wouden’.  In de hoog-
ste categorie prijzen van 50 euro 
gingen de hoofdprijzen naar Ivan-
ka Heere, een smartphone, An-

ja With, een reis voor twee per-
sonen en Marlou van de Kommer, 
een flatscreen. Na afloop van de 
trekking was er een zeer geslaag-
de feestavond waarop volop in 
beach-outfit gedanst werd.

De opbrengst van de loterij was 
ruim 4.700 euro, waarmee de 
aanleg van de velden de komen-
de weken realiteit gaat worden. 
De beachvolleybalvelden worden 
aangelegd naast de atletiekvelden 
bij AVC.

FC Castricum nadert de kop-
positie dankzij zakelijke winst
Castricum - FC Castricum krijgt 
dit seizoen alle lof voor de aan-
vallende manier van spelen. Met 
56(!) goals in negentien wedstrij-
den is het de op één na meest 
scorende 2e Klasser in heel Ne-
derland. 
De vraag was of FC Castricum, 
dat tegen Hellas Sport vijf ba-
sisspelers miste, dit keer weer 
de drie punten binnen zou ha-
len. Het gemis van de basisspe-
lers noopte FC Castricum zake-
lijk te spelen. Die noodzaak werd 
ook ingegeven door de erbarme-

lijke staat van het hoofdveld. Ter-
wijl enkele basisspelers in de fi-
le stonden voor de Coentunnel 
besloot scheidsrechter Blom-
mensteijn toch te starten. Trainer 
Radjin de Haan was bij de be-
zoekers de gebeten hond, maar 
Blommensteijn maakte zijn be-
slissing tot echt zelf. 
Doelman Marius Jansen kon in 
de eerste helft werkeloos toe-
zien. De 24 –jarige sluitpost 
kreeg welgeteld één terugspeel-
bal en mocht nog een keer in ac-
tie komen voor het nemen van 

een achterbal. Na een half uur 
verraste Maarten van Duiven-
voorde doelman Jurgens van 
Hellas Sport met een geplaatste 
bal, 1-0. Blommensteijn had het 
helemaal verbruid toen de leids-
man ook nog een goal van Fran-
cis Asare afkeurde. Na rust ver-
dubbelde FC Castricum direct 
de score. Opnieuw Maarten van 
Duivenvoorde rondde een knap-
pe combinatie af met Peter Hes, 
2- 0. 
Na de rode kaart voor Jochem 
Koster kon Hellas Sport weinig 
meer uitrichten. De tien Zaan-
dammers kregen in de twee-
de helft welgeteld twee kansen. 
Cedric Bergen schoot met links 
van dichtbij over en middenvel-
der Bastiaan Penning haalde 
vanaf randje doelgebied droog 
uit, 2-1. na de tegentreffer stelde 
FC Castricum meteen weer orde 
op zaken. Een corner van Rober-
to Ortega werd uitstekend inge-
kopt door uitblinker Peter Hes, 
3-1. Met een beetje meer over-
leg had een monsterscore tot de 
mogelijkheden behoord.

Opvallend was verder de rent 
ree van Raymond Rijnsburger, 
voor het eerst sinds zes maan-
den weer in de hoofdmacht. De 
middenvelder viel vlak voor rust 
noodgedwongen in voor Sven 
Hoogenboom. (foto Han de 
Swart).

Vredeburg in de wachtkamer
Limmen - Op vrijdag 23 maart 
speelde het tweede achttal van 
schaakvereniging Vredeburg de 
laatste ronde in de bondscom-
petitie. De Limmers deden wat ze 
moesten doen om een kans op 
het kampioenschap in de vier-
de klasse B te houden: met 6-2 
werd gewonnen van het laagge-
plaatste Schaakmat 2 uit Zuid-
Scharwoude. Vredeburg 2 neemt 
nu plaats in de wachtkamer.

