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Castricum verlaat Forza
Castricum - Fractievoorzit-
ter Ralph Castricum is opge-
stapt bij zijn partij Forza. Re-
den voor dit vertrek is een in-
tern meningsverschil over 
de koers van de partij rich-
ting aankomende gemeen-
teraadsverkiezingen. Ral-
ph Castricum zal zich de ko-

mende weken oriënteren of 
hij aansluiting kan vinden bij 
een andere partij. 
,,Castricum heeft een stevi-
ge rechtse partij nodig, die 
het openarmenbeleid van dit 
college moet tegen zien te 
gaan”, zegt hij in een persbe-
richt.

Blinde man omver-
gelopen in NS-station

Castricum - De politie is 
op zoek naar getuigen van 
een ongeval bij het NS-stati-
on. Dinsdag omstreeks 15.40 
uur liep een 60-jarige blinde 
man uit Vught met zijn blinde 
vriendin op de trap onder het 
NS-station. 
Een treinpassagier liep in het 
voorbijgaan tegen de man 
op. Deze kwam daardoor ten 
val en viel met zijn hoofd op 

de treden. Hij liep hierdoor 
een hoofdwond op die door 
ambulancepersoneel verbon-
den moest worden. De be-
trokken voorbijganger liet het 
slachtoffer in hulpeloze toe-
stand achter. De politie komt 
graag in contact met deze 
man of met getuigen van het 
incident. De politie in Cas-
tricum is bereikbaar op tel.: 
0900-8844.

JPTeens in Kennemer Theater
Castricum - Op dinsdag 11 
en woensdag 12 april vertolkt 
JPTeens van het JPThijsse 
College de musical TarzOn-
Stage in het Kennemer The-

ater in Beverwijk. Onder de 
bezielende leiding van de re-
gisseuse Mirjam Spijker en 
muzikaal leidster Rolien Ei-
kelenboom werden er 49 

leerlingen, van brugklas tot 
eindexamenjaar uitverko-
ren om een rol in TarzOnSta-
ge te vertolken. Ook de de-
cors, visagie et cetera  wor-
den door leerlingen verzorgd. 
Net als het vorig jaar spelen 
de 15-jarige Maaike Huisinga 
en de 13-jarige Joep Kok de 
hoofdrol. Alle brugklas- en 
tweede klasleerlingen gaan 
de voorstelling zien. Ook is er 
een speciale VIP voorstelling 
voor personeel en er komen 
meer dan driehonderd basis-
schoolleerlingen. Kaarten via 
www.kennemertheater.nl.

Tijdelijke woningen voor 
jongeren en statushouders?
Castricum - Ron de Haan 
van De VrijeLijst stelt de ge-
meenteraad voor om op 
braakliggende locaties se-
mipermanente sociale huur-
woningen te laten plaat-
sen voor onder meer status-
houders en jongeren. Tege-
lijk oppert hij het voorstel om 
vergunninghouders urgentie 
te verlenen af te wijzen. De 
Haan denkt aan verplaats-
bare tijdelijke woningen met 
twee verdiepingen, geschikt 
voor eenpersoons huishou-
dens. In de gemeenteraad is 
een raadsvoorstel besproken 

dat gericht is op aanpassing 
van de huisvestingsverorde-
ning om statushouders ur-
gentie te blijven verlenen bij 
het toewijzen van woonruim-
te. De raad voelt daar voor-
alsnog niet veel voor. Het Rijk 
legt deze taakstelling aan ge-
meenten op en legt een boe-
te op als de gemeente hier 
niet aan voldoet. De provin-
cie huisvest vergunninghou-
ders dan op kosten van de 
gemeente, bijvoorbeeld in 
een hotel. 
Op 6 april praat de raad ver-
der over de kwestie.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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Geldig t/m zo 31 december 2017

Niet één week, maar...
Het HELE JAAR 
in de aanbieding

Lay’s of Doritos 
Alle soorten

2 zakken à 290 of 335 gram 

2 VOOR

partypacks

Page toiletpapier
Kussenzacht Design 16 rollen  

of Original 24 rollen

Unox stevige soepen
Alle soorten

3 blikken à 800 ml

3 VOOR

Bananen
Per kilo

 Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

099

649

319

400

Niet één week, maar...

Het HELE JAAR
in de aanbieding

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Geschrapte worteltjes
Geschrapte krieltjes
2 roomschijven                            
                           €4,99
Vleeswarentrio
Katenspek
Corned beef
Leverworst       €4,99

Kalfsschnitzel
25 % KORTING
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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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
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Verrommeling en 
krokodillentranen?

In de Castricummer van 29 maart stond een ingezonden brief 
van Rob Glass. Volgens zijn brief had GroenLinks een amende-
ment ingediend om te voorkomen dat bij de Dusseldorperweg 
10% hoger kan worden gebouwd. Met name CKenG en PvdA 
worden door Rob Glass genoemd als partijen die het amen-
dement op 23 maart in de raadscarrousel naar de prullenbak 
zouden hebben verwezen. Hij gaat daarbij niet in op de argu-
menten van PvdA en CKenG. Rob Glass ‘vergeet’ ook te ver-
melden dat GroenLinks het amendement dezelfde avond in de 
gemeenteraad nog heeft ingetrokken. GroenLinks heeft ver-
volgens, net als alle andere partijen in de Raad, zonder com-
mentaar ingestemd met het voorstel van het College. Dus niet 
eens tegengestemd! In het voorstel van het College wordt ove-
rigens niet voorgesteld om (sec) 10% hoger te bouwen. In het 
voorstel wordt het College de bevoegdheid gegeven (geen ver-
plichting) om indien de planuitwerking daartoe aanleiding geeft 
eventueel met een afwijking van maximaal 10% in te stemmen. 
Het voorstel dient dan wel aan twee voorwaarden te voldoen. 
Ten eerste mogen de belangen van eigenaren en gebruikers 
van nabijgelegen panden niet onnodig worden geschaad. Ten 
tweede zal het College de afwijking alleen mogen toestaan in-
dien het straat- en het bomenbeeld er niet onevenredig door 
wordt geschaad. Door deze twee voorwaarden kon de PvdA 
me het voorstel instemmen. Met de Zandzoom is iets geheel 
anders aan de hand. De PvdA heeft, net als een meerderheid in 
de Raad, enkele jaren geleden ingestemd met de mogelijkheid 
dat in het Zandzoomgebied woningen tot maximaal 11 meter 
mogen worden gebouwd. De fout die tijdens de uitwerking van 
de plannen is gemaakt, is dat daar onvoldoende rekening is ge-
houden met het straatbeeld en nabijgelegen bewoning. Daar-
door zijn aan de Kapelweg woningen van 11 meter hoog ge-
bouwd die, als het aan de PvdA lag, daar vanwege het straat-
beeld niet hadden mogen worden gebouwd. De ontwikkelings-
maatschappij van gemeente en Driessen Vastgoed heeft hier 
inmiddels leergeld voor betaald. Inmiddels zijn extra maatrege-
len genomen om bij alle nieuwe bouwplannen in de Zandzoom 
dit soort fouten te voorkomen.
Dave van Ooijen/Ada Greuter, fractie PvdA.