Titelconcurrent Krommenie 3 
speelt deze week tegen Purme-
rend 6: wint Krommenie met 5,5-
2,5 of meer dan pakt het de titel. 
In alle andere gevallen is Vrede-
burg 2 kampioen. De 6-2 kwam 
tot stand door overwinningen 
van Ronald van der Storm, Cees 
Dinkla, Robert Termes, Jan Leve-
ring, Hidde Ebels en Sandra Hol-
lander.

Op dezelfde avond werd ron-
de 23 van de interne compe-
titie gespeeld. Koploper Bob 
Stolp en achtervolger Jos Ad-
miraal noteerden een remise. 
Nummer drie Ed Stolp werd door 
Bert Hollander naar een neder-
laag gespeeld. De briljante slot-
zet van Hollander was van zeer 
grote klasse. Nummer vier Ha-
rold Ebels versloeg de nummer 
vijf Gertjan Hafkamp in een Si-
ciliaanse partij met tegengestel-
de rokades. De broedertwist tus-
sen Nico en Chiel Pepping werd 
beslist in het voordeel van de 
oudste. Jaap Limmen verkeer-
de in grootse vorm en won van 
Marlies Sturk in een enerveren-
de partij. Jan Brantjes trof het 
dat Paul de Ruijter er niet hele-
maal bij was, waardoor hij een 
al te gemakkelijke overwinning 
boekte.
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Grieks eten met passie bereid

Alles is goed in restaurant Olakala

Castricum - De naam Olakala 
betekent alles is goed oftewel 

okay. Het Griekse restaurant, ge-
vestigd op de hoek  Dorpsstraat 

Landschapsdag op 15 april
Veranderingen buitenge-
bied Castricum centraal
Castricum - Er wordt op 15 april 
een Landschapsdag georgani-
seerd met allerlei activiteiten. 
Om 10.00 uur wordt het evene-
ment door burgemeester Mans 
en wethouder Portegies ge-
opend op de boerderij van de fa-
milie Res aan de Provincialeweg 
1-3. Voorafgaande aan de Land-
schapsdag wordt er op woens-
dag 11 april vanaf 20.00 uur een 
informatieavond gehouden in ’t 
Achterom in Akersloot. 
Tien jaar geleden fuseerden 
Castricum, Akersloot, Limmen 

en De Woude. Kenmerkend van 
de nieuwe gemeente is dat de 
dorpskernen omgeven zijn door 
een waardevol buitengebied 
waar diverse landschapstypen 
voorkomen. Het beleid van de 
nieuwe gemeente is er het afge-
lopen decennium op gericht ge-
weest dit specifieke karakter van 
de gemeente te versterken. Er 
is een wethouder buitengebied 
gekomen en voor de Overleg-
groep Buitengebied Castricum 
is grote belangstelling. Er zijn 
ook vier wandelboekjes en een 

Muziek uit de Duin- en Zaanstreek

Castricum - Op zondag 1 april 
vindt er in het Jac. P. Thijsse Col-
lege, de Bloemen 65 in Castri-
cum een concert plaats. Het 
concert wordt gegevens door 
drie orkesten, Fanfare Orkest 

42/Burgemeester Mooijstraat 
bestaat vijftien maanden. Eige-
naar Kostas Zafeiroudis: “Het is 
niet van ver te zien dat het een 
Grieks restaurant is. Ik heb geen 
Griekse beelden en posters van 
de Acropolis. Dat zie je ook niet 
in restaurants in Griekenland.”  

Als je met hem praat bemerk je, 
dat hij een grote liefde heeft voor 
nieuwe Griekse gerechten, zoals 
bijvoorbeeld  gebakken mosse-
len met venkel. Kostas moeder, 
Vaso Angeloudi had negen jaar 
een restaurant in België. Kos-
tas erfde haar kooktalent. Hoe-
wel je hem altijd in de bediening 
ziet, is hij ook kok. Hij komt pas 
goed op dreef als hij over koken 
begint te praten. “Ik weet wel-
ke smaak ik wil hebben”, zegt hij 

“en ik zal voor de finishing touch 
altijd in de keuken de gerech-
ten even proeven of ik maak ze 
zelf. Voor onder meer scholieren 
en voor het personeel, dat hier 
in de buurt in de winkels werkt 
heb ik tot 17.00 uur een gyros-
schotel voor tien euro.” Die scho-
tel bestaat uit geroosterde var-
kensreepjes, huisgemaakte fri-
tes, tzatziki en een salade. Ook 
zijn er pita/gyros broodjes voor 
3.50 euro. 

“Een traditioneel Grieks gerecht 
is de stoofschotel met kruiden: 
stifado genaamd. Daarvoor haal 
ik biologisch rundvlees bij de 
groene slager Hans van Borre  in 
Castricum.” Kostas is geboren in 
Noord-Griekenland. Toen hij een 
Nederlandse vrouw leerde ken-

nen, kwam hij naar Nederland, 
maar toch blijft hij met hart en 
ziel een Griek. De producten, 
die hij gebruikt zijn bij voorkeur 
Grieks, zoals de bekende kala-
mata olijfolie. 

“Als wij met onze Griekse fami-
lie eten kennen wij geen voor-
gerecht en geen hoofdgerecht. 
Er komt een groot dienblad op 
tafel met allemaal verschillende 
gerechten in een kleine hoeveel-
heid. Dat traditionele gebruik 
pas ik ook toe in mijn restaurant. 
Op het menu staat nu een com-
binatie van acht mezes: vis, vlees 
of vegetarische gerechten onder 
meer tzatziki, auberginesalade 
en fêta uit de oven. 

Er kan doorlopend warm gege-
ten worden. Er zijn diverse kof-
fiesoorten (fair trade)  met on-
der meer koffie met Griekse li-
keur. Het restaurant ‘Olakala’ 
lijkt op een gezellige Griekse ta-
verne. Kijk ook eens op de fraaie 
website www.olakala.nl.  (Marga 
Wiersma) 

Emergo uit Castricum, Harmo-
nie Concordia uit Oostzaan en 
Fanfare Lamoraal van Egmont uit 
Egmond aan den Hoef. De mu-
zikale klanken die afkomstig zijn 
uit de Duin- en Zaanstreek, zijn 

te beluisteren vanaf 14.00 uur. 
Entree is 5,00 euro en voor kin-
deren tot 14 jaar 2,50 euro.

Het programma is divers. Emer-
go gaat op 28 april naar het 
Open Nederlands Fanfare Kam-
pioenschap en zal het werk wat 
daar gespeeld gaat worden The 
Spectrum of the Sky ten geho-
re brengen. Concordia Oost-
zaan heeft mystieke werken op 
het programma staan als Eternal 
Father, Strong to save en sluit 
af met het swingende Sing Sing 
Sing. Lamoraal speelt De Helde 
van Velde van Leon Vliex, Sir Du-
ke van Stevie Wonder en de so-
listen Wouter Buijs en Nick Peet-
oom zullen hun kunnen laten 
horen in Flying Mallets.
Alle orkesten staan onder leiding 
van jonge dirigenten. Gezien het 
grote bezoekersanimo heeft 
Emergo een voorverkoop opge-
start. Men kan een mail sturen 
naar info@emergo.org of bellen 
naar René Bos (06) 50662900.

fietsboekje uitgegeven en twee 
boeken van Ernst Mooij over de 
landschappen. 
Nu de nieuwe gemeente tien 
jaar bestaat wordt er weer een 
Landschapsdag georganiseerd 
om te laten zien wat er in deze 
periode veranderd is.  Op diver-
se locaties, herkenbaar aan de 
gemeentevlag, vinden activitei-
ten plaats. De agrariërs nodigen 
belangstellenden uit een kijkje te 
nemen op de bedrijven van Ge-
rard Veldt, de familie Res en in 
de Zanderij waar Menno Twisk 
vertelt over de bollenteelt daar. 
In Akersloot is men welkom bij 
het moderne veeteeltbedrijf van 
Hans Sander en Wendy de Ko-
ning. Op de locaties van deze 
agrariërs zijn ook natuurorgani-
saties en cultuurhistorische ver-
enigingen aanwezig met geva-