Castricum - Tijdens de rust 
van Ajax-FC Twente werd in 
de ArenA een ‘challenge’ ge-
houden waarbij de bal hoog 
gehouden moest worden. 
Acht partnerclubs van Ajax 
mochten ieder zes deelne-
mers laten meedoen aan de-
ze wedstrijd. In de categorie-
en vanaf JO12 t/m JO15 wa-
ren bij Vitesse’22 Kamal Ala-
raaij, Paolo Monasso, Teun 
Deuling, Rhys Maloney, Scott 
Spanjer en Hugo Vliese deel-
nemers aan de challenge. 
Uiteindelijk stonden er over 
het hele veld nog vier spelers 
waarvan in de hoek van Vi-
tesse alleen Hugo Vliese nog 
rustig bezig was. Zijn kun-
sten werden inmiddels ook 
door de camera¹s ontvan-
gen en waren dus op de gro-

te videoschermen in het sta-
dion te zien. Hugo kwam als 
eerste bij de middencirkel en 
ging rustig door met jong-
leren. Nog slechts een spe-
ler was er onderweg en toen 
die vlak bij de cirkel ook de 
bal van zijn voeten af liet val-
len was Hugo diegene die 
als winnaar uit de bus kwam. 
Hugo liet zien dat hij nog veel 
meer in zijn mars had en liet 
een aantal ‘rondjes om de 
wereld’ zien. Elke keer dat hij 
dat deed juichte het hele sta-
dion mee en zijn hele show 
was op de grote videoscher-
men close in beeld. Een ‘dub-
belrondje’ deed zijn show be-
sluiten en onder een luid ge-
juich en applaus ving Hugo 
de bal lachend in zijn han-
den. 

Jubilarissen bij brandweer
Akersloot - Vrijdag 31 maart 
hield de vrijwillige brandweer 
van Akersloot haar jaarver-
gadering. 
Na de soms hilarische te-
rugblikken over 2016 en 
het vooruit kijken naar 2017, 
werden door burgemeester 
Mans, Bart Kruijenaar, Roe-
land Eijpe, Ruud van Vliet, 
Maikel Smaalders en Jeroen 
Krom onderscheiden met het 
bronzen brandweerkruis van-

wege hun 12,5 jarig dienst-
verband. En werd er afscheid 
genomen van Gerard Boots 
die na 26 jaar de brandweer 
verlaat. 
Op de foto v.l.n.r.: Staand: 
Bart Kruijenaar, Roeland 
Eijpe, Ruud van Vliet, team-
manager Hakan Meijer, Mai-
kel Smaalders, burgemees-
ter Toon Mans en ploegchef 
Ton Dekker. Gehurkt: Gerard 
Boots en Jeroen Krom.

Mia Wijten is bij Laan
Castricum - Zondag 9 april 
om 14.00 uur vertelt Mia Wij-
ten over haar boekje; ‘Mijn 
camino’, wat gaat over haar 
voettocht naar Santiago de 
Compostela. De uitgave be-
staat uit kleurenfoto’s aange-
vuld met anekdotes en wordt 
tegen kostprijs verkocht.
In 2016 liep Mia Wijten vanuit 
Castricum, de pelgrimsrou-
te. In 130 wandeldagen liep 
Mia 2900 km. Zij liep door 
prachtige natuur en over lan-
ge rechte asfaltwegen en ge-
noot van de rust en ruimte.
Mia sliep op allerlei loca-
ties, trof daar heel uiteenlo-
pende omstandigheden aan, 
at overal de streekgerechten 
mee en dronk de familiewij-
nen op haar gastadressen.
Ze ontmoette veel verschil-
lende soorten pelgrims on-
derweg, soms kookte men 
gezamenlijk, liep zij enke-
le dagen met iemand op en 
hoorde hun wijsheden, pro-
blemen en ideeën over de 

wereld aan. Tijdens de wan-
deltocht nam Mia foto’s en 
iedere dag maakte ze een 
verslag in de vorm van een 
klein gedicht. Van deze ver-
slagen geeft Mia een presen-
tatie met dia’s en vertelt zij 
in het kort over haar voorbe-
reidingen en ervaringen, om 
geïnteresseerden zo deelge-
noot te maken van de avon-
turen onderweg naar Santia-
go. De lezing is gratis en het 
boekje kost negen euro.
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Close 2 Fire speelt in 
De Oude Keuken

Bakkum - Zondag 9 april 
treedt Close 2 Fire op in De 
Oude Keuken, een energiek 
singer-songwriters duo uit 
Castricum dat bestaat uit de 
vrienden Sjoerd en Patrick. 
Dit getalenteerde akoesti-
sche popduo speelt zowel ei-
gen muziek als covers in een 

eigen stijl. Relaxed en vrolijk 
met gebruik van twee stem-
men, verschillende gitaarpar-
tijen, mondharmonica en een 
voettamboerijn weten ze een 
zaal vol mensen te vermaken. 
Van 14.00 tot 16.00 uur op het 
terrein van Dijk en Duin, in-
gang aan de Zeeweg.

Toneellessen voor jeugd 
en voorstellingen Forento
Castricum - Forentokids 
worden ze genoemd, de kin-
deren die toneellessen krij-
gen van theatermaker en do-
cente Heleen van Wiechen. 
Forento heeft een toneelklas 
voor de starters en een pro-
ductieklas voor de gevorder-
den. 
De productieklas is al weer 
gestart. De groep heeft in fe-
bruari hun vorige lessen af-
gesloten met een voorstelling 
van Romeo en Julia in thea-
terzaal De Zwaan in Uitgeest. 
Op 12 april wil Heleen weer 
starten met de toneelklas. 
Tien lessen acteren en ter af-
sluiting een open les of mis-

schien een kleine voorstelling 
voor ouders en anderen. De 
lessen zijn op woensdagmid-
dag in de Kern. Informatie en 
aanmelden kan via: info@fo-
rento.nl. Ook voor jongeren 
en volwassenen zijn er mo-
gelijkheden. Forento is nu be-
zig met een familiestuk voor 
Koningsdag en gaat starten 
met een reprise van ‘Jacht-
boek van een jonkheer’ over 
het leven van Jonkheer Ge-
vers die in het Hof van Kijkuit 
heeft gewoond. De repetities 
starten begin mei en de voor-
stelling zijn half juli. De groep 
zoekt nog acteurs die hieraan 
mee willen doen.  