rieerde tentoonstellingen. Het is 
bovendien mogelijk weidevogels 
te observeren. In Akersloot ha-
ken de brandweer en de scou-
ting aan met een open dag. Ver-
der draait molen De Oude Knegt 
en de winkel is open. Het gemaal 
1879 is die dag gratis toegan-
kelijk en onthaalt de bezoekers 
om 12.00 uur met muziek van 
het Duo Leeghwater. In Limmen 
opent het kampeerterrein van 
het NTKC haar poorten voor het 
publiek. PWN presenteert zich in 
De Hoep. Op deze locatie krijgt 
men een beeld van de natuur-

herstelprojecten die zijn uitge-
voerd in de afgelopen tien jaar in 
het Noord-Hollands duinreser-
vaat en wat het inzetten van be-
grazing teweeg heeft gebracht in 
het duin. Er worden om 11.00 en 
13.00 uur vanaf De Hoep twee 
fietsexcursies gegeven. Van-
uit de nieuwe Gasterij ’t Ruiter-
huys is Landschap Noord-Hol-
land actief en kunnen belang-
stellenden zelf onderzoek doen 
in natuurgebied Zeerijdtsdijkje. 
Tijdens lezingen om 12.00, 13.00 
en 15.00 uur is te horen over een 
veelbelovend plan. 

AlleTijd speelt zaterdag 
op in café De Balken
Uitgeest - Zaterdag 31 maart 
staat de formatie AlleTijd op het 
podium van café de Balken. Alle-
Tijd is een Alkmaarse zesmans-
formatie met maar een doel: 
Feest op èn voor het podium! Dit 
motto is niet voor niets: ‘AlleTijd 

voor een feessie!’ Het repertoire 
bestaat uit covers van dansba-
re pop, classic rock en soul. Ze 
spelen met een eigen, aansteke-
lijk AlleTijd-sausje. De band start 
de eerste set rond de klok van 
22.30 uur. 
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Weer een gewestelijk kam-
pioen voor bv Onder Ons
Castricum - Na het behalen van 
het gewestelijk kampioenschap 
hoofdklasse libre door Sander 
Gosselink van bv Onder Ons, 
is het Cees Suurmond gelukt 
in Abbekerk  gewestelijk kam-
pioenschap bandstoten derde 
klasse te worden. Vrijdagavond 
won Cees zijn twee partijen. Za-
terdagmiddag werd de eerste 
partij ook in winst omgezet maar 
de tweede ging verloren. De der-
de, tevens zijn beste partij, werd 
gewonnen in 19 beurten.
Fred Augustijn uit Den Helder 
bleef het ook goed doen met vier 
winstpartijen en één verliespartij.
De stand na de gespeelde par-
tijen van zaterdag (met nog twee 
partijen te gaan op zondag) was 
eerste Cees met acht punten 
en een gemiddelde van 2.19 en 
tweede Fred Augustijn ook met 
acht punten en een gemiddelde 
van 1.945. De plaatsen drie en 
vier met beide zes punten had-
den ook nog kans op het kam-
pioenschap.
Zondag werd de eerste partij 
overtuigend gewonnen van de 
op de derde plaats staande Piet 
Knol. Fred Augustijn moest ge-
noegen nemen met een remise 
zodat Cees de finale inging met 
één punt voorsprong. De finale-
partij waar Cees aan remise ge-

noeg had ging niet al te floris-
sant van start. Na acht beurten 
kon Cees nog weinig grip krij-
gen op het harde en ongecom-
pliceerde spel van tegenstander 
Augustijn, zodat de achterstand 
al snel opliep tot 15 carambo-
les. Naarmate de partij vorder-
de kreeg Cees toch meer vat op 
het spel en kreeg zijn tegenstan-
der meer en meer last van de ze-
nuwen. Uiteindelijk kon de ach-
terstand langzaam worden om-
gebogen in een minimale voor-
sprong van twee carambo-
les in de 31ste beurt, 49-51. In 
de 32ste beurt scoorde Augus-
tijn vier caramboles en Cees nul, 
53-51. De 33ste beurt ging voor 
beide voorbij zonder score. De 
34ste beurt voor Cees twee en 
Augustijn nul, 53-53.  In de 35ste 
beurt voor Augustijn weer nul, 
maar voor Cees twee. De eind-
stand werd 53-55. 
Na deze zeer spannende fina-
lepartij mocht Cees zich,  ge-
zien zijn spel, terecht kampioen 
van het Gewest West Nederland 
noemen. Met het behalen van dit 
kampioenschap is Cees uitge-
nodigd voor de nationale finale 
die gehouden wordt in Berg op 
Zoom op 27, 28 en 29 april. De 
finale wordt gespeeld in café ‘t 
Dobbertje, Zuidzijdehaven 59.

Castricums danspaar zet carrière 
voort als professional danskoppel

Castricum - Het danspaar Mau-
rice Philipoom en Marieke van 
Londen dansen al geruime tijd 
als amateur op diverse wedstrij-
den in Nederland en ook inter-
nationaal. Na ruim 25 jaar gaat 
het stel vanaf 1 april van start als 
professioneel danspaar. Zij dan-
sen voor de VBD (Vereniging 
Beroeps Danssport). Afgelopen 
week hebben Maurice en Marie-
ke auditie gedaan om te zien of 
zij voldoen aan de gestelde cri-
teria.
Als amateurs hebben Maurice 
en Marieke gedanst in heel Eu-
ropa, van België tot Bulgarije en 
van Luxemburg tot Engeland. 
Zij behaalden daarbij nationale 
en internationale finaleplaatsen. 
Zo eindigden zij bij de beste 24 
paren van Oost Europa, werden 

Op de foto het danspaar Maurice 
Philipoom en Marieke van Lon-
den in actie in Bulgarije.

Openingsrit Tourclub Limmen
Limmen - Op zondag 1 april or-
ganiseert Tourclub Limmen haar 
eerste toertocht van dit seizoen. 
De snelheid zal om en nabij de 
30 km/uur liggen. Het vertrek is 
om 8.00 uur vanaf Café De Lan-
taarn en de afstand bedraagt 
ongeveer 100 km. Bij de Duin-
rand, even voorbij Zandvoort, is 
een koffiestop.
De finish is om ongeveer 13.00 
uur. Deelname is gratis voor le-
den en aankomende leden. 
Voor diegenen die op zaterdag 

21 april willen meedoen aan 
de Ronde van Noord-Holland 
(100/160 km), is dit een mooie 
voorbereiding.
Tourclub Limmen bestaat bijna 
veertig jaar en heeft 255 leden. 
Iedere zondagochtend wordt ge-
fietst in twee groepen, vanaf 8.30 
uur voor fietsers die snel wil-
len fietsen en om 8.45 uur voor 
hen die iets minder snel willen 
gaan. De groepen vertrekken 
vanaf de hoek Visweg/Ooster-
zijweg. Bijna iedere eerste zon-

dag van de maand wordt er een 
toertocht georganiseerd van on-
geveer 100 km tot 130 km. Deze 
vertrekken altijd om 8.00 uur bij 
café de Lantaarn. Ook is er een 
zogenaamde classic tocht in het 
programma opgenomen waar-
bij de afstand en snelheid zoda-
nig worden aangepast dat ook 
minder getrainde personen hier-
aan deel kunnen nemen. Voor 
slechts tien euro contributie per 
jaar is men al lid van de Tour-
club Limmen. Meer informatie 
op www.tourclublimmen.nl of bel 
Gerard Kuijs, tel. 0251-656779.