Parkeerplaats voor zwangere vrouwen

Castricum - Zwangere vrou-
wen kunnen sinds donder-
dag dichtbij parkeren bij 
duiningang Johanna’s Hof 
in Castricum. Duinbeheerder 

PWN en restaurant Johan-
na’s Hof hebben twee spe-
ciale parkeerplaatsen voor 
hen gerealiseerd naast de 
duiningang. Restaurant Jo-

hanna’s Hof bracht het idee 
in voor de speciale parkeer-
plaatsen. Marijke Dokter van 
het restaurant: ,,We krijgen 
veel jonge gezinnen op be-
zoek en kregen vaker dit ver-
zoek.” PWN, duinbeheerder 
en daarmee eigenaar van de 
parkeerplaats, steunde het 
initiatief. In eerste instantie is 
het een experiment tot okto-
ber 2017. PWN wil graag zien 
hoe zwangere bezoekers rea-
geren en of er voldoende van 
de plaatsen gebruik wordt 
gemaakt. 

Er wordt niet gecontroleerd 
of de parkeerplekken op de 
juiste manier worden ge-
bruikt, maar beide partijen 
hopen dat bezoekers er res-
pectvol mee om gaan.

Castricum - Op donderdag 
13 en 20 april kunnen be-
langstellenden in de biblio-
theek van Castricum deel-
nemen aan een tweedelige 

Workshop Windows in de bieb
workshop over Windows 10. 
Tijdens de workshop wordt 
stap voor stap uitgelegd hoe 
Windows 10 werkt en van 
welke handige functies men 

gebruik kan maken. De cur-
sus vindt plaats van 10.00 tot 
12.00 uur. 

Aanmelden kan via de agen-
da op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek.

Castricum - Vermoeidheid is 
een van de meest gehoorde 
klachten tijdens en na de be-
handeling van kanker. Her-
kenbaar? Een oncologisch 
fysiotherapeut is op donder-

Vermoeidheid 
bij kanker

dag 6 april van 10.00 tot 12.00 
uur aanwezig in ‘t Praethuys, 
Dorpsstraat 23. Aan de bij-
eenkomst zijn geen kosten 
verbonden. 
Aanmelden kan via info@
praethuys.nl of 072-5113644, 
maar is niet verplicht. ‘t 
Praethuys vindt elke eerste 
donderdagochtend van de 
maand plaats.

Mein Blind Date 
Mit Dem Leben

In de feelgoodfi lm Mein Blind 
Date mit dem Leben is een 
jongeman niet van plan om 
met minder volle teugen van 
het leven te genieten, on-
danks dat hij bijna niets meer 
ziet. 
Saliya staat op het punt zijn 
studie af te ronden en hoeft 
alleen nog maar stage te lo-
pen als het noodlot toeslaat: 

hij wordt opeens bijna blind. 
Desondanks slaagt hij erin 
een stageplek te bemachti-
gen in een luxehotel in Mün-
chen zonder dat iemand zijn 
visuele beperking doorheeft. 
Alleen zijn collega Max heeft 
hem door, maar besluit hem 
te helpen. Hoe lang kan hij 
volhouden dat er niets aan 
de hand is?

In dit nieuweavontuur van 
de Smurfen vindt Smurfi n 
een mysterieuze landkaart 
die naar het Verloren Dorp 
leidt. Samen met haar bes-
te vriendjes gaat zij op een 
spannende speurtocht door 

De Smurfen en 
het Verloren Dorp

het Verboden Bos, waar won-
derlijke wezens wonen. De 
Smurfen hopen het geheim-
zinnige Verloren Dorp te be-
reiken voordat de gemene 
tovenaar Gargamel het vindt. 
Op hun reis vol actie en ge-
vaar zetten de Smurfen koers 
naar de grootste ontdekking 
in de geschiedenis van de 
Smurfheid. In 2 en 3D.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur  

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  

woensdag 18.45 uur
Mein blind date mit dem leben

vrijdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur

A United Kingdom
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.30 & 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Beauty and the Beast - 3D
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 13.30 uur  zondag 16.00 uur
Beauty and the Beast - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 21.00 uur

Het Verlangen
vrijdag 16.00 uur

Hidden Figures
vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur 

Lion
zondag 11.00 uur

Down to Earth
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
De Smurfen en het verloren dorp - 3D

zaterdag 16.15 uur
zondag 11.00 uur

De Smurfen en het verloren dorp 2D
woensdag 15.30 uur
Spokenjagers

Programma 6 april t/m 12 april 2017
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Castricum - Afgelopen week kende een paar warme dagen met een temperatuur van bijna 
20 graden. Donderdag toog Henk Hommes ‘s avonds naar het stille strand. ,,Een warme dag 
met bewolking, dan weet je dat de lucht fantastisch kleurt.” Natuurlijk had Henk zijn camera 
mee, hij maakte deze foto rond 20.00 uur.

Een plaatje van een plaatje

Zomersporten via de 
VolwassenenSportPas

Castricum - Iedereen van 
achttien jaar en ouder die in 
de gemeente Castricum of 
Heemskerk woont kan voor 
vijf euro (doorgaans) vier 
keer meetrainen bij een deel-
nemende sportvereniging. 

Meedoen kan met onder an-
dere Ju-Jitsu, hardlopen, 

mountainbiken, squash, ka-
rate, yoga, verschillende 
dans- en fi tnessvormen, vol-
leybal, zwemmen  en heel 
veel meer. Het volledige aan-
bod is te vinden op www.
sportservicekennemerland.
nl. Inschrijven kan van  8 tot 
en met 24 april, de  lessen 
starten half mei.

Castricum - Nu de nach-
ten weer warmer worden is 
de paddentrek weer op gang 
gekomen. Op weg naar het 
water om de eitjes af te zet-
ten, klampen mannetjespad-
den zich vast op de rug van 

een vrouwtje. De mannetjes 
laten pas weer los als de ei-
tjes, in snoeren en bevrucht 
door het mannetje, in het wa-
ter zijn afgezet. Deze foto is 
gemaakt door Wim Revers in 
zijn achtertuin.

Timothy naar WK Stacking
Castricum - De vijftienjarige 
Castricummer Timothy Ithur-
bure gaat Nederland verte-
genwoordigen tijdens de we-
reldkampioenschappen stac-
king in Taiwan. Op 11 april 
vertrekt de nummer twee 
van Nederland naar het Ver-
re Oosten om ons land op de 
wereldkaart stacking te zet-
ten. Om zijn reis te bekos-
tigen heeft hij nog wel wat 
sponsors nodig.
Stacking (stapelen), is een 
nieuwe sport. Twaalf speci-
ale plastic bekers, de Speed 
Stacks, moeten zo snel als 
mogelijk opgezet en afgesta-
peld worden. Dit jaar Timothy  
had een nieuwe act; hij los-
te geblinddoekt een rubik¹s 
cube op. Zijn eerste set be-
kers kreeg Timothy voor zijn 
twaalfde verjaardag nadat 
hij enthousiast was geraakt 
door een fi lmpje over stac-
king op Youtube. Aanvanke-
lijk deed een vriend van hem 
mee, maar die haakte af toen 
de vorderingen uitbleven. ,,In 
het begin breek je het ene na 
het andere record. Nu doe ik 
er soms maanden over om 
een tiende seconde sneller 
te gaan. Je hebt er veel ge-
duld en uithoudingsvermo-
gen voor nodig.”
Zijn klasgenoten zijn ver-

deeld over de prestaties van 
Timothy: ,,Sommigen vinden 
het een beetje merkwaar-
dig wat ik doe maar omdat 
ik er zo goed in ben, vinden 
de meesten het ook wel vet. 
Anderhalf jaar lang was ik de 
beste van Nederland maar 
sinds een tijdje is er een jon-
gen van dertien die net iets 
sneller is dan ik. Die concur-
rentie is heel stimulerend, 
want ik baal ervan en doe er 
alles aan om die eerste plek 
weer te veroveren.” Wie hem 
wil sponsoren kan dat doen 
door een bijdrage te stor-
ten op IBAN NL 70 INGB 
0681854731 t.n.v. T.Ithurbure.