Red Stars met moeite langs Rooswijk
Castricum – Red Stars Vitesse 
heeft zondag de oefenwedstrijd 
uit bij Rooswijk met 3-4 gewon-
nen. De vierdeklasser uit Velsen-
Noord hield lang stand tegen 
de gasten uit Castricum, maar 
moest in de laatste inning capi-
tuleren. Bart Oorthuizen sloeg bij 
een 3-3 stand Jeroen Groenen-

dal binnen. Bij Red Stars ontbra-
ken, onder meer wegens vakan-
tie en blessures, elf spelers. De 
nieuwste tegenvaller is een zwa-
re schouderblessure voor Jasper 
van Schoor, die hierdoor waar-
schijnlijk het hele seizoen uit-
geschakeld is. Van Schoor wil 
zich, net als afgelopen seizoen 

toen hij met eenzelfde blessu-
re kampte, gaan toeleggen op 
het coachen van het team. Over 
twee weken speelt Red Stars, 
dan op de Puikman, opnieuw te-
gen Rooswijk. 
De competitie start zondag 15 
april, met een thuiswedstrijd te-
gen Double Stars Heiloo.

Witviscompetitie HSV Limmen
Limmen - De witviscompetitie 
van HSV Limmen is onderweg. 
De eerste wedstrijd, gevist in het 
Noord-Hollands kanaal bij de 
Omval, werd gewonnen in de A-
klasse door Co Duinmeijer voor 
Jan Walta en de kersverse pro-
movenda Mandy Schouws. In de 
B-groep was de winst voor Sjaak 
Schoorl, die zowel Han Duin als 
Dick Pekel wist te kloppen.
De vangst bestond hoofdzake-
lijk uit blankvoorn, kleine brasem 
en een enkele winde. De aantal-
len bleven rond de 20 stuks han-
gen, gewichten liepen tot zo’n 3 
½ kilo op.

Ook de tweede wedstrijd van de 
witviscompetitie wordt op de-
zelfde stek bij Ranzijn gevist. 
Door het warmere weer zal de 
vis dichter bij de kant azen en 
zijn goede voornvangsten maar 
ook brasemvangsten goed mo-
gelijk.
Datum is zondag 1 april, plaats 
van samenkomst parkeerterrein 
van Albert Heijn. Om 7.00 uur is 
de stekloting. Er wordt drie uur 
gevist. Er wordt gevist op ge-
wicht. Het gebruik van wormen 
is vanaf 1 april tot eind mei ver-
boden. De deelname kost 3,00 
euro. Vooraf opgeven niet nodig.

Benelux kampioen en vice-kam-
pioen van Nederland in de 21+ 
klasse. 
Na een periode in Italië te heb-
ben getraind en lessen te heb-
ben gevolgd, start een nieuwe 
tijd aan in hun carrière. Op 14 
april dansen zij in Steenwijk hun 
eerste professionele Grand Prix 
wedstrijd gevolgd door Assen 
en daarna het Blackpool Dance 
Festival in Engeland. Samen met 
hun trainers Paul Reijn uit Am-
sterdam, Benedetto Ferrugia en 
Simone Segatori uit Italië gaan 
ze hard aan het werk om ook 
bij de professionals een zo goed 
mogelijk resultaat neer te zetten. 

Dames Squash Reflex 
zijn e-Power kampioen
Castricum - De dames van 
Reflex hebben afgelopen vrij-
dag hun kampioenschap be-

zegeld met een 14-4 winst. Het 
team bestaande uit Antoinet-
te Daudt, Joke de Graaf, Astrid 

Kok, Miriam Boorsma en Mar-
jon van Campen (speelster Inge 
Rijken was het gehele jaar ge-
blesseerd), speelde het hele sei-
zoen buitengewoon stabiel. Van-
af de vierde wedstrijd stonden zij 
op de eerste plaats in de tweede 
divisie, de één na hoogste divisie 
in het landelijke damessquash. 
De wedstrijd op 9 maart was ei-
genlijk de meest spannende: die 
ging namelijk tussen de num-
mers een en twee. De dames 
van Reflex hebben deze wed-
strijd met de maximale score van 
15 punten overtuigend gewon-
nen van Squash City. Het kampi-
oenschap was daarmee al bijna 
een feit. De laatste wedstrijd was 
na de winst van de eerste twee 
speelsters voldoende om het 
kampioenschap veilig te stellen. 
De dames zijn rond middernacht 
door bestuursleden van Reflex 
gehuldigd met bloemen.