Met gids naar Oer-IJ

Castricum - Met ingang van 
april is het mogelijk met een 
gids mee te gaan het Oer-IJ 
gebied in. Dat kan elke week; 
op woensdagmiddag is er 
een fi etstocht en op zondag-
middag een wandeling. Er is 
ook een arrangement waar-
bij de buitenexcursie wordt 
gecombineerd met een mu-
seumrondleiding in Huis van 
Hilde en een lunch in het mu-
seumrestaurant.
Het afgelopen jaar zijn de 
Oer-IJ gidsen opgeleid. Zo¹n 
vijftig mensen uit de regio 

hebben de cursus met suc-
ces gevolgd. Zij kunnen nu 
veel vertellen over de ont-
staans- en bewoningsge-
schiedenis van het groene 
gebied in de driehoek Alk-
maar, Zaanstad, Velsen. 
Daar stroomde tot aan het 
begin van de jaartelling het 
Oer-IJ, een noordelijke zij-
tak van de Rijn die bij Castri-
cum in zee uitmondde. In het 
landschap is daar nog veel 
van terug te zien. Er is on-
derweg ook aandacht voor 
de bijzondere natuurwaar-

den van het gebied, nergens 
in Nederland is de natuur zo 
gevarieerd. Verder staan de 
gidsen stil bij de sporen van 
opmerkelijke menselijke ac-
tiviteiten uit het verleden die 
hier zijn achtergebleven. 

Naast regulier fi etstochten 
en wandelexcursies is het 
ook mogelijk een gids te be-
stellen voor een ‘eigen’ rond-
leiding met collega’s, vrien-
dengroep of in familiever-
band. Dat kan in principe op 
elke gewenste dag. Ook bij 
de invulling van zo’n maat-
werk-arrangement zijn er le-
gio mogelijkheden. De start-
plaats voor de fi etstochten en 
wandelingen is altijd bij Huis 
van Hilde, achter het station 
Castricum. Meer informatie 
op de website www.oer-ij.eu. 
Bellen kan ook naar Huis van 
Hilde: telefoon 023-5143247. 
De excursies die worden 
aangeboden staan los van 
het wandelevenement de 
Oer-IJ Expeditie op 25 mei. 
Die dag wordt samen met 
Le Champion georganiseerd. 
Wie daar meer over wil we-
ten kijkt op de website oerij-
expeditie.nl .
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The Frogs treden op bij 
jubileum Vitesse ‘22

Castricum - Het in 1922 op-
gerichte Vitesse ’22 viert dit 
jaar haar 95-jarig bestaan. 
Om het jubileum luister bij te 
zetten en alvast de opmaat 
te geven voor het 100-jarig 
bestaan over vijf jaar, wor-
den er in het weekend van 
12, 13 en 14 mei tal van ac-
tiviteiten georganiseerd op 
sportpark De Puikman. De 
aftrap op vrijdagavond mag 
er zijn. Supportersvereniging 
Blauw Zwart biedt een op-
treden aan van oude beken-

den. Niemand minder dan 
The Frogs zullen op vrijdag-
avond 12 mei hun opwach-
ting maken in de feesttent 
op sportpark De Puikman. De 
band die in de jaren 60 van 
de vorige eeuw furore maak-
te en de zaal van hotel Borst 
menigmaal op zijn kop zet-
te, zal dat nu gaan doen met 
de feesttent op De Puikman 
vanaf 20.00 uur. Iedereen van 
18 jaar en ouder is welkom 
om het feest met Vitesse mee 
te vieren, de entree is gratis. 

Hortus Bulborum op tv

Limmen - De historische 
bloembollentuin Hortus Bul-
borum, die per 6 april haar 
poorten weer opent voor het 
publiek, is op dinsdag 11 
april om 19.50 uur te zien in 
het tv-programma Binnenste 
Buiten op NPO 2. 
In het najaar van 2016 zijn de 
duizenden verschillende tul-
pen, narcissen, hyacinten en 
Fritillaria met zorg geplant 
en op dit moment staat er al 
veel in bloei door de mooie 
voorjaarsdagen van kort ge-
leden. In deze tuin wordt de 
historie van de bloembol-
len bewaard vanaf het pril-
le begin in 1595, de tulpen-
windhandel en de moderne-
re soorten uit de vorige eeuw 
die nu geen deel meer uit-
maken van het handelssor-

timent. De bloembollencul-
tuur, en met name de hybri-
disatie en het kruisen van di-
verse kleuren, is een weten-
schap op zich geworden. Ook 
wordt er veel stuifmeel van 
oude rassen gebruikt om de 
sterke en goede eigenschap-
pen van de vervlogen soorten 
over te brengen in nieuwe 
soorten. Het is mogelijk om 
met groepen een persoon-
lijke rondleiding aan te vra-
gen, dat kan in diverse talen. 
Voor een bedrag van 25 euro 
is men donateur en het ge-
hele seizoen vrij toegang. De 
tuin van de Hortus ligt in de 
museale hoek nabij de pro-
testantse kerk en De Oude 
School waar exposities over 
bloembollen te zien zijn. Fo-
to: Peter van Renen.

Castricum - Op dinsdag 11 
april is het Alzheimer Trefpunt 
in Castricum. Het onderwerp 
is ‘Dementie, wat doet het 
met je relatie?’ Als de partner 
dementie heeft verandert de 
relatie ingrijpend. Er komen 
steeds meer zorgtaken bij 
en het is niet meer mogelijk 
om alles op dezelfde manier 
te overleggen. Dit is ook het 
geval als een van de ouders 
een vorm van dementie krijgt. 
De gelijkwaardigheid en we-
derkerigheid in de relatie zul-
len langzaam maar zeker 
verdwijnen. Dat vraagt nogal 
wat van het aanpassings- en 
incasseringsvermogen. Hoe 
moet men omgaan met deze 
veranderende relatie? 

Gespreksleider Essy Fera-
res gaat hierover in gesprek 
met een ervaringsdeskundi-
ge. Het Alzheimer Trefpunt 
wordt gehouden in Servcice-
fl at Sans Souci, Sans Souci 
113, Castricum. Het program-
ma start om 19.30 uur. Ieder-
een is welkom. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.

Dementie
en de relatie

Castricum - Accordeonver-
eniging BCAC verzorgt za-
terdag 8 april voorjaarscon-
cert. Het instaporkest onder 
leiding van Guus Hendriks 
bijt het spits af. Na de pauze 
treedt het A-orkest onder lei-
ding van Guus Wanders op. 
Het concert vindt plaats in de 
Vredevorstkerk, Laan der Ne-
derlanden 152, in Beverwijk. 
Aanvang 20.00 uur.

Concert met 
accordeons

Castricum - Op vrijdag 14 
april houdt IVN Afdeling 
Midden Kennemerland in sa-
menwerking met Camping 
Geversduin een avondexcur-
sie voor volwassenen en kin-
deren. 
Arend de Jong neemt be-
langstellenden mee op zoek 
naar de bosuil. Als het weer 
meezit is het mogelijk op de-
ze avond vleermuizen op te 
sporen met een speciale bat-
detector. Trek onopvallen-
de kleding aan die niet te-
veel lawaai maakt want dat 
verstoort de dieren. Aanmel-
den bij de receptie van Cam-
ping Geversduin, Beverwij-
kerstraatweg 205. Het vertrek 
is om 20.30 uur vanaf de re-
ceptie.

Samen op zoek 
naar bosuilen

Repair Café in Bakkerij 
Castricum - Het Repair Ca-
fé vindt plaats op zaterdag 
8 april in De Bakkerij aan 
de Dorpsstraat 30. Iedereen  
kan langskomen voor repa-
raties aan textiel, van stof en 
gehaakt/gebreid. De textiel-
vrijwilligers vinden het ook 
leuk om adviezen te geven 

bij haak- of breiwerk. Verder 
kan men hulp krijgen bij het 
repareren van kleine elektri-
sche en huishoudelijke ap-
paraten. Ook is er advies bij 
computerproblemen en bij 
fi etsreparaties. De openings-
tijden van het Repair Café 
zijn 13.00 tot 16.00 uur. 

Gratis tekenpas
Regio - Het is Tekenweek. 
Deze kleine beestjes kun-
nen voor veel ellende zorgen. 
Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen 
mensen een tekenbeet op. 
Landschap Noord-Holland 
stelt 10.000 gratis tekenpas-
sen beschikbaar voor ieder-
een die naar buiten gaat. 
Deze pas is een effectief pre-
ventiemiddel dat besmetting 

door een teek kan beperken.  
Een tekenpas blijkt nog altijd 
een van de beste en meest 
veilige manieren te zijn om 
een teek te verwijderen. 
Dankzij het handige credit-
cardformaat is de tekenpas 
makkelijk mee te nemen in 
de portemonnee. 
Inwoners van Noord-Holland 
kunnen de pas vóór 14 april 
aanvragen op landschap-
noordholland.nl/tekenpas.

Kunststof kozijnen 
winnen aan populariteit

Heemskerk - Steeds meer 
mensen overwegen de aan-
koop van kunststof HBI-ko-
zijnen wanneer de oude ko-
zijnen aan vervanging toe 
zijn. De nieuwe generatie 
kunststof kozijnen is zowel 
kwalitatief als esthetisch na-
genoeg gelijk aan houten ko-
zijnen. Het is dan vooral de 
lage onderhoudsgevoelig-
heid van de kunststof kozij-
nen die doorslaggevend is bij 
het maken van de keuze.

Bij Hummel Kozijnen & 
Wooncomfort zijn de moge-
lijkheden op het gebied van 
kunststof kozijnen de afge-
lopen jaren sterk uitgebreid. 
De kwaliteit en uitstraling zijn 
sterk verbeterd, maar ook is 
bijvoorbeeld de milieuvrien-
delijkheid van kunststof ko-
zijnen niet minder dan die 
van houten kozijnen. Dat 
komt zowel door het zorg-
vuldige productieproces en 
het feit dat kunststof kozij-
nen niet meer geschilderd 
hoeven te worden, maar ook 
door de lange levensduur 
van ongeveer 75 jaar. Boven-
dien zijn de kunststof kozij-

nen zeer inbraakbestendig. 
Ze worden geleverd met vei-
ligheidsbeslag volgens het 
politiekeurmerk. Onderzoek 
heeft aangetoond dat de in-
braakgevoeligheid van een 
woning hierdoor met ruim 
90% afneemt.

Dakkapellen
Met een dakkapel aan de 
voor- of achterzijde van een 
woning wordt extra veel 
ruimte gecreëerd. Zolderver-
diepingen of andere ruimtes 
onder een schuin dak wor-
den vaak slechts als opslag-
ruimte gebruikt, maar kun-
nen met een dakkapel wor-
den omgetoverd tot volwaar-
dige extra slaapkamer. Het 
plaatsen ervan gebeurt in 
slechts één dag! Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort ver-
zorgt desgewenst ook de 
volledige betimmering van 
de woning. Het bedrijf levert 
topkwaliteit sinds 1996 en 
staat bekend om de klant-
vriendelijke dienstverlening 
en betrouwbare adviezen. 
Kom langs in de showroom 
(Lijnbaan 44a te Heemskerk) 
of bel: 0251 234484.
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Overgrootmoeder leerling 
Clusius vertelt over WOII
Castricum - Klas 2k1 van 
het Clusius College Castri-
cum heeft les gehad over 
WOII. Bijzonder was de aan-
wezigheid van de overgroot-
moeder van klasgenoot Floor 

van Oosten. Deze 96-jarige 
dame heeft 45 minuten ver-
teld over haar jeugd tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in 
Limburg. 
Het was haar eerste keer 

voor de klas en ze vond het 
ontzettend belangrijk en leuk 
om haar verhaal te vertellen.  
En de leerlingen? Die luister-
den heel aandachtig en wa-
ren muisstil. 

Laatste kaarten voor 
Castricum’s Got Talent

Castricum - ,,Het dak gaat 
eraf!” Dat voorspelt Maurits 
Hazeleger, één van de talent-
volle jongeren die meedoen 
aan Castricum’s Got Talent 
op zaterdag 8 april in thea-
ter Koningsduyn in Geester-
hage. Meer dan de helft van 
de kaarten is reeds verkocht, 
maar er zijn nog kaarten be-
schikbaar.

Naast Maurits doen ook Yara 

Twisk en Merel van den Berg 
mee aan de talentenjacht. 
Het dansduo won twee we-
ken gelden de derde prijs tij-
dens een landelijke hiphop-
wedstrijd in Badhoevedorp.

Eline Mensink en Lonneke 
Wevers vormen samen ook 
een tweetal. De bijzondere 
stem van Lonneke en het fi j-
ne gitaarspel van Eline staan 
garant voor een intiem optre-

den. Naast deze talenten zijn 
ook Anna Nijmeijers, Teun 
Toonen, Jennifer van de San-
de, Emma la Croix, Close 2 
Fire, Esmee Greveling, Rurino 
Doi en Maaike Huisinga te 
zien tijdens de talentenshow 
voor het goede doel. Alle op-
tredens zijn live te volgen via 
Castricum TV.
Tickets kosten tien euro per 
stuk. 

Dit bedrag gaat volledig naar 
Stichting Muziekids. Kijk voor 
meer informatie op www.ro-
tarycastricumkennemerland.
nl. Of bestel direct via castri-
cumgottalent@gmail.com.

En weer ongeslagen kampioen
Castricum - Zondag was het 
dan zover. Na vijftien wed-
strijden ongeslagen te zijn 
moest de thuiswedstrijd te-
gen Haarlem-Kennemerland 
ook met winst worden af-
gesloten door Vitesse 9 om 

zichzelf kampioen te noe-
men. En dat gebeurde onder 
toeziend oog van vele toe-
schouwers. 
Op een zonovergoten Puik-
man werd tegenstander 
Haarlem-Kennemerland met 

5-1 verslagen en was het 
kampioenschap een feit. Het 
was de tweede keer op rij 
dat de ploeg kampioen werd 
en na de zevende en zesde 
speelt team volgend seizoen 
in de vijfde klasse.

En weer ongeslagen kampioen

Verkeersexamen groep 7
Castricum - Op 11 en 12 
april verzorgt Veilig Verkeer 
Nederland in samenwerking 
met de Fietsersbond en een 
aantal ouders het praktisch 
verkeersexamen. Alle scho-
len in de gemeente doen 
mee, in totaal 241 leerlingen 
mee. Het examen start en 
eindt op de Brink. 
VVN stimuleert kinderen en 
ouders te oefenen voor het 
VVN Verkeersexamen en 
wijst ouders op hun verant-
woordelijkheid voor de ver-
keersopvoeding. De kinde-

ren doen op 6 april het lande-
lijk theorie-examen. De rou-
te van het praktisch examen 
is uitgezet over ongeveer drie 
kilometer en komt overeen 
met de dagelijkse werkelijk-
heid. Tijdens deze route let-
ten diverse controleposten 
op onder andere het stoppen 
voor verkeerslichten, het ver-
lenen van voorrang, het aan-
geven van de richting en het 
veilig deelnemen aan het ver-
keer. In de week van het exa-
men wordt op school de fi ets 
gekeurd. 

Geen brood voor Kate en Mary
Castricum - Sinds kort heeft het Clusius College Castricum 
haar eigen schapen op het weilandje aan de Oranjelaan. Het 
zijn twee ooien van zo’n tweeënhalve maand oud. Ze  zijn 
van het ras Hampshire Down dat oorspronkelijk uit Enge-
land komt. Vandaar dat deze dames de namen Kate en Ma-
ry hebben gekregen. Mary is de grootste. De school vraagt 
de beestjes niet te voeren, zeker geen brood. Daar kunnen ze 
erg ziek van worden.

KidsVakantieCocktail 
Castricum - De KidsVakan-
tieCocktail (KVC) is al jaren 
een begrip in de CAL ge-
meente met veel verschil-
lende sportieve, creatieve 
en vrijblijvende kinderactivi-
teiten. Denk aan tumbling-
baan springen, vlotten bou-
wen, wandklimmen, kindery-
oga, mountainbiken, speur-
tocht, insectenhotel knutse-
len, jazzdance, tafeltennis, 
speelgoedmarkt, ganzenbord 
zwemmen. Het is de manier 
voor kinderen en hun ouders 
om via de KidsVakantieCock-
tail kennis te maken met de 
verschillende organisaties en 
verenigingen in Castricum, 

Akersloot en Limmen.
De voorbereidingen van de 
KidsVakantieCocktail zijn in 
volle gang. Om een goede 
variatie aan activiteiten aan 
te bieden worden alle orga-
nisaties en verenigingen uit-
genodigd om mee te doen 
met een activiteit voor kin-
deren van twee tot en met 
twaalf jaar in de zomervakan-
tie, die van 21 juli tot en met 1 
september is. De dames van 
KidsVakantieCocktail, Anne-
Marie Sjardin (rechts) en Na-
talie van der Kolk hebben er 
zin in. Bij vragen of meer in-
formatie mail naar KVC.Cas-
tricum@gmail.com.
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Inbreker bij Dierenduintje
Castricum - Fred en Willa 
Bakker, de oprichters en be-
heerders van ‘t Dierenduin-
tje zijn er ziek van. Donder-
dagavond heeft een 39-ja-
rige man ingebroken in het 
dierentuintje en daarbij ge-
zorgd voor schade. Hij heeft 
geen spullen kunnen wegne-
men; de man werd op heter-
daad betrapt. ‘t Dierenduin-
tje is een particulier initiatief 
dat geen subsidie ontvangt 
en draait op donaties.
,,Hulde aan de politie”, zegt 
Fred. ,,Zij zijn na onze op-
roep meteen in actie geko-
men en konden de man gelijk 
aanhouden. Ik lag die avond 
vroeg in bed omdat ik de vol-
gende dag om 4.00 uur op 
moest staan voor een och-
tenddienst. Willa maakte mij 
om 21.00 uur wakker, want 
ze had een man gezien via 
de beveiligingscamera, waar-
van we de beelden thuis kun-
nen  bekijken. De politie kon 
met de beelden meekijken en 

terwijl ze onderweg aren ble-
ven we in contact met elkaar. 
Ondertussen had de man de 
bewegingsmelder vernield, 
een camera was afgebroken 
en een raam ingeslagen. De 
politie vond hem in de bosjes 
op het terrein van de kinder-
boerderij waar hij zich pro-
beerde te verbergen. Hij werd 
voor verhoor overgebracht 
naar het politiebureau.”
Fred verwacht dat de scha-
de een paar honderd euro 
bedraagt. ,,Dat komt waar-
schijnlijk weer uit onze eigen 
zak. Het wordt steeds zwaar-
der om de boel draaiende te 
houden. Ik ben nu 62 jaar 
en eerlijk gezegd begint die 
ploegendienst mij behoorlijk 
op te breken. Ik begrijp niet 
hoe die man het in zijn hoofd 
haalde om juist hier in te wil-
len breken. Er valt hier niets 
te halen, als je geld wil zon-
der er voor te werken, breek 
dan in bij de Nederlandse 
Bank.”

Castricum - Het affiche be-
loofde een titanenstrijd om 
een plaats in de nacompeti-
tie, maar het werd niet meer 
dan een fletse subtopper. 
Beide teams bakten er niet 
veel van en SVW leek door 
twee fraaie goals uit evenzo-
vele goede aanvallen spekko-
per te worden. Totdat één van 
de groenzwarten in de 83e 
minuut zijn ploeg de das om 
deed door rood te pakken na 
dom natrappen. In dezelfde 
minuut nog scoorde Vitesse 
uit de daaropvolgende vrije 
trap de aansluitingstreffer en 
kwam drie minuten later zelfs 
langszij. Vlak voor tijd scoor-
de Vitesse bijna ook nog de 
winnende treffer, maar geen 
van beide ploegen verdiende 
na zo¹n matige performance 
de drie punten.
Pas na bijna een half uur spe-
len viel er iets te genieten. Na 
knullig balverlies op 25 me-
ter van de achterlijn van SVW 
volgde een perfecte coun-
ter van SVW dwars over de 
lengteas van het veld waarna 
de ploeg uit Heerhugowaard 
geheel onverwacht de leiding 
pakte. Vlak voor rust leek de 
gelijkmaker te vallen uit een 
fraaie vrije trap net buiten het 
strafschopgebied. Maar de 
inzet van Robin Bakker werd 

via de vingertoppen van de 
keeper tot corner verwerkt.  
Ook na rust werd het spel-
beeld aanvankelijk nauwe-
lijks anders. Toch was het 
SVW dat na een kwartier 
spelen zelfs op een 0-2 voor-
sprong kwam na een pri-
ma counter. Daarna veerde 
Vitesse wat op door het in-
brengen van rechterspits Rik 
Beentjes. Zijn acties zorgde 
in elk geval voor wat meer 
gevaar, maar zijn maten 
stonden deze middag alles-
behalve op scherp. Menig-
een had zich al neergelegd 
bij een onafwendbare thuis-
nederlaag totdat een van de 
SVW¹ers zijn ploeg lelijk in 
de steek door in de 83e mi-

nuut na te trappen. Hij kon 
met rood vertrekken waarna 
de bal uit de door hem ver-
oorzaakte vrije trap in een 
luchtduel door Jort Kaandorp 
werd binnengekopt: 1-2. En 
drie minuten later werd het 
zelfs gelijk toen Robin Bak-
ker op links vrijkwam en be-
heerst scoorde. Vitesse zette 
nog aan voor de volle winst, 
en kwam in de blessuretijd 
nog heel dichtbij na een pri-
ma voorzet van de goed spe-
lende Tanno van den Berg-
he maar Tom Spil kwam een 
teenlengte te kort. Vitesse 
staat nu op de derde plaats 
en blijft dus meestrijden om 
een plaats in die felbegeerde 
nacompetitie.

Meiden Visser ‘t Hooft winnen toernooi
Castricum - Het Rabobank 
schoolvoetbaltoernooi bij FC 
castricum werd dit jaar offici-
eel afgetrapt door Afoe Man 
van de Rabobank en de wet-
houder van sport Rob Schijf.  
Na deze officiële aftrap bar-
ste de strijd los in de poule-
wedstrijden. In de halve fina-

le won de Klimop M2 met 4-0 
van de Sokkerwei M1. In de 
andere halve finale won de 
Visser ¹t Hooft M1 van de Cu-
nera M1. 

In een spannende finale trok 
de Visser ¹t Hooft aan het 
langste eind en wist de ti-

tel te prolongeren door met 
2-0 te winnen in de finale. De 
Cunera M1 werd derde en de 
Sokkerwei M1 werd uitein-
delijk vierde. De wedstrijd om 
het mooiste spandoek werd 
gewonnen door de Cune-
ra en de sportiviteitprijs ging 
naar de Paulus M1.

Egmond - Op dinsdag 11 
april om 19.30 uur is er een 
bijzonder concert in de Oud 
Katholieke kerk in Egmond 

Passieconcert aan Zee: ‘In Passionem Do-
mini’ door Cappella Sanc-
ti Adalberti onder leiding van 
Bram Verheijen. 
Het gaat om Spaanse en 
Frans-Vlaamse muziek uit de 

15e eeuw in het teken van de 
passietijd met zang,  orgel-
spel en overdenking. 
Toegang is gratis, er is een 
collecte na afloop van het 
concert.

Dj Joseph Sunfield 
draait weer in Stiefel 

Castricum - Dj Joseph 
Sunfield draait zaterdag-
avond 8 april weer ouder-
wets platen  in De Stiefel. 
,,Lekker vanaf het vinyl, de 
enige goeie geluidsdrager 
voor de sound of the 70s”, 
zegt hij.

Singles, ep’s en lp’s van de 
grote hits uit die tijd komen 
weer uit de koffer. Joseph 
Sunfield heeft in het verle-
den in de toenmalige Ou-
de Schimmel zijn befaamde 
“Joseph Sunfieldshow”  laten 
horen. Nu  zal hij dat  nog 
een keer stevig overdoen. 
Het feest begint om 21.00 
uur en de toegang is gratis.
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Castricum - Maandag 10 
april om 11.00 uur is er een 
informatiebijeenkomst over 
de rollatorwandelgroep. Die 
wordt gehouden in de kof-
fiekamer van de Santmark. 
Deze bijeenkomst wordt ge-

organiseerd door Fysio Pool, 
Ergo Dichtbij in samenwer-
king met Kruijswijk Twee-
wielers, Welzijn Castricum en 
sportservice Kennemerland. 
Tijdens deze bijeenkomst 
krijgt men informatie over de 
wandelgroep, de rollator kan 
worden afgesteld en er zijn 
twee rollators om uit te pro-
beren. Vanaf dinsdag 11 april 
starten Maria Postma, fysio-
therapeut bij Fysio Pool en 
Martine Peek, ergotherapeut 
bij Ergo Dichtbij, samen een 
rollatorwandelgroep. 
Deze groep is bedoeld voor 
iedereen in Castricum die 
met een rollator loopt en 
graag gezellig samen met 
anderen een eindje willen 
lopen. Onder professione-
le begeleiding krijgt men on-
derweg tips en oefeningen. 
Voor meer informatie: 06-
10738495, Maria@fysiopool.
nl of Martine Peek, tel.: 06-
14473565.

Nieuw aanbod bij de Jeugdsportpas 
Castricum - In mei gaat 
blok 3 van de Jeugdsport-
pas weer van start. Kinderen 
kunnen weer nieuwe sporten 
uitproberen zoals, golf, ten-
nis en diverse dansen. Door 
vier keer mee te trainen is het 
mogelijk te zien of de sport 
geschikt is. Jeugdsportpas 

is voor kinderen uit Heems-
kerk of Castricum. Het vol-
ledige programma staat op 
www.sportservicekennemer-
land.nl. Voor vijf euro kunnen 
kinderen uit groep een tot en 
met acht van het basisonder-
wijs (doorgaans) vier lessen 
meedoen met een sport naar 

keuze. Er kan onder andere 
ingeschreven worden voor 
voetbal, zwemmen, fitmix 
voor kids, rugby, squash en 
nog heel veel meer. Inschrij-
ven voor dit blok kan van 8  
tot en met 24 april, uitslui-
tend via de website. De les-
sen starten half mei. 

Afzwemmers in maart
Castricum - Elke woens-
dag wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma 
afgezwommen in zwembad 
De Witte Brug. Deze maand 
hebben 82 kandidaten hun 
zwemdiploma behaald. 

Voor het A-diploma wa-
ren dat: Taisia Aleksandro-
va, Amy Boogerd, Sophie 
Boorsma, Naomi Borst, Ele-
na Buur, Mariana Correira, 
Fleur Derksen, Alicia Duah, 
Mats Duinmeijer, Anne Fa-
tels, Bram de Groot, Fadoua 
Hamecha Ibrahimi, Majdouli-
ne Hamecha Ibrahimi, Quin-
ten Heijne, Milan van den 
Helder, Liv Hermans, Mila 
Hes, Tess Hoogerwerf,  Kylo 
van Hove, Pepijn Jagerman, 
Mees Kamhoot, Lotte Kers-

sens, Zoë van Kessel, Bjorn 
Kool, Faas Lameijer, Juliëtte 
van Maris, Rick Modder, Mi-
cha Nooitgedacht, Tom Oor-
thuizen, Heidi Prinsen, Sven 
Reeze, Pepijn Rörik, Moos 
Stuifbergen, Alon van der 
Veen, Mara de Weerd, Samu-
el van der Werf en Zuma Wy-
tenburg-Vlek.
Op woensdag 8 maart heeft 
een groep van 37 kandida-
ten voor het B-diploma afge-
zwommen. Kaesar Abuduka-
haer, Daan Admiraal, Cate-
lijne Beentjes, Charlie Been-
tjes, Stijn Bekkering, Piet 
Bloothoofd, Olivier Böken-
kamp, Lotje Brandjes, Ralph 
Collard, Luuk van Egmond, 
Kelly Filipsen, Niels van Gel-
deren, Esper Godijn, Isabel-
la Goossen, Robin Hoffman, 

Isabella Israeljan, Max Laar-
huis, Adam Makken, Jordi 
van der Pouw, Doutzen Put-
ter, Iwan Schemer, Samantha 
Slooves, Isa Snijders, Jari 
Stalman, Tessa Stam, Joppe 
van der Steen,  Magda Szmaj, 
Tristen Trott, Senna Vasbin-
der, Julian Vels, César Wijker-
Winder, Fay de Winter, Noor 
de Winter, Luca Winters, Bru-
no de Wit, Noel Witbaard en 
Jayden van Zandwijk zijn ge-
slaagd. En Floris Fatels heeft 
op maandag 13 maart zijn B-
diploma gehaald. Op woens-
dag 15 maart is er door vier 
kandidaten afgezwommen 
voor het C-diploma. Luke 
Bakker, Jon Bijl, Layra Col-
leye en Mia Heimens haal-
den hun diploma. Voor Snor-
kelen 1 heeft  Viggo van Saa-
se afgezwommen, voor Snor-
kelen 2 Noud van Saase en 
voor Snorkelen 3 Bas Kort.

Grootste zandbak van Castricum
Castricum - Afgelopen 
weekenden hebben vrijwil-
ligers van Croonenburg het 
2 Beach complex zomer-
klaar gemaakt. Martin Mols, 
aanjager van de werkzaam-
heden: ,,Bijna alles is in ge-
reedheid gebracht. Het is nog 
een weekend werken en dan 
staat niets meer in de weg 
voor een mooi beachvolley-
balseizoen.”
Het complex dat enigszins 
verscholen ligt tussen het 
AVC terrrein en het landgoed 
Duin en Bosch gaat zijn vijf-
de seizoen in. Het was toe 
aan een opknapbeurt. De 
keet annex kantine is opge-
knapt en de zandbak is bijna 
op orde. Het laatste onkruid 
wordt komend weekend ge-
rooid. Het terras is vergroot 

en er zijn heaters geplaatst. 
De schutting is geheel ver-
nieuwd. Direct na de meiva-
kantie gaan de beachvolley-
baltrainingen weer van start. 
Nu al merkt Tinka Janissen, 
coördinator van 2 Beach dat 
er behoorlijk wat aanmel-
dingen binnenkomen. ,,Het 
wordt voor de jeugdvolley-

ballers van Croonenburg heel 
vanzelfsprekend dat het na 
het zaalseizoen het zandsei-
zoen bij 2 Beach begint. We 
hebben ruimte voor volley-
ballers, beginnend of gevor-
derd, jong of oud. Op 3 mei 
is er overigens al een beach-
volleybalclinic voor iedereen 
tussen de drie en twaalf jaar.”

Een Houdini-ontsnapping
Bakkum - Schaakclub Bak-
kum moest het in de laat-
ste ronde opnemen tegen de 
kersverse kampioen Heerhu-
gowaard die het seizoen als 
een waardig kampioen wilde 
afsluiten. Tot genoegen van 
coach Bob Bakker was Bak-
kum de bovenliggende partij. 
Redelijk snel werd tot remi-
se besloten aan bord 6 en 7, 
door respectievelijk Pim Hoff 
en Gren Noteboom. Aan bord 
8 kwam topscorer Jacob Ble-
ijendaal met zwart moeizaam 
uit de opening. De partij kan-
telde echter in het voordeel 
van Bleijendaal. Het eindspel 
was echter verraderlijk en 
met tempo wist wit een door-
braak te forceren naar winst.
Aan bord 5 voerde de Arno 
Schlosser de druk op in een 
wat betere stelling. Het was 
manoeuvreren om op het 
juiste moment een gaatje te 
vinden in de zwarte Slavische 
defensie: 2-2. Aan bord 1 
speelde Han Kemperink met 
wit een sterke aanvalspartij 

in een Siciliaanse partij. Kem-
perink miste een sterke door-
braak. Even later werd tacti-
sche remise besloten: 2.5-2.5. 
Henk van der Eng aan bord 3 
haalde de buit binnen. Inmid-
dels was de partij van Fons 
Vermeulen aan bord 4 in re-
mise geëindigd. Bakkum dus 
op 4-3 voorsprong. Op bord 2 
liet Rob Gallenkamp zich de 
kaas van het brood eten en 
zag zijn tegenstander met de 
winst er vandoor gaan. Eind-
stand 4-4. Bakkum moest 
lijdzaam afwachten wat con-
current Aris de Heer had ge-
speeld. Aris mocht slechts 2 
bordpunten halen. Inmiddels 
werd de champagne ont-
kurkt en vierde Heerhugo-
waard het kampioenschap. 
Na 15 minuten kwam het ver-
lossende bericht uit Purme-
rend: Purmerend-Aris: 6.5-
1.5. Nu kon ook bij Bakkum 
de champagne worden ont-
kurkt. Met slechts een bord-
puntje meer ontsnapt Bak-
kum aan degradatie
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